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Gellu Dorian

O

EMINESCU CEL ASCUNS

O statistică recentă arată că judeţul Botoşani este
pe locul 38 din 42 posibile, avînd în vedere judeţele ţării, în ceea ce priveşte interesul turiştilor pentru
acest loc. Noi spunem binecuvîntat. Cei care au plecat de aici l-au considerat blestamat. Au fugit cît mai
departe, pentru a se realiza. Eminescu nu ar fi putut
fi ceea ce a devenit dacă ar fi rămas la Botoşani. Ar
fi fost un simplu funcţionar pe la primărie, pe unde
şi-a şi-nceput prima lui slujbă de care a fugit cum a
auzit de prima trupă de teatru care a venit prin zonă.
Ar fi versificat şi şi-ar fi trecut numele printre atîţia
uitaţi de timp. Revenirea lui la Botoşanii în care s-a
născut a fost sporadică şi de cele mai multe ori fără
prea mari plăceri. Ba chiar ultimele prezenţe la Botoşani l-au întristat peste măsură, refuzîndu-i-se pensia cerută de un consilier care a simţit marea lui valoare, văzînd în 1887 oraşul natal în flăcări, ştergînd
şi ultimii lui paşi pe aici. Iorga, ce să mai vorbim, de
asemenea ar fi fost un profesor de istorie care şi-ar
fi înecat supărările prin bodegile din oraş, cum şi
acum fac alţi profesori fără un prea mare orizont de
aşteptare. Enescu, un biet lăutar sau filarmonist, şi el
cîntînd, pentru a-şi rotunji veniturile, pe la diverse
svainvarale şi chindii. La fel şi mulţi alţii, care şi-au
găsit împlinirile pe acolo pe oriunde s-au dus. Lista
lor este lungă şi cei mai mulţi dintre edili, sau chiar
dintre botoşăneni, în diversele lor discursuri se laudă
cu numele acestora. Unele nume au devenit adevărate instituţii, altele trec prin mintea unora de la aniversare la comemorare, atîta cît îşi mai aduc aminte
unii dintre botoşănenii împătimiţi de existenţa valorilor care au primit botezul luminii aici. Însă nu este
deloc de ajuns, aşa cum am mai spus în nenumărate
rînduri, să dai numele unor personalităţi unor străzi
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sau unor instituţii şi în rest să uiţi de ele. Sunt nenumărate modalităţi de a păstra vie memoria unor
mari personalităţi. Vedem în localităţi mult mai mici
decît Botoşanii, cu o zestre modestă în privinţa moştenirii culturale, dar care fac vizibile valorile plecate
de acolo. Fie prin statui amplasate la vedere, fie prin
plăci comemorative sau case memoriale. Ori la Botoşani, deşi s-au născut atîtea mari personalităţi, atît
în muncipiu cît şi în judeţ, nu avem decît o casă memorială-muzeu, dedicată lui Nicolae Iorga. Nu vorbim de cele din judeţ, unde stăm cum stăm: Eminescu, la Ipoteşti şi Enescu, la Liveni. Cam atît! Botoşanii ar putea înfiinţa mult mai multe astfel de case
memoriale. Dacă ar fi să dăm aici o listă a acestora,
am ocupa mult spaţiu, în care nu vreau decît să mă
leg de cum este păstrată, din acest punct de vedere,
memoria lui Mihai Eminescu.
Deşi s-a născut la Botoşani, cunoscîndu-se şi amplasamentul – clădirea de lîngă Biserica Uspenia ce
se află pe locul casei în care s-a născut poetul, casă
arsă la incendiul din iunie 1887 –, Mihai Eminescu,
poetul naţional al românilor, nu are un astfel de loc
care să-i aducă mereu imaginea în memoria celor interesaţi de astfel de repere culturale. La niciun an de
la moarte nişte studenţi i-au comandat un bust pe
care l-au amplasat în curtea Şcolii Normale Marchian din Botoşani, după care, la cîţiva ani a fost mutat în Grădina Publică, Parcul Vîrnav. Apoi o serie
de alte busturi au fost tot amplasate prin oraş. Cel
mai importatnt este cel realizat de Ovidu Maitec din
faţa teatrului botoşănean care-i poartă numele. Cînd
a fost amplasat era vizibil, piaţa din faţa edificiului
şi a primăriei era largă, fără arbuşti decorativi. Însă
acum, după tot felul de reabilitări, piaţa a devenit
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parcare, iar arborii de acolo ascund din ce în ce mai
mult bustul poetului, care abia de poate fi zărit de
pe o laterală şi pe la spate. Or o astfel de statuie a
fost creată pentru o piaţă cu perspectivă, nu pentru
o parcare de maşini şi o lizieră arboricolă dezorganizată, fără nicio valoare estetică, aşa cum este, de fapt,
ascunsă şi clădirea Primăriei Botoşani, după arbori
de tisa sau de ce or fi ei. Cînd ai o astfel de piaţă, de
o reală perspectivă turistică, o poţi pune în valoare
foarte uşor prin limpezirea spaţiului şi aducerea în
compoziţia ei a tuturor numelor acelor personalităţi
care fac onoare oraşului. Însă s-a ales acest mod de a
ascunde valorile după nişte tufari de magnolie, care
pot fi mutaţi un pic mai încolo, pe Pietonalul Bancar,
sau orinde în altă parte în oraş.
Acelaşi lucru s-a făcut şi cu statuia poetului, lucrare executată de Oscar Han, nu în perioada lui cea
mai bună – însă sculptorul a realizat cele mai multe
statui şi busturi ale poetului, unele de reală valoare –,
lucrare care stă ascunsă după copacii din curtea Bisericii Uspenia, cînd ea ar fi putut fi scoasă acum pe
pietonalul din faţa acesteia, pentru a atrage mult mai
mult atenţia şi a da astfel valoare locului. S-a preferat, de asemenea, o altă variantă, fezandată cu o etnie
care alungă orice interes turistic din zonă.

Să mă opresc numai la aceste exemple, pentru a
demonstra încă o dată că Eminescu, chiar din timpul vieţii, a fost mereu „ascuns”: fie trimis, cînd era
în pericol o relaţie politică între liberali şi conservatori, la Floreşti, pentru a traduce Documentele
Hurmuzachi, fie în grija lui Ion Creangă, pentru a
nu scoate pistolul la dezvelirea statuii lui Ştefan cel
Mare de la Iaşi, fie direct la Mărcuţa, unde şi-a şi găsit tragicul sfîrşit. Ca mai apoi să-i fie ascunsă opera,
poezia şi articolele politice, din diverse motive, ba
că este xenofob, antisemit, ba că bolşevicii nu aveau
nevoie în impunerea ideologiei lor de o astfel de valoare care se confunda cu identitatea naţională a românilor, ba acum că ar fi demodat sau desuet. Motive de tot felul ce nu se deosebesc mai cu nimic de
cele ale unor edili botoşăneni care, fie din ignoranţă,
fie din nepăsare lasă la loc ascuns, plin de verdeaţă, imaginea statuară a poetului. Nu vreau să supăr
pe nimeni, însă cu Eminescu se va ieşi în lume, din
această zonă, multă vreme de aici înainte. De ce nu
i-am acorda toată atenţia şi vizibilitatea?
Nu vreau să mai vorbesc aici de ceea ce este Memorialul Ipoteşti, loc şi el ascuns, deloc vizibil, în
sensul interesului turistic şi de punere şi astfel în valoare a memoriei poetului naţional care dă de mîncare la atîta lume. Şi, mă întreb, de ce?

PREMIILE USR FILIALA IAŞI PENTRU
CĂRŢILE APĂRUTE ÎN ANUL 2010
Joi, 20 octombrie 2011, la sediul Filialei
Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România a avut
loc ceremonia de acordare a Premiilor USR
Filiala Iaşi pentru cărţile apărute în anul 2010.
Juriul format din Mircea A. Diaconu (preşedinte), Adi Cristi, Constantin Dram, Emil
Nicolae şi Antonio Patraş (membri) a hotărât acordarea următoarelor premii:
POEZIE: Adrian Alui Gheorghe – Paznicul
ploii, Editura Limes – 2010
PROZĂ: Nichita Danilov – Ambasadorul
invizibil, Editura Polirom, 2010
CRITICĂ, ISTORIE LITERARĂ, ESEU: Valentin Talpalaru – Academia de la Suceava şi
schoala latină de la Cotnari, Editura Opera
Magna, 2010 şi Oltiţa Cântec – Hermeneutici
Teatrale, Editura Niculescu, 2010
PUBLICISTICĂ: Constantin Hrehor, Dimitrie Vatamaniuc – Convorbiri sub scară cu îngeri, Editura Timpul, 2010
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TRADUCERI: Petruţa Spânu, Camille Lemonir – Bărbatul îndrăgostit, Editura Fides,
2010
DEBUT: Isabel Vintilă – Gellu Naum, Editura Timpul, 2010
Juriul a acordat două premii speciale „JUNIOR” pentru încurajarea tinerilor autori,
astfel:
Elleny Pendefunda – Răsărit de curcubee,
Editura PrincepsEdit
Cassandra Corbu – Amuzament pentru singurătatea primordială, Editura PrincepsEdit
De asemenea, în urmă hotărîrii Comitetului Filialei – în şedinţa din 15 septembrie 2011
–, au fost acordate şi următoarele premii:
PREMIUL DE EXCELENŢĂ: Constantin
Arcu, Ştefan Avădanei şi Eugen Dimitriu
PREMIUL „NICOLAE GANE”: Constantin
Simirad
PREMIUL OPERA OMNIA: Nicolae
Turtureanu.
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„Pustia este locul unde Dumnezeu te duce
ca să vorbească inimii tale“

b

gEllu doriAn în diAlog cu tHEodor dAmiAn

Gellu Dorian: Bună, Doru! Să o luăm de la 60 spre 1. Ce faci
satisfacţiile pe măsură. De multe ori îmi spun mie înacum, în general?
sumi: ce mult mă iubeşte Dumnezeu! Deci, de la vârsta
Theodor Damian: Salut Gellu. Mi-ai pus o intrebare mare
de 60 (în 28 Decembrie îi voi împlini) privind retrosşi generală. Asta mi-aduce aminte de gluma care se face
pectiv, dacă ar fi să mă gândesc doar la intervenţiile diviuneori când cineva te întreabă în engleză: How do you
ne din viaţa mea, situaţiile în care imposibilul a devenit
do? La care cel întrebat poate răspunde: chiar vrei să ştii
posibil, sau când am aşteptat neaşteptatul şi acesta s-a
ce mai fac? Ai timp să stai să-ţi povestesc? Expresia nu
produs, sau când nu l-am aşteptat şi totuşi s-a produs,
înseamnă ceea ce spun cuvintele. Întrebarea e de absonu pot conclude decât că prin labirintul celor 60 de ani
lută convenienţă. Aşa şi eu acum: chiar vrei să ştii ce mai
am fost purtat de mână de cineva, de un înger care fie că
fac? Stai să-ţi povestesc! Evident, întrebarea ta se încas-a numit mama, fie că se numeşte Claudia, sau a avut
drează într-un alt context, cel al acestui interviu care
alte nume, sau n-a avut nici un nume, sau nu l-am cuîntr-adevăr are menirea de a informa pe citiorii Hyperinoscut eu, a fost totuşi un înger care m-a ocrotit şi cononului cu privire la ce mai zic şi ce mai fac. Dacă ar fi s-o
dus. Asta mă face să mă gândesc la povestirea următoaluăm de la 60 înapoi e cale lungă. Eu o să fiu scurt însă.
re (într-o scurtă parafrază): după ce a murit un om, suGăsesc că vârsta de 60 de ani e una superbă. Când eşti
fletul lui este readus de înger pe pământ ca să-i arate încă
la 30, 40, 50, aproape că nu-ţi poţi închipui acest lucru.
o dată traseul vieţii lui. Şi îngerul îi arată drumul vieţii
Şi totuşi aşa este. Poate tocmai şi pentru faptul că ai mai
cu două perechi de urme de paşi mai mari, ale îngerului,
mult în urmă, deci în minte şi în suflet, bogăţia e mai
mai mici, ca de copil, ale omului. Şi după ce au mers aşa
mare, iar forţa e aceeaşi. Nu mă refer la câte greutăţi poţi
multă vreme, ajung la o mlaştină într-un deşert unde nu
ridica şi câţi km poţi alerga într-un timp dat. E vorba de
se mai vede decât o singură pereche de urme, cele mari.
cum te simţi interior, de energia creatoare, pofta de viaţă.
Atunci sufletul întreabă îngerul: m-ai călăuzit până aici,
plăcerea de a vedea soarele şi oamenii, bucuria de a fi.
iar aici probabil m-ai lăsat să mor, şi te-ai dus mai deparEvident, presupunând că stai bine cu sănătatea. În cazul
te. La care îngerul a răspuns. De aici te-am luat în braţe!
meu, în prezent stau bine, slavă Domnului, cu toate că G.D.: Dar din punct de vedere literar?
astă vară am avut două intervenţii chirurgicale la inimă T.D.: Din punct de vedere literar am foarte multe satisfacţii,
(noroc de tehnologia modernă care a făcut ca procedude asemenea. Prietenii frumoase, cum este cea cu tine,
rile să fie mai simple), şi cu toate că acum câţiva ani am
întâlniri pentru lansări de carte atunci când vin în Roavut o operaţie la coloană. Dar, cu exerciţiile fizice de
mânia (de două ori pe an, în ultimii ani), poezii de-ale
rigoare pentru spate şi cu medicamentele pentru inimă,
mele, interviuri, cronici de carte, eseuri îmi sunt solitotul e ok. Ca şi cum n-aş fi avut nici o problemă. Aici
citate şi publicate într-un mare număr de reviste literae norocul (de sus). La toată această problemă de condire. Cele peste 20 de volume publicate până în prezent
ţie psiho-fizică personală contribuie în mod fundamen(poezie, comentariu de carte, teologie, filosofie şi etică)
tal familia şi serviciul, profesiunea. În cazul meu atât în
plus numeroase aticole cu caracter academic publicate
familie cât şi în profesiune (profesiuni de fapt, facultaîn reviste de prestigiu din ţară şi din străinătate reflectă
tea şi Biserica) împlinirile sunt de cel mai înalt nivel şi
munca şi preocupările mele zilnice. Satisfacţiile la fel de
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mari sunt implicite. Şi cu revista Lumină Lină mi-am
făcut foarte mulţi prieteni în ţară, în Europa, în USA. E
o muncă dificilă, cum ştii prea bine, dar când o faci din
pasiune, nu simţi că munceşti, dimpotrivă, te bucuri şi
creşti prin ceea ce faci.
G.D.: Ultimul tău periplu a fost prin, pe unde, cu ce scop?
T.D.: Ultimul meu periplu a fost în vara asta, în august în
Germania, România şi Italia. Ca şi literatura, călătoriile sunt marea mea pasiune. Întotdeauna m-am gândit
că cele două versuri superbe şi celebre pe care o bună
prietenă de-a mea (plecată de mai mulţi ani dintre noi)
Elena Iupceanu Tomescu de la Geneva (fosta prietenă a
lui Radu Gyr) le-a scris ca parte dintr-un excelent poem
autobiografic, sunt scrise ca petru mine. Iată-le: “Mă
arde, mă arde talpa picioarelor/ Cum arde cearceaful fecioarelor.” Ea era o călătoare pasionată şi la fel sunt şi eu.
Mama mea, Dumnezeu s-o odihnească cu drepţii, obişnuia să glumească zicându-mi “Măi băiete, parcă te-am
făcut pe drumuri”. Adevărul este că ea a călătorit mult
când era gravidă cu mine şi dacă asta are vreo însemnătate, atunci în viaţa mea se vede. Îmi place să fiu în
tren, maşină, avion, în gări, aeroporturi, hoteluri, să văd
locuri şi lucruri şi oameni noi. Cred că eu sunt pe drum
şi drumul e-n mine. Eu cresc pe el, el creşte din mine.
Noroc că locuiesc în New York, Queens în particular,
cel mai cosmopolit loc din lume, cum spun statisticile.
Uneori îmi place să merg fie pentru o masă la restaurant,
fie la cumpărături în diverse zone etnice. La mine în Astoria predomină tradiţional grecii şi italienii. Dacă merg
câteva străzi mai “la vale” ajung în Liban, Siria, Emirate,
câteva străzi mai “la deal” ajung în India (Jackson Heights), o apuc “la stânga” ajung în China, Coreea, Laos,
Cambodia, “la dreapta” ajung în Columbia, Argentina,
Brazilia, Mexic etc. În New York mă simt un om al tuturor drumurilor şi parcă mereu acasă şi mereu pe drum,
în străintătate. Vorbind de continente, Europa, pe aceasta am străbătut-o aproape toată în lung şi-n lat şi de mai
multe ori, la fel USA şi Canada (în America, din cele 50
de state doar într-unul singur n-am ajuns: Hawai, iar în
Canada am fost inclusiv in Teritoriile de nord în drumul
spre Alaska). În Asia am fost în Japonia, dar şi în Turcia
şi Israel. În America Latină am fost în Mexic, Argentina,
Nicaragua, Uruguai, în Bahamas, şi bineînţeles că mai
sunt multe locuri de văzut şi le-am planificat pe toate!
Dar mă întrebai ce-am făcut în ultima călătorie. În Germania am fost ca de obicei la Munchen, unde erau deja,
din iulie, Claudia şi Andrei, la mama şi respectiv bunica
lor, în România am fost doar la Bucureşti pentru trei zile,
invitat ca membru într-o comisie europeană de experţi
internaţionali în evaluarea cercetării la universităţile din
România. Mie şi la încă doi colegi ne-a revenit să evaluăm cercetarea de la facultaţile de teologie ale Universităţii din Bucureşti şi a facultăţilor de teologie ale Universităţii Babeş Bolyai din Cluj (de aceea am fost o zi şi la
Cluj),. Evident, pe lângă evaluarea de pe “teren” în vizitele făcute la aceste facultăţi în Bucureşti şi Cluj, am avut
de citit şi evaluat numeroase texte (articole, cărţi) ale
profesorilor, de evaluat reflectarea imaginii acestora şi
prin ei a facultăţilor în comunitatea academică internaţională, etc. A fost o experienţă foarte interesantă, dincolo de munca implicată. În Italia am fost la plimbare.
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A fost o relaxare
splendidă (şi necesară după munca
de evaluare menţionată, mai ales că şi
intervenţiile pe care
le-am avut la inimă
fuseseră de dată recentă. În Italia am
plecat cu maşina, cu
Claudia şi Andrei de
la Munchen, prin
Innsbruck, Brenner,
Lago di Garda (Tirolul de sud, italian,
Genova, Portofino,
St. Vicenzo lângă Livorno, Florenţa, Verona şi retur la Munchen. M-am bucurat mult să ajung la Portofino, oraşul
pe care mi-l închipuiam încă de la 14 ani când era în
vogă melodia “Te-am cunoscut la Portofino”.
G.D.: Ai calculat cam
cîte zeci de mii de kilometri ai călătorit
în ultimii 25 de ani,
de cînd ai plecat în
America?
T.D.: Adevărat ar fi interesant să calculez
(n-am făcut-o) câte
sute de mii de km
am făcut în total în
toate aceste deplasări (multe din ele
sunt reflectate în poezia mea; ar trebui
într-o zi să scot o antologie de autor doar
cu poezia călătoriilor). Dar bucuriile
enorme, acumulate,
experienţa, oare cum se pot cuantifica? Scriam într-un
poem cum se încrucişează în mine drumurile, mereu
alte drumuri, trăgându-mă în toate
direcţiile, şi, paradoxal, fără ca eu să mă
rup, fără să mă risipesc sau rătăcesc.
G.D.: Apropo de America. Ai descoperit-o?
O cunoşti? Ce părere ai de Americile lui
Columb şi cea a lui
Americo Vespucci?
T.D.: Revenind la America, vezi, se pare că
acesta e teritoriul
menit a fi “descoperit” în permanenţă.
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Înainte de Columb şi
tineret). Sora mea cea mare, Jana, profesoară de pian la
Vespucci se spune că
liceul de muzică din Botoşani, a reuşit cu soţul ei să pleAmerica a fost descoce prin acest birou, pe cont propriu, în Germania Deperită de chinezi; din alt
mocrată, Ungaria, Chehoslovacia şi Polonia. Când ei
punct de vedere fiecare
s-au întors şi au povestit toate aventurile lor, drumeţul
generaţie de emigranţi
din mine, care până atunci vizitase aproape toată Ro“descoperă” America în
mânia, n-a mai avut tihnă. Am economisit bani, am
felul ei. Aşa şi eu am
pregătit formele de rigoare, am luat recomandări de la
“descoperit-o” la rândul
autorităţile bisericeşti, şi am plecat şi eu cu soţia mea
meu, mai ales că am căîn aceleaşi ţări. Cu trenul. Bineînţeles, fascinaţie totală.
lătorit aşa de mult prin
Astfel de călătorii îţi marchează viaţa. Apoi, în 1979, ca
statele ei. O şansă extradoctorand în teologie cu cei trei ani de cursuri terminaţi,
ordinară mi-a fost ofeprin Consiliul Ecumenic al Bisericilor de la Geneva (din
rită în primii doi ani ai
1968 Biserica Ortodoxă Română intrase în Consiliul
sosirii mele aici (1988Ecumenic al Bisericilor cu sediul la Geneva), ca şi alţi
1989) când un prieten
doctoranzi, am primit o bursă de studii de un semestru
american, Dick Wechla Institutul Ecumenic din Bossey (între Geneva şi Lauter, m-a ajutat să insanne, nu departe de Versoix unde era reşedinţa Regetru într-un program misionar al Bisericii Presbiteriene
lui Mihai), care apoi, cu ajutorul Părintelui Profesor Ion
americane, din care el făcea parte, ceea ce însemna că
Bria, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la Coneu trebuia să merg după
siliul Ecumenic, mi-a fost prelungită cu o bursă de stuun program prestabilit
dii oferită de Vatican pentru cercetare doctorală la Faîntr-un număr de pacultatea de teologie a Universităţii din Lausanne. Aşa se
rohii presbiteriene în
face că am stat în Elveţia între 1979-1983, făcând la Ladiverse state americausanne (ca mai târziu la New York) o parohie ortodoxă
ne şi să vorbesc despre
română (cu locaş închiriat), “Sf. Trei Ierarhi”; tot atunci,
ortodoxie (credinţă şi
în 1980, am înfiinţat Cenaclul literar “Mihai Eminescu”
viaţă, icoană, liturghie,
(la care venea de la Geneva şi poeta Elena Iupceanu Tomonahism etc.). De
mescu), şi apoi revista xerocopiată Adusu-mi-am aminte.
obicei stăteam cam o
Aceştia au fost anii când am călătorit în Occident prima
săptămână în respectioară (Franţa, Germania, Italia, Austria, Spania, Belgia,
va parohie, nu în hotel
Olanda, mai târziu şi în alte ţări, de la fosta Jugoslavie,
ci la pastor sau la enoGrecia, la ţările scandinave). Se spune că viaţa omului
riaşi, ceea ce mi-a dat
e un drum. Aşa este. Viaţa mea până acum a fost şi acel
rara posibilitate de a cutip de drum, adică drumul vieţii, dar strâns împletit cu
noaşte pe americani la
drumurile lumii.
ei acasă, nu umblând pe G.D.: Mai e vreun loc în inima ta pentru Botoşanii de deparstrăzi şi în hoteluri, evite, de unde n-a plecat niciun explorator, dar în ultima vredent să învăţ limba şi săme au împînzit lumea mii şi mii de emigranţi.
mi fac prieteni. Dar mai T.D.: Botoşani înseamnă o altă dragoste. Nu pot explica de
ales, să văd. Numai în acei doi ani am vizitat în jur de 40
ce am iubit şi iubesc aşa de mult acest oraş unde m-am
de state americane, călătorind exclusiv cu Greyhoundnăscut şi am crescut. Mai mult decât ar trebui să vină
ul. Mi-am scris atunci
din sensul patriotismului local. Acum că mă gândesc, o
un jurnal pe care încă
posibilă explicaţie îmi vine în minte: poate pentru că am
nu l-am publicat. Poate
plecat de acasă, din Botoşani, de copil, de la vârsta de 14
într-o zi.
ani. Atunci am plecat la seminar la M.Neamţ şi poate
G.D.: Dar despre Europentru că de la oraş am plecat la “ţară”, mai mult, la măpa, de unde cei doi exnăstire, mai mult, la internat, a făcut să râvnesc mereu la
ploratori au plecat să
dinamismul şi diversitatea vieţii citadine, la ce am lăsat
descopere noua lume?
în urmă şi era aşa de mult în sângele meu. Poate dacă
Mai seamănă ele, în fonplecam din Botoşani mai târziu, cum au plecat alţi codul lor tradiţional, cu
legi de-ai mei, pe la 18 ani, după terminarea liceului, şi
ceea ce au fost odată?
dacă plecam într-un alt oraş, mai mare, Iaşi, Bucureşti,
T.D.: Europa mi-a fost
lucrurile ar fi fost altfel. Dar aşa, părăsind casa părindat s-o cuosc în alte îmtească, locul natal, la o vârstă aşa de tânără, Botoşanii
prejurări. În anii 1974mi-au rămas ca punctul meu central de reper. Şi senti1975 (eram proaspăt himental vorbind, aşa a rămas până azi. De aceea din toarotonit, preot în Ibăneşte călătoriile mele mai apropiate sau mai îndepărtate am
tii Dorohoiului) exista
revenit mereu la Botoşani. Evident, i-am avut şi pe păaşa numitul BTT (Birinţi şi veneam anual să-i văd. De când au murit ei, am
rou de turism pentru
mai “sărit” vizita de două trei ori, dar în alţi ani, chiar
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şi pentru o zi, două, tot îmi fac drum la Botoşani când
vin în ţară. Evident, acolo sunt mormintele celor dragi
ai mei, străzile pe care am crescut, copacii în care, copil,
mă urcam, primele prietenii, anii de şcoală, o foarte importantă parte din viaţa mea. Ştiu şi acum locul unde
mă aflam când am scris primele poezii.
G.D.: Ce definiţie poţi da emigraţiei celei adevărate, impuse, nu alese de voinţa celui ce-şi ia lumea-n cap? Este ea o
cale de rezolvare a existenţei, poate ea menţine în tradiţiile ei o naţie? Se ştie că marile naţiuni, franceză, engleză,
spaniolă, care au dominat lumea în perioadele lor de expansiune, mai ales cea franceză, sunt pe cale de a-şi pierde identitatea naţională. Crezi că numai păstrarea limbii
poate da caracterul identitar al unei naţiuni. Dacă da, de
ce Algeria nu s-a numit Noua Franţă şi locuitorii de acolo,
francezi? De ce toată America de Sud nu se numeste Noua
Spanie sau Noua Portugalie. Ori America de Nord, de ce
nu se numeşte Noua Anglie?
T.D.: Emigraţia are mai multe definiţii. Ea se poate numi
transhumanţă, peregrinare, exil (politic sau economic),
colonizare etc. Toate sunt adevărate, autentice. Şi cei
care după 1989 au plecat în Europa (şi în America de
altfel) la munca de jos, şi aceia au emigrat cu adevărat,
ca şi primele valuri de nemţi şi englezi, sau italieni şi
irlandezi care au colonizat America. Cu ceva mai mult
timp în urmă, vreo trei decenii (vorbind despre români),
în America cel puţin, emigranţii (imigranţii, cei ce veniseră) se împărţeau în două grupe: exilul politic şi exilul
economic. Primii, cei prigoniţi pentru dizidenţa politică
şi scăpaţi în afară; al doilea grup, cei care au căutat o viaţă mai bună şi care au putut în fel şi chip să scape. Asta
până în 1989. După acest an emigraţia nu s-a mai numit
exil ci emigraţie sau diasporă. Acum se foloseşte cuvântul diasporă tot mai mult. Mi se pare potrivit, adică împrăştiere. Noţiunea având sens vag, trebuie să precizezi:
românii din diaspora americană, europeană etc. Totuşi
emigranţii sunt şi colonişti în acelaşi timp, mai ales dacă
vorbim de America, prin excelenţă o ţară a coloniilor şi
coloniştilor, istoric vorbind. Îmi aduc aminte că atunci
când am venit eu în America, în 1988, şi am cunoscut
români, şi vorbeam cu cei mai în vârstă, când ei se refereau la comunităţiile române istorice ca cele formate în
zonele de mijloc ale Americii (Ohio, Michigan, Illinois)
le numeau pur şi simplu colonii. Deci românii erau şi ei
colonişti. Într-o zi m-am gândit că şi generaţiile ulterioare se pot numi la fel, inclusiv generaţia mea. Ce diferenţă
este între un emigrant şi un colonist? Dacă vrem, niciuna. Emigranţii vin în grup sau se alătură unui grup existent deja, devin o comunitate, o colonie. Îmi place noţiunea de colonist pentru că ea exclude o serie de complexe
pe care noţiunea de emigrant sau imigrant le implică:
complexul accentului în vorbirea noii limbi, complexul adaptării, al integrării, al nou-venitului (alienatului;
americanii, în mod ciudat încă îi numesc în mod oficial
pe străinii care sunt în curs de stabilire în SUA “alien”,
cuvânt mai degrabă negativ ce indică un complex psihologic, cel al înstrăinării; alienarea este o boală!). Ca şi colonist vii cu altă mentalitate, trăieşti altfel, cu mai multă
confidenţă în tine însuţi şi mândrie ca sursă de valori.
Se presupune că un colonist aduce valori civilizaţionale. Şi noi românii aducem cu noi valori civilizaţionale.
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Nu venim numai să
lucrăm, să cerem, ci
şi să oferim. Avem
o mulţime de oferit. Când gândeşti
aşa complexele de
inferioritate dispar
sau cel puţin se diminuează,
dând
loc stabilităţii interioare. Aceasta la
rândul ei ajută la
adaptare şi integrare. Mult mai mult
oferi când ştii că ai
ce oferi şi o şi faci,
decât atunci când
gândeşti că ai venit numai ca să ţi
se dea, ca şi cum
cerşeşti. Dacă însă
vrem să vorbim de
naţie, ne întoarcem
acasă, adică la locul matcă, vatră, caracteristic, cred eu,
ideii de naţie. Cu
toate că unii, între
care şi eu, au aici
în America, sau în
alte ţări, dublă cetăţenie, deci eu sunt
de naţionalitate român şi ca cetăţenie
american, totuşi nu
spunem despre românii din America că sunt naţiunea
română din America. Eu leg noţiunea
de naţie de cea de
vatră, matcă. Aparţin unei naţii, pentru că între altele
(valorile
esenţiale comune: limba,
credinţa, tradiţiile,
istoria, rădăcinile)
aparţin unui anumit loc unde aceea naţie a crescut şi
s-a dezvoltat. Deci
dacă vorbim de naţie, în principiu, venim de la discuţia
despre emigraţie şi
diasporă, la aceea
despre “acasă”. Revenind la întrebarea ta, din punctul
acesta de vedere

Invitatul revistei

vorbind, mie nu mi se pare că naţiunea franceză din
Franţa îşi pierde identitatea naţională. Nici coloniştii
francezi din Quebec, Canada nu şi-au pierdut partea
franceză a identităţii lor, evident, păstrându-şi şi partea
canadiană a identităţii. Dar tocmai această combinaţie îi
face unici. Partea franceză a identităţii lor e dată de limbă (aceasta crează un mod de a gândi, deci şi un tip de
mentalitate) de credinţă (au rămas, ca francezii, catolici)
şi de alte tradiţii identitare. Deci nu numai că naţiunea
franceză (din Franţa) nu e pe cale de dispariţie (identitar vorbind), dar nici măcar francezii din Canada. Deci
nu numai limba dă caracterul identitar al unei naţiuni
(ea este însă un element forte în acest sens), ci cum spuneam şi credinţa, tradiţiile, sensul istoric al apartenenţei
comune (unul altuia şi împreună unui loc şi unei rădăcini). Tu ai dreptate; limba doar, nu dă ea singură caracterul identitar al unei naţiuni. sunt o mulţime de cazuri
unde indivizi sau grupuri vorbesc engleza şi scriu (uneori exclusiv) în engleză şi pentru asta nu se consideră
englezi (sau americani). Brazilienii vorbesc portugheză,
dar sunt bazilieni. Elveţienii vorbesc patru limbi oficiale,
nici una nu se numeşte “elveţiană”, şi totuşi ei se numesc
elveţieni. Sf. Ioan Casian a scris în greacă, dar pentru
asta nu era grec ci geto-dac. Iordanes a scris în latină şi
în prologul istoriei sale el se identifică pe sine ca get.
G.D.: Te consideri un emigrant? Dacă, da, ce fel de emigrant
eşti, silit de situaţie, ori de nevoie, de plăcere, ori pentru că aşa a ales soarta? În cazul ăsta, crezi că soarta
poate schimba destinul unui om? Ce este soarta? Ce este
destinul?
T.D.: Cât despre mine, evident, mă consider un emigrant,
colonist, şi încă unul norocos. Am venit în America de
plăcere şi când spun că sunt norocos, înţeleg că aşa a ales
soarta, destinul. Numai că eu pun destinul în mâinile
şi în rânduiala lui Dumnezeu. Nu sunt fatalist în sensul
comun tragediei clasice greceşti, nu cred în predestinaţie, ci cred că Dumnezeu ne rânduieşte o cale pe care
apoi mergem sau nu. Dacă suntem chipul lui Dumnezeu şi suntem înzestraţi cu libertate, ceea ce dă valoarea
cea mai înaltă fiinţei şi demnităţii umane (şi prin chip
Dumnezeu ne-a menit la treapta cea mai înaltă), atunci
suntem colaboratori cu Dumnezeu în crearea propriei
noastre soarte. Cred că ideea de destin se leagă de destinaţie. Destinul este drumul spre ţintă, dar şi cum merg
pe acest drum. Pot să-mi schimb ţinta, deci destinaţia,
deci drumul, ca atare merg altundeva şi altfel (ţinta impune şi modul), ca atare îmi schimb destinul. Dumnezeu îmi meneşte, îmi intenţionează o ţintă. Decizia de a
o accepta este a mea. Ştii oximoronul: Este Dumnezeu
atotputernic? Da! Dacă este, poate El crea o piatră aşa
de mare încât să n-o poată ridica?! Oricum ai răspunde,
în sistemul logicii binare, rezultă că Dumnezeu nu este
atotputernic. Dar Dumnezeu, de aceea este Dumnezeu,
că e dincolo de toate, deci inclusiv de logica umană. Logica nu ne e dată pentru a-l conţine pe Dumnezeu ci
pentru a ne ordona viaţa interioară şi viaţa socială. Răspunsul Sf. Vasile cel Mare la dilema de mai sus a fost
acesta: Piatra pe care Dumnezeu o poate sau nu ridica
este omul. Dumnezeu nu-l forţează pe om să-L iubească. Dumnezeu nu merge împotriva propriei Sale logici
a creaţiei. Ne-a dat libertatea şi El însuşi o respectă. De
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aici responsabilitatea noastră. De aici valoarea filosofiei
existenţialiste care pune accent pe această responsabilitate, conştientizându-l pe om de acest mare dar.
G.D.: Profesional, te-ai format în România. Chiar de la început ai început de pe o poziţie care-ţi putea aduce treapta
cea mai de sus în preoţie. Ai fost la un moment dat cel
mai tînăr protopop din România. Ce te-a determinat să
pleci fără întoarcere, chiar dacă, din cînd în cînd ai fost
prezent în ţară?
T.D.: Cred că ce m-a dus din România în America a fost
dorul de ducă. Dar a mai fost ceva. După întoarcerea
din Elveţia am avut o grea încercare în familie. Şi asta a
contribuit la dorinţa de a pleca. În ţară ascensiunea mea
pe plan profesional era garantată. Din funcţia de protopop la Dorohoi şi paroh la catedrala oraşului am trecut
pe cea de secretar general de redacţie la revistele Arhiepiscopiei Sibiului (Telegraful român, Mitropolia Ardealului, Îndrumătorul pastoral şi misionar), lucrând direct
cu marele cărturar Mitropolitul Antonie Plămădeală şi
slujind la catedrala din Sibiu. Tot timpul am fost sigur
pe mine. Ştiam că oriunde voi merge, chiar de voi porni
de la zero, voi reuşi. Şi aşa a fost.
G.D.: America ţi-a oferit calea afirmării pe altă linie, cea
profesorală, recuperînd-o şi pe prima. Ai două doctorate.
Cum se descurcă un profesor şi un preot ortodox acolo?
T.D.: Cu “norocul” de care am vorbit mai înainte, am obţinut în America o bursă de studii la Princeton University
în statul New Jersey. Acolo am făcut un masterat în teologie, terminat în 1990, şi apoi, cu bursă tot de la Biserica presbiteriană americană mi-am făcut un doctorat
la catolicii iezuiţi, la Fordham University în New York
(terminat în 1993). Mai târziu, mi-am dat al doilea doctorat la Universitatea din Bucureşti (în 1999) deoarece
cei trei ani de cursuri şi publicare obligatorie a lucrărilor
le făcusem pe când fusesem în ţară. A trebuit doar să
scriu teza şi s-o susţin. Pe când eram încă doctorand la
Fordham în 1992 am obţinut o poziţie de profesor part
time la o facultate de ştiinţe sociale, College for Human
Services, în New York. În 1993, după terminarea doctoratului am fost angajat pe post full time, pentru catedra
de Filosofie şi Etică (Values). Anul 1993 a fost unul de
demarcaţie pentru mine. Pe lângă această angajare academică am înfiinţat Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă şi Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel, ca
şi Cenaclul literar “Mihai Eminescu”, în New York, împreună cu un buletin parohial-literar-academic, devenit
în 1996 revista de cultură şi spiritualitate românească
Lumină Lină. Mă întrebi cum se descurcă un profesor
şi un preot ortodox la New York? În cazul meu, financiar vorbind, preotul fără profesor nu s-ar descurca. Deci
Dumnezeu a avut grijă. Însă intelectual şi spiritual vorbind preotul şi profesorul se completează reciproc în
mod fericit, amvonul şi catedra fiind în totală compatibilitate reciprocă. Munca de cercetare şi predare îmi împrospătează permanent predica şi mai ales modul cum
îi cultiv pe credincioşi întru valorile credinţei noastre
strămoşeşti ca şi întru valorile culturale, identitare româneşti, iar Biserica (teologia) la rândul ei, reprezintă
în clasă, la catedră provocarea de care ai nevoie pentru
ca spiritul critic să fie parte integrantă din conversaţia
academică, întrucât cea mai mare provocare (challenge)
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a mentalităţiii globaliste, consumiste şi secularizate a
omului contemporan, la nivel valoric, vine din partea
teologiei, a Bisericii.
G.D.: Cît din spiritul american ai acumulat în modul de a
fi? Se ştie că americanul este pragmatic. Ori tu eşti teolog, profesor de filosofie, poet român, un spirit liber, mereu
în mişcare, ceea ce ar părea că nu poate fi compatibil cu
pragmatismul.
T.D.: Cât pragmatism american am acumulat în experienţa mea din State e greu de spus. Nu ştiu. Cum spui, eu
sunt totuşi un idealist, dar pe undeva, din tot ceea ce am
realizat până acum se vede şi partea practică, orientarea
spre concret, spre rezultat, o anumită inspiraţie la nivel
de acţiune, de activitate. Poate asta vine şi din experienţa funcţiilor administrative pe care le-am avut în trecut (protopop, coordonator al unei branşe a Facultăţii
unde, în Staten Island, New York, timp de şapte ani am
fost implicat şi coordonarea unui program de masterate, parohii), sau din alte surse interioare nedefinite cu
exactitate.
G.D.: Ce consideri că ţi-ai împlinit: familia, profesia, cariera
sau creaţia literară? Sau poate toate?
T.D.: Mă consider un norocos şi un fericit. Trăiesc cu convingerea că m-am împlinit atât pe plan familial, cât şi
profesional (universitate şi biserică) şi literar. Desigur se
poate merge în sus. Dum spiru spero (dum spiro scribo!)
Uneori sunt tentat să mă împing pe mine însumi spre
mult mai mult. Am multe proiecte literare şi academice,
unele aproape încheiate necesitând doar revizii, altele
începute, altele duse o bucată bună, şi parcă mă ispiteşte
gândul de a publica tot ce am, mult şi repede. Dar apoi
mă gândesc la operaţiile pe care le-am avut, la experienţele prin care am trecut prin spitale şi îmi zic că nu
cantitatea contează. Contează să dau timp şi familiei şi
mie însumi.
Acum, de la 60 în sus, cred că trebuie să încerc un ritm mai
echilibrat unde nevoia de a scrie şi de a publica să nu devină o sursă de stress, de teroare interioară, şi unde, totodată, nevoia de timp pentru mine şi familie să nu ducă
la neglijenţă pe planul cercetării academice şi al creaţiei
literare.
G.D.: Cînd ai început să scrii? Ce te-a determinat să continui? Ce mare personalitate te-a încurajat şi-i datorezi
ceea ce eşti acum din punct de vedere literar? Debutul în
presă? Debutul editorial? Ieşirea în piaţa literară americană? Ce succes remarcabil ai avut în această piaţă extrem
de greu de cucerit? Contactul cu lumea literară din România este unul benefic? Consideri că te-ai integrat vieţii
literare din România? Eşti mulţumit cum este receptată
creaţia ta în ţară? Ce ştii despre viaţa literară din ţară?
Ce este de fapt pentru tine literatura, în speţă, poezia? Ce
mari scriitori te-au influenţat? Ce scriitori români apreciezi şi consideri că ar putea rezista peste timp? La ce lucrezi
acum, cînd treci peste cei 12 luştri de viaţă atît de bogată
în fapte?
T.D.: Cum menţionam mai devreme, am început să scriu
de la 13, 14 ani. Poezie de dragoste de foarte tânăr adolescent. În clasa a opta o colegă de clasă mi-a dedicat un
poem care era un fel de continuare a versurilor din textul melodiei “Te-am cunoscut la Portofino”, pe atunci în
vogă. A fost o experienţă maturizantă, transformativă.
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Am fost aşa de mirat că cineva m-ar putea iubi (aşa am
înţeles eu acele strofe ale colegei) că ideea de Portofino
(cu rezonanţa de nume atât de frumoasă în româneşte)
împreună cu sensul versurilor colegei mi-au generat un
tip de trăire interioară cu totul necunoscută până atunci
şi care m-a însoţit şi marcat multă vreme, poate pe toată
viaţa. Ce frumos! Apoi am continuat cu poezia în anii
de seminar, la M. Neamţ. Acolo eram prieten cu un coleg, Marcel Miron, poet şi el, mai târziu preot şi protopop la Huşi. El a început să scrie poezii într-un stil mai
modern, socotit atunci, şi prezenţa lui a fost foarte benefică pentru că stimulat de el am scris enorm. Am toate
caietele mele de poezie din acei ani. Unul dintre poemele mele are peste 100 de strofe de cinci, şase versuri fiecare. Am scris poezie şi pentru unele melodii ce erau în
vogă (“Nebunul cu ochii închişi”, “Timpul florilor”, ş.a.).
Cu Marcel înfiinţasem şi un cenaclu literar în seminar şi
o revistă (Orizont) scrisă de mână (cu multiple caligrafii) care a apărut cred într-un singur număr. Apoi, ca
student la facultate la Bucureşti frecventam cenaclurile
literare ale capitalei (Cenaclul epigramiştilor, cenaclul
“M. Eminescu”, cenaclul “G. Călinescu”, dar mai ales cenaclul “G. Bacovia”). La “G. Bcovia” mergeam cu deplină regularitate pentru că era foarte aproape de facultate,
şi secretar acolo era bibliotecarul facultăţii, Victor Iliescu. Acolo am cunsocut scriitori puşi la index, care se puteau manifesta doar în cenaclu (mulţi din ei făcuseră
puşcărie politică) cum ar fi Elena Iupceanu Tomescu,
Constant Petrescu, Nina Marinescu Popeea, Ion Th. Ilea,
Valeriu Pantazi, ş.a. Cenaclul era condus de Gabriel
Bacovia şi de Agata Grigorescu Bacovia. Mergeam acolo
cu colegul meu Marcel Miron şi cu alt coleg cu un an
mai mare, Nicoale Jinga, azi preot la Orşova, poet de
mare calitate şi unică valoare. Am scris în toţi acei ani, şi
scriu şi acum pentru că îmi trebuie. Îmi place. Îmi place
frământarea, procesul, rezultatele. Îmi place provocarea
şi stimulentul zilnic pe care-l găsesc citind presa lirerară
din ţară şi din America. Prima menţiune a numelui meu
în context literar a fost în revista Caiete a cenaclului “G.
Bacovia”, în anii studenţiei. Apoi debutul literar propriu
zis a avut loc datorită criticului şi istoricului literar M.N.
Rusu care m-a publicat în revista Alamanahul Coresi de
care se ocupa (la Brasov), iar mai târziu cu câteva poeme şi în Săptămâna la care lucra. Mai târziu, când lucram la Telegraful român la Sibiu, Artur Silvestri m-a
publicat în Luceafărul. Evident, am publicat în revista
Adusu-mi-am aminte pe care o editam la Lausanne. Editorial am debutat în 1989 pe când eram în SUA, cu volumul bilingv Liturghia Cuvântului, în editura Tremain
din Klamath Falls, Oregon, cu o prefaţă de profesorul
universitar Dr. Leonard Cain de la Universitatea de stat
din Portland, Oregon. A urmat apoi Lumina cuvântului,
şi apoi alte trei volume publicate de tine la editurile Axa
şi Dionis, şi evident, celelalte de până acum. Pe piaţa
americană am publicat poezie în reviste de cel mai înalt
nivel, anume reviste editate de facultăţi de limbă şi literatură engleză de la diverse universităţi americane, Iată
câteva exemple: Poetry East (De Paul University, Chicago), Faultline (University of California, Irvine),
Rockhurst Review (Kansas University), Epiphany, New
York, ş.a. Pe parcursul evoluţiei mele literare, în afară de
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colegii de seminar şi facultate menţionaţi, tot în anii studenţiei, o încurajare constantă am avut-o din partea
scriitorului şi marelui om de cultură Mihai Rădulescu,
profesorul meu de engleză. După aceea a fost, indubitabil, Mitropolitul Antonie Plămădeală. Pe M.N. Rusu
l-am considerat naş literar. La acest capitol lista poate fi
lungă, dar deşi nu ţi-am spus-o, şi tu ai jucat un rol încurajator în evoluţia mea literară, în special în anii din
urmă când mi-ai publicat volumele menţioante. Şi apoi
prin poezia ta pe care o apreciez în mod cu totul deosebit. Unul din volumele tale la care mă întorc iară şi iară
este superbul Singur în faţa lui Dumnezeu. Ca teolog îl
admiram şi citeam cu deosebit interes pe Ioan Alexandru, m-a fascinat Ileana Mălăncioiu, o citeam cu nesaţ,
pe Constanţa Buzea şi pe Ana Blandiana, poetul Petru
Rezuş, profesorul meu de Teologie fundamentală, la Bucureşti, m-a atras şi stimulat cu substanţa teologico-filosofică a poemelor sale. Apoi, în anii recenţi, criticul şi
istoricul literar Aurel Sasu, cu prietenia lui constantă a
reprezentat o generoasă sursă de stimulare intelectuală
şi creştere interioară, alături alţi colegi şi prieteni pe care
ar trebui să-i numesc şi pe care cu regret îi las deoparte
pentru că lista ar fi prea lungă. În acest context, precum
se vede, deşi trăiesc departe de ţară, contactul cu viaţa
literară de acolo este viu, dinamic, la zi, ca şi cum aş trăi
acasă. Nu mai spun că eu însumi petrec aproape două
luni pe an, mai ales primăvara când vin şi predau cursurile mele de Filosofie şi literatură şi Istorie a creştinismului la Facultatea de filosofie întâi, şi apoi Jurnalism a
Universităţii Spiru Haret din Bucureşti. De asemenea
internetul asigură azi informaţia la zi şi integrarea, ca
atare contactul meu cu viaţa literară din ţară este activ,
dinamic, benefic. Revista Lumină lină în care public autori din ţară, cu generozitate, contribuie la această integrare. Dacă aş calcula vizibilitatea mea în presa literară
din ţară, cred ca aş putea conclude că receptarea creaţiei
mele este foarte mulţumitoare, deşi, bineînţeles, se poate
mai mult şi mai bine, ca atare e loc de colaborare şi progres. Această vizibilitate şi receptare a creaţiei mele în
ţară mă bucură, dar mai mult mă creşte interior, pentru
că ele înseamnă nu doar o validare a produsului literar,
ci şi o punte de comunicare a stărilor mele interioare, a
înţelegerii mistice a actului creaţiei. Ce este pentru mine
literatura, în speţă poezia? Iată ce este: Este să scrii din
partea şi din cauza pustiei. Nu a celei meonice, ci a celei
eonice. Îmi place eonul că e foarte bun. Eonul eonului
însă este şi mai frumos. Kairos. Kairos contra Cronos.
Cronosul distruge pustia. Noroc că ea se mută în Kairos.
Şi eu după ea. Mă ţine obligaţia aici şi dorinţa acolo. Pustia este locul unde Dumnezeu te duce ca să vorbească
inimii tale. Şi ceea ce auzi aceea mărturiseşti apoi. Acesta este scrisul. Asta e cuvântarea despre Cuvânt. Scrisul
este un fenomen acustic. Esenţa lui e bazată pe auzire
cum spunea marele Pavel: “Credinţa vine din auzite”.
Chiar şi din auzirea interioară. Auzit-am, pentru aceea
am grăit. Pustia este meta-cuvântul. Esenţa cuvântului
constă în meta. Esenţa doar o auzi, o simţi, dar n-o cuprinzi. De aceea nici un cuvânt nu spune Totul. Nici toate cuvintele nu spun Totul. Dar ele îl indică. Îl indică
pentru că-l recunosc. Pentru că vin din partea aceea.
Cele care vin. Pentru cât ne trebuie nouă să fim cine ar

Invitatul revistei
https://biblioteca-digitala.ro

trebui să fim nu ne trebuie explicaţii. Totul nu se explică.
Ne trebuie călăuzire. Nu e necesar să înţelegem pe cale
explicativă ce era cu steaua aceea care se ducea spre
Betleem. Era în afara obişnuitului. Principalul e că rolul
ei era de a călăuzi. Când călăuzeşti prin pustie, nu mâni
din urmă. Mergi înainte şi ţii orbul de mână cu dragoste.
Dacă cuvintezi, dacă scrii dinspre pustia eonică o faci
pentru că eşti cuprins de ea. Copleşit scrii de dor. În pustie eşti mult mai aproape de cine ţi-e dor decât altundeva, dar niciodată în mod exhaustiv. De aceea propensiunea este continuă. Cum spunea marele Grigore (al Nisei): Epectaza. De aceea pustia este locul prin excelenţă:
locus theologicus. Şi este în acelaşi timp intervalul. Căci
în interval are loc marea întâlnire. Întotdeauna scrii datorită unei mari întâlniri. Scrisul e semnul schimbării.
Când întâlnirea e mare, schimbarea e semnificativă. Cel
mai adesea radicală. Adică e convertire. Când aşa ceva
se petrece cu tine nu poţi să taci. Ai impresia că dacă tu
ai tăcea pietrele ar striga. Intervalul ca loc. De aici se trage totul. Evident, dacă locul acela are pustia lui. Pustia
este tăcerea din cuvânt. Este meta-cuvântul. Iar Dumnezeu, cum frumos o spune Olivier Clement, este un Cuvânt la capătul tăcerii. Când pustia aceea se locuieşte,
adică este locul tău, tu fiinţezi întru ea. Pustia nu-i este
dată oricui. Nu oricine o poate duce. Isihia: linistea şi
singurătatea cer eroism. Şi eroii spiritului sunt puţini.
De aceea scriitori nu sunt toţi cei ce scriu. Depinde de
partea dinspre care scrii. Aşa cum sunt cuvinte şi “palavre”, aşa sunt scriitori şi scriitori, adică scriituri şi scriituri. Cuvânt şi anti-cuvânt. În pustie însă poţi să şi vezi
(orao = a vedea). Proorocul este cel care vede. Dar vede
nu pentru că cere să vadă. De aceea eroii pustiei se rugau să nu aibă vedenii. Pentru că anti-cuvântul se poate
preface în înger luminos pentru a duce în ispită. Şi când
se întâmpla o vedenie se rugau pentru darul discernerii.
Pustia este solitudinea. Iar în solitudine te ia dorul de
Celălalt şi de ceilalţi. Iar dorul este esenţa solidarităţii.
Dragostea. De aici rugăciunea către Celălalt, pentru ceilalţi. În felul său, cel ce scrie din partea pustiei este un
pustnic. Pentru a încheia acest capitol al bogatului interviu, îţi mărturisesc cu plăcere că în prezent lucrez la câteva proiecte pe care sper să le văd finalizate cât de curând: un volum de interviuri (o selecţie din multele date
în ultimii ani), un volum de versuri, un volum de versuri
traduse în germană şi un altul de eseuri în română. Poate şi unul de studii în engleză.
G.D.: Vei rămîne pînă la sfîrşitul vieţii în America sau vei reveni în România? Sau undeva prin Europa?
T.D.: Ispita mea este ca la pensionarea de la catedră să vin
în Europa, mai precis în Germania. Asta mi-ar da posibilitatea să fiu mult mai aproape de România, dar şi să
călătoresc prin Europa la nesfârşit, cum îmi place aşa
de mult. Europa este un tezaur de istorie şi cultură pe
care nu-l găseşti în America. America are altceva, dar
am gustat din plin din acel altceva. Cred că revenirea în
Europa mi-ar da satisfacţii nebănuite încă.
G.D.: Spune-mi cîte ceva despre revista Lumină Lină şi sfera
ei de activitate.
T.D.: Despre Lumină Lină pot să-ţi spun foarte multe. Pentru mine ca şi pentru românii din America e o bucurie,
un eveniment. Există pe alocuri o mare confuzie despre
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această revistă, confuzie pe care vreau s-o menţionez
faţă de americani. Evenimentele reprezintă şi o rampă
aici: pentru că e publicată de un teolog şi sub egida unui
de lansare academică pentru membrii comunităţii acaInstitut de profil teologic, unora le pare că e o revistă
demice din ţară care au nevoie de vizibilitate şi promoreligioasă. Nimic mai greşit. E religioasă, desigur, prin
vare internaţională, ceea ce duce apoi la promovarea la
însuşi conţinutul ei cultural. La fel ca Convorbiri literalocul de muncă. În curând atât simpozionul “Eminescu”,
re, ca Dacia literară, ca Hyperion unde apar şi articolele
cât şi cel teologic şi interdisciplinar ajung la a 20-a ediPărintelui Timotei Aioanei sau ale altor teologi prelaţi şi
ţie. În timp ce la simpozionul “Eminescu” lucrările sunt
laici. Dar de fapt revista e, cum o indică şi subtitlul: de
prezentate în limba română, la celelalte două, lucrărispiritualitate şi cultură românească. Teologie constanle sunt în limba engleză. Vorbind în general despre Intă e doar eseul meu ce apare ca editorial (2-3 pp.), apoi
stitutul, Biserica şi Cenaclu, pot mărturisi că acestea au
uneori public câte un studiu teologic (dar asta e partea
fost de ajutor esenţial la sute de români care venind aici
ei academică din care fac parte şi studii, eseuri de factuîn America nu au avut nici un sprijin şi nici o speranţă
ră istorică, filosofică, literară, etică) şi în rest e toată coîntemeiată de afirmare sau existenţă şi integrare, fie pe
mentariu de carte, poezie etc., şi în plus, ofer rubrica de
plan personal, fie profesional. Vizibilitatea acestor instifotografie reprezentând viaţa comunitară românească
tuţii în ţară a făcut ca mulţi din cei veniţi aici să le caute,
(cea din jurul revistei) şi care dă o identitate unică publisă le frecventeze, şi să primească astfel o mână de ajucaţiei, devenind cu anii un document de valoare pentru
tor, esenţială de cele mai multe ori, mai ales la nivel de
istoria vieţii diasporei române de aici. În afară de aceasrelaţii publice, platforma de bază de unde vine ajutorul
ta, revista este, în partea sa academică, inclusă în baze
celui în nevoie. Adevărul este că am ajutat întotdeauna
de date internaţionale care ajută pe cei ce publică în ea
în mod dezinteresat, de aceea, când au fost şi cazuri de
în sensul vizibilităţii internaţioanle şi implicit al punctanerecunoştinţă nu am fost afectat. Într-un fel, asta e viaţa.
jului pe care universitatea i-l dă autorului pentru textul
Omul vine, are nevoie de ajutor, îl primeşte cum se poapublicat. Fiind un pod cultural peste ocean, româno-rote, apoi pleacă în cine ştie ce direcţii de unde nu mai auzi
mân, Lumină lină consfinţeşte şi ideea că nu există două
de el. Nu că el nu şi-ar putea face vocea auzită şi prezenţa
literaturi şi culturi române “înăuntru” şi “înafară”, ci una
simţită (ideal vorbind) oriunde s-ar afla, dar în sensul că
singură deofiinţă şi nedespărţită.
a considerat întâlnirea cu mine sau cu noi fie normală,
G.D.: Cum a evoluat comunitatea românilor din New York,
fie providenţială, şi atâta tot; s-a dus înainte. Dar pentru
în special cea din jurul Bisericii Sf. Apostoli Petru şi Pavel
mine satisfacţia adevărată constă în a putea să ajut, şi nu
şi a Cenaclului „Mihai Eminescu” pe care-l coordonezi?
în numărul expresiilor de gratitudine după ajutorul ofeT.D.: Atât revista cât şi Cenaclul “Mihai Eminescu” şi Biserit. E adevărat că o astfel de expresie îţi face plăcere (prorica “Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New York au reuşit în toţi
babil de aici şi întrebarea ta), dar nu este necesarmente
anii lor de funcţionare să facă din oamenii care graviteaesenţială în sensul că nu devine criteriu pentru atitudiză în jurul lor, o familie aparte, în sensul spiritual al cunea mea favorabilă faţă de noii veniţi.
vântului, adică oameni care se recunosc în, şi se identi- G.D.: Cum priveşti viitorul din pragul celui de al treisprezecefică cu aceste trei instituţii, care mărturisesc despre rolul
lea lustru al vieţii tale?
acestora în creşterea lor interioară, dar şi în întărirea sta- T.D.: Viitorul, dragă Gellu, se prezintă ca un cer în formă
bilităţii personale la nivel psihologic, intelectual şi social.
de stânjenel după o ploaie caldă de vară: frumos, apetiDe aceea frecvenţa la biserică şi cenaclu este îmbucurăsant şi interesant. Cât eşti pe baricade lupta este cea care
toate şi constantă, iar comentariile de după evenimentete ţine în luptă. Cred că ne putem gândi la câteva lucruri
le liturgice şi culturale au ecouri în comunitate şi în precare dau măsura privirii spre viitor: te uiţi înapoi, şi la
să, atât pe plan local, cât şi dincolo de limitele localului.
ce vezi, nu se poate să nu fii mulţumitor lui Dumnezeu
G.D.: Activitatea Institutului de Teologie şi Spiritualitate Orpentru tot ce ţi-a dat şi pentru felul cum te-a dat acestei
todoxă din New York pe care o coordonezi tu a însemexistenţe. Această mulţumire, dacă nu e act ocazional, ci
nat petru mulţi români ajunşi acolo un prag de intrare în
stare, rămâne platforma pe care mergi mai departe. În
existenţa dură din America? Cîţi dintre cei care au trecut
al doilea rând, proiectele de viitor sunt şi ele, dacă ţin de
acest prag îţi mai dau bineţe acum?
pasiune, de o anumită ardere interioară, garanţia munT.D.: Cât priveşte Institutul Român de Teologie şi Spiritiualicii şi satisfacţiilor ce urmează. În al treilea rând, starea
tate Ortodoxă, acesta, cu toate ca el acoperă juridic, prin
psihologică, spirituală personală în care te afli, conştiînregistrarea la autorităţiile americane, Biserica, revista
entizând cele spuse mai sus, este sursa care generează
şi cenaclul, el se ocupă în special de organizarea de eveaceeaşi stare în viitor, câtă vreme plănuieşti în viitor să
nimente academice în română şi engleză. În special trei
trăieşti ca şi acum, să fii ca şi acum. La 60 de ani te uiţi
evenimente sunt vizate anual: Simpozionul anual „Emiînapoi cu un zâmbet tandru, de uimire şi bucurie, pennescu”, apoi Simpozionul ecumenic, teologic şi interdistru că fiind vârstă de bilanţ, vezi că ai de ce să te bucuri,
ciplinar din primul weekend din fiecare decembrie şi sedar totodată te uiţi înainte cu încrederea că poţi să fii în
siunile, două sau trei (cu câte 3-4 prezentări în fiecare)
continuare cel ce ai fost, că trecutul tău creşte şi se înorganizate în cadrul Congresului Internaţional de Stunoieşte în viitor, că în fiecare zi poţi descoperi ceva nou
dii Medievale, în fiecare an în luna mai, la Universitatea
care să-ţi stimuleze energia, imaginaţia, creaţia prin care
de Vest din Kalamazoo, Michigan. La aceste evenimente
nu încetezi a te defini aşa cum nu încetezi a te descoperi
academice sunt invitaţi cercetători şi profesori români şi
şi a te bucura de ceea ce descoperi.
americani sau şi din alte ţări. Aici au loc schimb de idei,
se întăresc prietenii, românii îşi promovează valorile lor
Oct. 2011, New York
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te-a cuprins încremenirea
ca în faţa stânjenelului adâncului
mai târziu
grăieşte, Doamne,
robul tău ascultă
ai vrut să zici
dar cuvintele n-au ieşit
din gura ta
se temeau că le strici
s-au întors îndărăt
în cămara ascunsă
ruşinate că n-au putut zbura
s-au ghemuit acolo resemnate
ca o pisică bătută
prinsă în timp ce fura

Theodor Damian

Dorul de stânjenei
lui Ioan N. Roşca
Dorul de stânjenei
ca dorul de absolut
albastrul bine mirositor
ca viaţa de dincolo
fără sfârşit şi fără început
petalele stânjenelului cheamă
două câte două
unu cu trei
sau doi cu patru
sau în oricare altă combinaţie
ceea ce contează
e cât de albastră
e chemarea
şi-n chemare câtă senzaţie
şi valurile care le face
până departe
în inimi de munţi
şi în rărunchii tăi
şi-n îndepărtatul lăuntru
pe care încă trebuie
să înveţi să-l asculţi
Stânjeneii sunt peste tot
ca stelele
nu scapi de ei
şi nici nu vrei
viaţa ta nu se calculează
în ani
ci în numărul zvâcnirilor
îmbietoare
ca cele de la facerea lumii
în fiecare zi alta
în fiecare zi o petală
se încrustează-n eternitate
cu dalta

Adame, unde eşti
adu-ţi aminte
cum ai zvâcnit în clipa aceea
cum ţi s-au cutremurat munţii
ştiai că glasul
de fapt te întreabă
ce-ai făcut
să răspunzi
n-ai ştiut
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Adame, unde eşti?
te-a cuprins încremenirea
şi te-a cuprins deodată
Eva era stânjenelul
singura floare în locul acela
de taină
singura floare curată
Stânjeneii sunt peste tot
ca stelele
ei îţi determină zodia
ei sunt zodia în care te mişti
oriunde te-ntorci
ei sunt acolo
cu albastrul lor bine mirositor
transcendent
eşti fericit sau nu
depinde de cât eşti de atent
depinde dacă ai învăţat
să distingi tristeţea
din cântecul libelulei
când bate vântul
dinspre Stockholm
spre Malta
şi de acolo spre sud
depinde dacă ai învăţat
cum să arunci suliţa
curcubeului
peste aerul ud
Stânjeneii nu te lasă
sunt mereu lângă tine
provocatori şi tandri
nu scapi de ei
eşti născut în zodia lor
vrei sau nu vrei
de vei fugi la marginea mării
ei vor fi acolo
totul va fi pregătit
să te prindă
în albastrul lor
infinit de albastru
vorba lui Nelu Roşca
în culoarea asta
vei muri
şi vei învia astru
De vei fugi la munţi
ei vor fi acolo
s-ar putea să te prefacă-n

Sisif
să te hrăneşti cu
propria ta dorinţă
piatra pe care o cari
nu contează
ai un interes şi mai mare
viaţa
viaţa fără dorinţă nu creşte
trebuie să-ţi doreşti ceva
intens
caută şi vei afla
şi apoi să-ţi sacrifici dorinţa
să poţi răzbi prin frunzişul dens
ca o insectă ce-şi mănâncă puii
aşa e vraja
îi naşti ca să-i poţi mânca
şi să poţi trăi
în clipa când nu mai doreşti
vei muri
Dorul de stânjenei
ca dorul de absolut
mergi din cutremur în cutremur
nu spre locul în care se moare
ci spre cel
unde te-ai născut
mergi ca Augustin
pe verticală
şi cânţi
în urma ta scapătă
curcubeie
plămada ce eşti
încă te cheamă
să o frămânţi
aşa cum face Ivan Hachek
în Marienplatz
cântăreţul fără de arginţi
şi fără de pungă
oamenii stau în jurul lui
încremeniţi
cât e noaptea de lungă
El şi acordeonul
un singur trup
nu se mai ştie cine e cine
asculţi încrâncenat
până ce toate păcatele
ţi se rup
nebunul cu ochii închişi
el cântă
şi lumea înnebuneşte
nici nu ştie
că are capul lipit de acordeon
ce strânsă îmbrăţişarea
ca cea de pe urmă
aşa trece din eon în eon
şi noi cu el
printre stele şi zmeie
păstor şi turmă
scăpătând peste largi curcubeie
muzica lui făcând stânjeneii
să zboare
şi moartea schimbând-o
cu o moarte
ce nu te mai moare
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„În Paradis nu este nevoie de artă”

AndrA rotAru în diAlog cu mAtEi viŞniEc
Andra Rotaru: Încă de la primul poem al volumusăi fizic vorbind. Dar în spaţiul ficţiunii, da, eu în
lui „La masă cu Marx” (Editura Cartea Româneascalitate de colecţionar de răni îi invit pe cei care mă
că, 2011) interacţionaţi cu cititorii, lărgindu-le cheurmează să-şi facă un inventar al rănilor, să-şi pună
ile de lectură.
ordine în răni. Şi cine ştie, să descopere răni de care
Matei Vişniec: Da, cititorul este un personaj complice,
nu ştiau mai nimic, sau răni ignorate pe nedrept.
mă gândesc la el aşa cum mă gândesc la actor când
Poemul pe care îl evocaţi ar mai putea fi numit: „să
scriu teatru. Cititorul mai este şi oglinda mea, el îmi
vorbim despre răni». Sau „să ne vorbim despre răni»
retransmite o imagine pe care eu o simt, sau în orice
pentru că rolul poetului este în primul rând de a
caz o aştept. Cititorul mai este dublul meu, mai este
provoca în cititor un dialog cu el însuşi.
prelungirea mea şi raţiunea mea de a fi ca scriitor.
A.R.: „Mortul din tine este memoria ta”
A.R.: Paradoxurile sunt inevitabile, la fel şi îngrădirile. M.V.: După cum observaţi, poezia mea este una lacoExistă spaţii unde personajele se pot bucura de ceea
nică, lucidă, staţionară (nu inventez nimic de 30
ce vor să facă, fără să înveţe „să tacă”?
ani) şi chirurgicală. Poezia este instrumentul cu
M.V.: Poemele mele sunt pline de personaje, ca şi teacare descifrez hăţişurile interne ale lumii mele şi detrul meu. Între cele două lumi există de fapt numelirul extern al lumii care mă poartă. Poezia mea este
roase poduri, punţi, pasarele… Personajele mele
o lupă care măreşte rănile, detaliile, încheieturile
ciudate, mirate sau aeriene se plimbă de fapt în toaacestei lumi. Eu nu fac decât să observ, să constat şi
tă libertatea prin universul meu, trec dintr-o piesă
să mă minunez, nu propun nici o revoluţie, nici o
în alta, dintr-un poem în altul, îşi dau întâlniri care
schimbare. Nici măcar nu mă mai indignez. Observ
rămân misterioase şi pentru mine. Încerc de mulşi împărtăşesc şi altora ce văd.
ţi ani să construiesc un sistem de semne cu liberă A.R.: Personajele devin când saturniene, când solare, iar
circulaţie între diversele teritorii ale imaginarudilemele apar în momentul în care realizează că a exislui: în oraşele, încăperile, conceptele care formează
tat ceva/cineva care le-a observant toate aceste traiecgeografia mea literară intrarea este mereu liberă…
torii. Când se poate produce „spectacolul sezonului”?
Chiar şi cititorii sunt invitaţi să părăsească lumea M.V.: Viaţa noastră este fără îndoială un sepctacol penreală şi să intre în lumea virtuală pe care o construtru cineva care ne observă. Goethe spunea că „îniesc cu migală de peste 40 de ani.
treaga lume este o metaforă“. Suntem deci metafore
A.R.: Profilul personajului se conturează din ce în ce
ambulante, vii… Lumea în care trăim este metafora
mai puternic odată cu poemul „Tot ce v-a dezamăneagră (deşi nu întotdeauna) a unei forme cosmine
git la naştere”, iar interacţiunea cu cititorul se deschice neputinţă. Omului nu i-a reuşit aventura existende din nou. Dacă în cadrul unei lecturi aţi citi acest
ţială, personal sunt sigur de acest lucru. Avantaj: aşa
poem şi un spectator v-ar răspunde care sunt rănile
a apărut literatura. Dacă oamenii ar fi fost fericiţi
sale, ce i-aţi răspunde?
sută la sută, împliniţi sută la sută, n-ar fi scris un
M.V.: Dialogul meu cu cititorul este strict virtual, nirând, n-ar fi inventat teatrul, n-ar fi inventat muzimeni nu ar avea timp să dialogheze cu toti cititorii
ca… În Paradis nu este nevoie de artă.
Dialogurile revistei
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A.R.: Există o politizare a poeziei în ultima vreme, sau M.V.: Nu, conţine poeme scrise în ultimii 11 ani…
forme de redare a situaţiilor sociale, istorice, culturaSunt poeme scoase din carnetele mele de călătorie
le, politice? Cât de dificilă este adaptarea timpurilor
şi de deplasări… Poemele le scriu întotdeauna de
şi realităţilor la poezie?
mână, de preferinţă într-un carnet pe care îl port
M.V.: Între poemele pe care le scriam la vârsta de 13
în buzunar. Şi le scriu întotdeauna în româneşte, şi
sau 14 ani şi cele pe care le scriu acum nu există o
mai ales când nu sunt acasă.
enormă diferenţă. Întâmplarea face că în vara aces- A.R.: De ce „La masă cu Marx”?
tui an, în timpul vacanţei de vară pe care mi-am pe- M.V.: Pentru că mai am o răfuială cu mine însumi, cu
trecut-o în casa părintească de la Rădăuţi, mi-am
anii pe care mi i-a expropriat Marx şi idea de utopie
răsfoit nişte vechi caiete de pe vremea când eram
în general… Până la sfârşitul vieţii voi rămâne marelev de şcoală generală şi de liceu. M-am redescopecat de fapt de naşterea mea într-o ţară care „conrit cu plăcere pe mine însumi, în continuitatea mea.
struia comunismul». Noi, cei care ne-am născut în
În acele caiete mai sunt sute de poeme pe care le-aş
România după al doilea război mondial, rămânem
putea publica şi astăzi. Sunt poeme care au rămas
toţi, într-un fel, „copiii lui Marx», contorsionaţi de
proaspete pentru că erau deja atemporale.
o experienţă ciudată, absurdă, gigantică şi haluciA.R.: Este cel mai recent volum de poezie, după ce timp
nantă… Din această matrice care ne-a format în
de 11 ani aţi publicat volume de dramaturgie şi roprimii ani ai vieţii noastre n-am mai putut ieşi chiar
mane. Volumul cuprinde poeme noi, conţine şi poedacă am evadat din ea.
me scrise în urmă cu mulţi ani?

„Percepem schimbarea
diferit, o trăim diferit,
o valorificăm diferit“

e

Andra Rotaru în dialog cu Elena Ştefoi

Andra Rotaru: Există anumite momente propice în care experienţele profane şi cele religioase coexistă şi se pot armoniza indiferent de intensitatea lor?
Elena Ştefoi: Dacă „suntem făcuți după chipul și asemănarea Creatorului” dar destinați trecerii (grabnice) prin
lume, divinul și profanul coexistă în noi, deci în toate
experiențele noastre. Iar dacă nu, nu. Când, cum și cât
sesizăm prezența sau „lucrarea” acestei coexistențe și de
câte ori ea ne ghidează fără să-i acordăm vreo atenție
ține, probabil, de fiecare dintre noi, de cum alegem să
ne trăim viața. Probabil că nu degeaba se spune că la
naștere, în preajma morții sau când iubim cu adevărat
simțim că forța dumnezeiască e mai mult decât o metaforă. Marea artă, o știm cu toții, a fost de când lumea o
poartă spre magic, oferind acces multiplicat la momentele-cheie în care conștientizăm altfel aripa atotprotectoare. Artiștii sunt dotați, în genere, cu antene hipersensibile și au legături mai puternice cu „inspirația divină”, chiar dacă nu puțini dintre ei se dovedesc fascinați
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mai degrabă de tovărășia cu demonii, decât de dialogul
cu îngerii.
A.R.: În poemele acestui volum există un observator al gesturilor celuilalt care ajunge să empatizeze cu acesta. Se poate vorbi de un biografism multiplicat şi, totodată, avid de
sine?
E.S.: Titlul volumului – Raport de etapă – încearcă să acopere fidel caracterul (auto) biografic al poemelor. Ele
compun o dare de seamă pentru cei plecați pe alt tărâm
sau aflați pe alte meleaguri, un nesofisticat diagnostic al
„șocului adaptativ” trăit deopotrivă pe scena socială (pe
care într-un fel mi-am ales-o) și în singurătate (care în
fel și chip mi-a fost dată).
A.R.: S-a scris destul de puţină poezie despre anumite subiecte politice, sau despre o perioadă a tranziţiei. Volumul dvs. şi, de exemplu, poemul „Sub reflectoare” conţine
un mesaj pentru noi toţi.
E.S.: Mesajul e mai degrabă o întrebare (și poate multe altele care derivă din ea) : Ce rămâne din dramele noastre morale după ruptura din 1989, pe care am dorit-o
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cu toții – fără să ne pese ce anume avea să aducă -, dar
care ne-a făcut să plonjăm în minciună? Eu n-am regretat nici o clipă schimbarea regimului, ba chiar m-am
bucurat și încă mă bucur c-am apucat s-o trăiesc. Am
crezut c-o voi folosi cum vreau eu și n-am vrut să mă
las folosită de ea. Ca pe atâția alții, tranziția m-a lovit
acolo unde nu mă știam vulnerabilă și m-a catapultat pe un plan pentru care nu eram pregătită. Propria
mea muncă în libertate mi-a adus, pe de o parte bucurii pentru care n-a trebuit să-mi vând sufletul și pe de
alta invidii pe care nu le meritam. Deziluziile, dezamăgirile și suferința fac parte din pachet. În 1996, în volumul Alinierea la start, am scris despre vârtejul care
ne-a întors într-un fel viețile pe dos, presimțind că vom
plăti dacă nu prețul trădărilor personale, sigur pe cel al
duplicității colective. La peste 20 de ani de la căderea
Cortinei de Fier, cred că suntem datori să ne luăm vălul
de pe ochi și să privim înapoi, înfruntând măcar o parte
de adevăr pentru a putea ieși din mocirlă și merge înainte. Sunt mai multe poeme care vorbesc despre asta în
Raport de etapă.
A.R.: Volumul cuprinde cicluri poetice, fiecare dintre ele înfăţişând etape existenţiale şi planuri aflate într-o perpetuă schimbare. Există posibilitatea ca acestea să fie alte
puncte de plecare, dar şi praguri pentru cititori?
E.S.: Cele cinci cicluri, câte unul pentru fiecare dintre anii
petrecuți în Canada până la trimiterea cărții spre tipar,
propun, cred, o construcție transparentă. În ansamblul
său, Raportul e inevitabil eclectic, ca și experiențele la
care se referă, dar destinatarii lui direcți formează, pentru mine cel puțin, un grup compact. Pentru ca toți ai
mei de Dincolo să mă poată recunoaște când ne-om reîntâlni, i-am purtat (la figurat) prin locuri în care pe
mine m-au dus pașii la propriu, descriindu-le cadre
sau furnizându-le detalii topografice, uneori în stil reportericesc, alteori prin notații în vers clasic (ciclurile
« De peste Ocean », « De leac și nu tocmai »). Pentru ca
toți cei dragi împrăștiați de-o vreme prin diverse țări
sau rămași pe plaiuri natale să aibă parte de semnele
de viață așteptate îndelung (mai mult sau mai puțin
înțelegător), le-am pus la dispoziție parabole explicative (ciclul « Viața de după ») flash-uri fotografice (ciclul
« Ilustrate canadiene »), sau referințe auto-critice (ciclul
« La cheremul traducătorului »). Testul lecturii cititorului necunoscut (neutru și neavizat) este însă, pentru
orice poet – oricât de puțin vanitos și însetat de glorie
ar fi acesta -, marea necunoscută, deci încercarea cea
dificilă despre al cărui rezultat nu el însuși are drept să
vorbească…
A.R.: Care este rolul unui artist astăzi, din punctul dvs. de
vedere?
E.S.: Azi, ca întotdeauna, rolul artistului este să creeze și săși asume creația, chiar dacă necreatorii șmecheri ajung
VIP-uri și nababi, disprețuiesc arta și se cred dumnezei; să ofere, nu să ceară înțelegere, chiar dacă ipocrizia,
răul și nimicnicia stăpânesc lumea; să deschidă cărări
pentru cei cărora chiar le pasă de salvarea speciei chiar
dacă, sub ochii lui, se lungește și se lățește prăpastia
necredinței, hăul lăcomiei mamonice… ș.a.m.d
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A.R.: Cât de pregătiţi sunt cei din jurul nostru pentru schimbări care-i pot afecta şi pe ei? Există vreo diferenţă de percepţie culturală a schimbării?
E.S.: Lumea de azi pare mai puțin pregătită pentru schimbare decât erau bunicii noștri. Puțini sunt cei care nu
stau lipiți de televizoare să afle cum va fi vremea sau
când va veni sfârșitul lumii, plângându-se oricum că
ninge când ninge și mirându-se că profețiile Apocalipsei dau greș una după alta … Nevoia de schimbare și
teama de schimbare, rezistența la schimbare sau dimpotrivă, tendința de ‘‘a deveni de plastilină ‘‘ – cum se
exprima Andrei Pleșu -, pentru a ne adapta schimbării
sunt poate azi trăite mai mult ca oricând în spațiul public, adesea limitate la planul politic. Dar ele au existat dintotdeauna, manifestându-se mai mult sau mai
puțin agresiv, stresând indivizi, nevrozând colectivități,
deformând comportamente sociale. La două extreme,
adesea plecând de la percepții culturale total diferite,
țăranii și filosofii se pot raporta la schimbare aproape
la fel. Sfinții și eroii, chiar dacă-i naște același sistem socio-cultural, provoacă sau acceptă schimbarea în mod
diferit. Experiența unei calamități naturale, a unei boli
necruțătoare sau a unui război nu ne afectează pe toți
în același la fel, după cum nici trecerea de la dictatură la libertate nu ne-a adus tuturor aceleași simptome
traumatice sau același grad de nesimțire. În fața crizei, de exemplu, francezii sunt speriați că s-ar putea să
muncească mai mult de 35 de ore pe săptămână pentru
același salariu onorabil, în timp ce chinezii se tem că
nu le vor mai fi cumpărate produsele muncii de peste 12 ore pe zi plătite cu foarte puțin. Am văzut milionari autohtoni ale căror vile de vacanță fuseseră luate
de apă smulgându-și părul din cap în fața camerelor de
luat vederi, dar și japonezi cărora nu le rămăsese nimic
decât demnitatea după cutremurul devastator din 2010.
Percepem schimbarea diferit, o trăim diferit, o valorificăm diferit, în funcție, mai ales de seturile de valori care
ne ordonează sau ne bulversează viața.
A.R.: A fost în vreun fel cariera diplomatică influenţată de
cea poetică sau invers?
E.S.: Îmi place să cred că munca mea din ultimii 13 ani și
preocupările mele de zi cu zi vor lăsa o urmă în opera
mea literară, după cum știu că miile de pagini pe care
le-am semnat ca autor profesionist (angajat o vreme și
în gazetărie) m-au pregătit pentru viața diplomatică
într-un mod special. În fond, o solidă educație poetică – deci o bună stăpânire a scriiturii -, aduce rigoare și eficiență mesajului diplomatic, facilitând comunicarea cu cei din jur și valorificarea altor nivele de
de cunoaștere sau de acțiune. În diplomație e întotdeauna loc pentru creativitate, iar literatului nu-i strică exercițiul disciplinat, înțelegerea multiplelor fețe ale
realității, deschiderea spre registre sau dosare globale,
depășirea nombrilismului și a dramelor egoiste.
A.R.: Ce reprezintă „Raportul de etapă” pentru dvs.?
E.S.: O încercare onestă, chiar dacă nu extraordinară, de
raportare la propria mea tranziție – dintr-o realitate în
alta, de la o vârstă la alta, dinspre o anume formulă poetică sarcastic-impersonală spre riscante re-formulări
confesive –, dar și un omagiu adus tuturor alor mei de
pe lumea cealaltă.
HYPERION
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„Cele mai multe conflicte pe Terra
se datorează diferențelor culturale“

b

Andra Rotaru în dialog cu Hanna Bota

Andra Rotaru: Barierele lingvistice în momentul în care oamenii
ajung să călătorească în Vanuatu nu sunt doar cele pe care se aşteaptă să le întâmpine în sânul comunităţii, dar şi între cei aflaţi
în tranzit în acea parte a lumii. Volumul se deschide cu întâlnirea dvs. cu Giorgio.
Hanna Bota: L-am întâlnit pe Giorgio după vreo patru zile, nu
acolo începea călătoria mea, textul de început e doar un flash pentru a lumina atmosfera, a introduce brusc cititorul în
lumea atât de diferită nouă, nu voiam să pară un jurnal de călătorie care începe cu pregătirile, călătoria descrisă pas cu pas
etc. De fapt, deși cartea are ca subtitlu „jurnal de antropolog”,
genul nu este exact ce se anunță, nu scriu ceea ce se întâmplă
zi de zi, cartea s-a scris altfel: am notat în caiete tot ceea ce
trăiam, aveam după mine tot timpul caietul pentru notițe, însemnam oriunde găseam un pic de răgaz, pe câmp, pe malul
Pacificului, când mi se povestea un mit scoteam iute caietul, la
lumina lanternei seara în colibă, lângă focul celor care coceau
cina etc. După ce m-am întors, am lăsat să treacă vreo 6 luni ca
experiența să se așeze, între timp am recitit și regăsit o serie de
texte ale specialiștilor și celor care au studiat fenomenul. Când
am început să scriu cartea pot să fac anticipări, sar de la o zi la
alta dacă tema se repetă, interpretez, explic trăirile mele vizavi
de comportamentul lor, hermeneutica miturilor și riturilor
devine un punct de atracție pentru mine. Cum comunicam?
Ghidul, băștinaș de pe Insula Tanna, știa engleză, absolvise liceul și preda într-o școală, individul era o excelentă sursă de
informații, am adunat foarte mult materiale de la el, chiar dacă
și el locuia în colibă – cum altfel ? – chiar dacă avea același stil
de viață ca al celorlalți din satele tradiționale. Apoi, am prins și
câteva cuvinte, în special din limba tribului kiai, am întocmit
un mic dicționar, dar am comunicat foarte mult și nonverbal,
gesturile sunt fără frontiere. Ei sunt extrem de simpli în exprimarea vieții emoționale, între râs și plâns e mică distanța, nu
e rușine să-și arate emoțiile nici bărbații, tot ce trăiesc se vede
pe facies, în gesturi, nu disimulează, n-au deprins diplomația
și ascunzișurile specifice culturii noastre. Cu un pic de atenție
și empatie, puteam ști exact ce trăiesc.
A.R.: Există asemănări între reclamele de la TV şi veridicitatea
acelor spaţii? Care a fost miza iniţială a călătoriei şi cum s-a
transformat?
H.B.: Da, e un spațiu perfect pentru reclame turistice: culorile apei, ale pădurii tropicale, avalanșa de flori exotice, peștii
colorați și recifurile de corali, colibuțele ascunse la umbra copacilor, trunchiurile cocotierilor aplecându-se peste un colţ de
plajă albă, pustie, o lume a purității și a timpului oprit, asta e
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senzația. Să stai și să privești ore în șir, fără gând, fără grabă,
având senzația că a coborât veșnicia peste tine. M-am dus să-i
observ, să le văd credințele și traiul, să-i desciu. Miza nu s-a
schimbat, ci a căpătat profunzime cu fiecare zi nou trăită, cu
fiecare sat nou descoperit. Mi-am dat seama că nu trebuie să
scriu o carte de ficțiune, pot să scriu purul adevăr și va deveni
o carte interesantă și așa. Că adevărul, de data, asta e mai de
dorit decât un roman.
A.R.: Aţi precizat în volum că în Vanuatu şi în celelalte insule ale Pacificului de Sud, obiceiurile s-au „schimbat definitv.” Cum a fost
procesul de transformare şi ce l-a determinat?
H.B.: A dat buzna peste ei lumea civilizată, cultura occidentală, au
venit ofertele de produse. Dacă e tentant să ai și tu o viață mai
comodă, haine moi în loc de fuste de iarbă, pături în loc de
o rogojină împletită din bambus, vase pentru gătit, apă trasă
prin țevi ca să nu mergi două ore până la izvor și înapoi, să ai
ulei, zahăr, făină, margarină și pâine în loc de aceleași rădăcinoase pe care dacă nu le fierbi sau coci de trei ori pe zi nu are
ce mânca familia? Apoi au venit oferte și de telefoane mobile,
poți vorbi la distanță, or societatea lor care se bazează pe relații
și comunicare (se vorbește foarte mult, se dezbate o problemă
până la cele mai mici detalii), acestea au dat peste cap tineretul
care butonează de-acum în jocurile favorite și caută să plătească costul cartelei de reîncărcare ca să vorbească. Pentru toate
acestea trebuie bani. În satele tradiționale e greu de procurat
bani, sunt izolate și nu au comerț de niciun fel, de-acum se
schimbă societatea tocmai pentru a împlini noile nevoi. Așa
că nu după mulți ani, lucruri care par atât de mărunte, vor
bulversa întreg sistemul de refuz al vârstnicilor care mai încearcă să protejeze vechile credințe. Nu vom mai găsi sate pur
tradiționale, eventual niște sate hibrid în care se încearcă să se
mai păstreze niște reminiscențe ale tradițiilor pentru a păstra
o urmă de identitate, dar în rest, dorința după produse va invada indivizii. Nu e vorba de schimbarea adusă de creștinism,
ca prim pericol, creștinii au intrat de 120 de ani, cât nevoia de
produse și viață mai ușoară. Asta a fost percepția mea.
A.R.: Ce înseamnă „primitv” pentru dvs.?
H.B.: Nu am dat o definiție proprie, e vorba de ceea ce dicționarul
acceptă ca fiind cei aflați pe treapta de jos a dezvoltării,
aparținând societăților arhaice. Și nu folosesc termenul în
accepțiunea secundară de a fi grosolan, necioplit, în sensul
metaforei, oamenii aceia au o mare sensibilitate sufletească,
empatici mai mult decât noi, cu o atenție deosebită față de binele celui de alături etc. Sunt primitivi doar în sensul sărăciei
de manifestare.
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A.R.: Care este rolul femeii în comunitatea din Vanuatu? Există aspecte mai puţin plăcute sau total diferite de cele europene?
H.B.: Sigur că există, așa cum există în toate societățile asiatice în
care femeia este desconsiderată, nu are drepturi egale cu bărbatul, e adesea un bun de schimb, nu are drept de decizii în
ceea ce privește propria desfășurare a vieții etc. Vanuatu este,
în acest sens, prin extensie, o cultură asiatică. Femeile muncesc
mai greu, mai mult, sunt lipsite de anumite privilegii decizionale, rituale, ceremoniale, sunt adesea obiectul violenței domestice, fie că locuiesc în oraș, fie în mediu rural. Concepțiile sunt
aproximativ aceleași, chiar dacă există de-acum organizații
care luptă pentru drepturile femeilor. Mentalitățile se schimbă mai greu, legea, deși este de partea lor, nu este funcțională
în mediul familiei, așa am aflat de la lucrătorii sociali. Mai au
mult de lucru în acest sens.
A.R.: Cât de mult se protejează băştinaşii de lumea de dincolo de
ape? Există prejudecăţi despre lumea civilizată? Visează la ea?
H.B.: Unii ne așteaptă ca pe niște salvatori, ca pe unii care au putere financiară, au idei și pârghii pentru a ridica nivelul de trai,
alții, dimpotrivă, sunt speriați de invazia civilizaților și nu văd
cu ochi buni descinderea lor. E plin de chinezi cu tot felul de
magazinașe în care-și vând produsele. E nevoie de produse, dar
din păcate, ele nu sunt fabricate acolo, ci sunt importate, deci
sunt scumpe și băștinașii nu sunt învățați să producă ce le este
necesar. Cel mai tare se feresc cei din satele tradiționale care
au înțeles pericolul schimbării definitive a obiceiurilor, ceea ce
i-ar lăsa fără identitate. Există o rezistență în mediu rural, am
fost încântată să văd că se păzesc, dar nu cred că va dura mult.
Noua generație pare să gândească diferit față de cei mai vârstnici, ei au uitat deja miturile, nu practică riturile cu credință, așa
că resortul spiritual odată îndepărtat, nu va mai rămâne nici un
motiv pentru rezistența la schimbare. În carte apar tot felul de
exemple cu care susțin cele spuse. Aș nota totuși unul, care nu
apare în carte, dar este relevant în acest context: pe insula Tanna,
am locuit într-o căsuță de bambus în care încăpeau două paturi și o măsuță, într-un sat de vacanță. Proprietarul avea teren
pe faleza golfului Port Rezolution, una dintre cele mai frumoase locuri văzute de mine pe glob. Un golf rotund ca o farfurie
adâncă, plaja mărginind liziera pădurii de cocotieri, mici gheizere izbucneau cu apa fierbinte când fluxul permitea apariția lor,
pescarii de cu dimineață cântau în pirogi cât timp își prindeau
peșteștele pentru hrană vâslind printre recifurile de corali până
în golful rechinilor, unde vânau cu sulița rechini. Veniseră americanii și-i oferiseră o sumă fabuloasă, de milioane de dolari,
pentru toată faleza cu cele 7-8 bngalouri de bambus. Voiau să
facă hoteluri pentru pretențioșii turismului. Și omul n-a vrut să
vândă! Nu-i trebuiau așa mulți bani. Nu era un neștiutor întrale afacerilor, omul circulase în Australia, văzuse lumea, dar lui
îi ajungea cât câștiga de la turiștii care veneau din când în când
în micile căsuțe. De ce să vând? Avem ce mânca, suntem fericiți
așa. Dacă vând, copiii mei vor avea bani, dar sătenii vor munci
ca niște sclavi americanilor pentru totdeauna. Dacă vin n-o să-i
mai putem alunga niciodată. Nu vrem să fim la mâna lor, noi
suntem liberi și liniștiți așa. L-am admirat. Dar oare urmașii lui
nu vor fi tentați să gândească altfel? Mi-ar părea rău să mă întorc pe Tanna și să găsesc un hotel luxos cu o mulțime de turiști
pe faleza golfului în loc de căsuța mea de bambus. Dar nu sunt
sigură de ceea ce se va întâmpla.
A.R.: Cum este viaţa socială a celor din Vanuatu? Dar cea religioasă,
cea culturală?
H.B.: În Vanuatu sunt stratificări ale societății într-o varietate care
nu permite generalizarea. De la societatea celor două orașe, capitala Port Vila și Luganville de pe insula Santo, până la satele
izolate unde oamenii nu își pun nici măcar un șomoiog de iarbă în dreptul pubisului, nici cârpa numită sapsapele, ci umblă
goi, de la cei care trăiesc în case cu apă curentă și electricitate
până la cei care se hrănesc cu șopârle și lilieci pe lângă ce culeg
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din grădină, de la cei care scriu ziarul național, folosesc internetul și au afaceri, până la cei care urcă în copacul înalt de 40
m cu viteza și dexteritatea maimuțelor pentru a-și culege nuca
de cocos să stoarcă laptele pentru hrană, e o distanță ca de la
epoca de piatră la epoca supertehnicizată a lumii noastre. Și
diferențele acestea se află la distanța de câțiva zeci de kilometri.
Cât de tare diferă stilul de viață, tot atât de mult diferă și viața
socială, culturală, religioasă. Pe mine m-au fascinat manifestările celor izolați de civilizație, cultura vestică o cunoșteam, era
interesant să descopăr cultura celorlalți. De aceea m-am dus.
Mă interesează, și nu e vorba doar de cartea „Ultimul canibal”,
ci în mai multe deja scrise, să apropii culturile lumii, să sparg
ceva din barierele de diferențiere, deoarece sunt conștientă
că de acum cele mai multe conflicte pe Terra se datorează
diferențelor culturale. Căderea gemenilor din New York este
un argument suficient, ciocnirea civilizațiilor ne va mai da de
furcă. Or, vreau să aduc un mic aport în a uni civilizații, descoperind valoarea și unicitatea fiecăreia.
A.R.: Există ceva imposibil pentru locuitorii acelor lumi?
H.B.: Imposibilul există pentru locuitorii oricărei lumi. Noi nu
avem imposibil? Nu știm să descoperim adevăratele valori
care să ne facă mai umani, mai bucuroși de viață, mai atenți
față de alții, nu știm cum să facem față acestei goane care ne
frustrează aruncându-ne în caruselul vitezei de mai mult, mai
repede. Pentru ce? Cine ce are de câștigat? Că noi pare că suntem în continuă pierdere! Imposibilul celor din Vanuatu pare
să fie unul mai blând față de acela feroce din lumea noastră.
E doar o intuiție, doar o senzație care mă însoțește de când
m-am întors? Poate că da, dar viitorul pare destul de cenușiu.
Mai cenușiu al nostru decât al lor. Mediul lor aproape că poate
deveni un refugiu când viteza centrifugă te dă afară ca rebut,
cum văd că tot mai mulți nu-și găsesc rostul și împlinirea în
alienarea aceasta care cuprinde vestul.
A.R.: Care sunt cele mai mari satisfacţii pe care le-aţi resimţit revenită iar în ţară?
H.B.: Viața mea e aici. Familia, preocupările mele, lumea cărților
și a ideilor mă țin acasă. Plec ca să revin îmbogățită. Îmi place
să plec, dar niciodată definitiv. Dar primele experiențe, după
revenirea în țară, au fost foarte dure. Nu îmi doresc să intru
în amănunte, dar parcă în luna petrecută acolo, în care m-am
desprins de goana și stresul de acasă (spuneam că părea că-ntro lună am trăit șase, atât de mare e lentoarea trecerii timpului
acolo), criza din România se adâncise, problemele legate de
apartamentul și firma soțului meu erau în cădere și pierdere.
Nu-mi venea să cred. Parcă toți canibalii ne-au încolțit și zona
nu era deloc exotică. Mi-am revenit cu greu, slăbisem acolo,
dar nu era vorba de boală, cât de o nouă înțelegere a lipsei de
sens în goana la care suntem supuși. Nu vreau să fac politică,
dar am resimțit deplin un mare dezgust față de cei care conduc risipind, fără să le pese de cei care vor rămâne descoperiți.
Venea iarna, era noiembrie târziu, umed și rece, eu plonjasem
din vara emisferei sudice și trebuia să reașez lucrurile în viața
noastră ca să găsesc „marile satisfacții” despre care vorbiți. Șimi era foarte greu să nu-mi fie dor de ei și viața lor simplă.
A.R.: Mai există canibali?
H.B.: Alaltăieri, în ziua în care lansam la Cluj „Ultimul canibal”,
în mod ironic, dimineața s-a anuțat la știri cum un turist german a fost devorat într-o societate tradițională a insulelor Pacificului. Și nu era o glumă. Nu eu o spun, ci s-a anunțat la
știri. Înseamnă că da. Dar eu nu i-am găsit acolo unde am fost.
Băștinașii găsiți de mine erau pașnici, blânzi, binevoitori și naivi în necunoașterea lor. Dar există mai multe feluri de a devora un om. Nu doar hrănindu-te din trupul lui, ci fărâmițându-i
identitatea, sensul vieții, frângându-i voința și bucuria de viață
etc. Astfel de „canibalism” este tot mai pregnant manifestat în
societățile civilizate. E vorba de o metaforă, în acest sens toată
cartea mea este o metaforă.
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„Timpul e o specie pe cale de dispariţie“
Angela BACIU în dialog cu Constantin FROSIN
Motto:
A.B.: Dar, ce nu vă doriţi? Dacă ar fi să vă întrebaţi ce aţi
– „Nu-mi doresc bogăţie atâta vreme cât în jur domfi făcut dacă aţi fi avut altă viaţă, altă familie, altă casă,
neşte o sărăcie lucie, aşa cum fac miliardarii noştri de
alta stradă pe care să locuiţi, altă meserie, ce răspuns
carton... “
aţi da?
– „Din păcate, ţara noastră a devenit extrem de vizi- C.F.: Nu-mi doresc să mai trăiesc o dată, să mai trec o
bilă pe plan internaţional, dar nu din punct de vedere
dată printr-o revoluţie mincinoasă, care să scoată gucultural... “
noaiele la suprafaţă şi să le pună în fruntea mesei, ca
– „După mine, prieteniile se cultivă, nu se discută în
şi cum acolo ar fi locul lor... Nu-mi doresc să văd ţara
public (ar aduce a bârfă), dar sunt ca pepenii: trebuie
asta ştearsă de pe hartă, aşa cum visează unii din vesă alegi mult, cu atenţie, ca să nu dai peste un pepene
cinii noştri, hrăpăreţi şi neîmpliniţi, sprijiniţi cu arme
crud... Aici aplic eu dictonul latin Non multă, şed mulşi bagaje de unii dintre-ai noştri... Nu-mi doresc bogătum, e bine să ai prieteni pe sprânceană, nu la grămadă,
ţie atâta vreme cât în jur domneşte o sărăcie lucie, aşa
mulţi şi de proastă calitate... “
cum fac miliardarii noştri de carton... Nu-mi doresc
– „Generaţiile şi curentele literare există fie că vrem
ca Istoria să se repete, deşi se pare că nu avem înconoi sau nu, ele ilustrează un anumit stadiu de evoluţie,
tro... Dacă ar fi să aleg, aş alege acelaşi lucru cu repetir,
uneori involuţie a artei literaturii. Important este dacă
dar într-un alt context socio-istoric, cu oameni blânzi,
te afiliezi sau nu la aceste generaţii şi curente, şi dacă
înţelepţi, harnici şi plini de compasiune pentru semeda, ce criterii stau la baza acelei alegeri... “
nii lor!
A.B.: Ce vă nemulţumeşte în 2011?
***
C.F.: Faptul că, de câteva milenii bune, spiritul de emulaAngela Baciu: Cu ocazia zilei Dumneavoastră de naştere,
ţie şi dorinţa de autodepăşire, de salt calitativ în raport
D-le Constantin Frosin, vă urez «La mulţi ani!» fericiţi,
cu sine s-a transformat în luptă pentru existenţă, în
inspiraţie, viaţa frumoasă şi sănătate. Ce vă mai doriţi?
instinct de conservare, în care pe care sau, mai nou, în
C.F.: Îmi doresc să văd ţara asta renăscând din propria
să moară şi capra vecinului... Faptul că acordăm circuei cenuşă, chiar dacă, la un moment dat, va (mai) trelui politic mai multă atenţie decât merită: păi când nubui să mărşăluim prin cenuşa nu ştiu cărui imperiu...
ţi place spectacolul, ai de ales: ori te ridici şi pleci, ori îi
Să renască, sub un cer de curcubee, de senin, pe păfluieri şi huiduieşti pe actori până se lasă păgubaşi, ori
mântul ăsta sfânt, să dăinuiască pacea între oameni,
arunci cu ouă sau ce ai la îndemână până ăia ies sincare ar trebui să-şi dea mâna, să se împace unii cu alguri din scenă... Noi, în schimb, am căzut pe gânduri,
ţii, indiferent de tentaţiile şi tentaculele politicii... Trene-am luxat mintea şi fracturat câteva circumvoluţibuie reclădită armonia dintre oamenii acestei ţări şi
uni... Şi ar mai fi vreo 2011 motive, dar toate la timpul
acestui Pământ, trebuie să refacem armonia noastră
lor, nu la ceas aniversar!
cu Universul şi cu noi înşine. Sau, parafrazându-l pe A.B.: Din punct de vedere cultural, ţara noastră a devenit
mai vizibilă pe plan internaţional? Sunteţi unul dintre
Eminescu: Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, îmi
marii noştri traducători, cum lucraţi cu editurile şi redoresc şi mie!
vistele străine?
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C.F.: Din păcate, ţara noastră a devenit extrem de vizibi- C.F.: E mare îmbulzeală în mintea şi în sufletul meu, fielă pe plan internaţional, dar nu din punct de vedere
care din faţetele personalităţii mele luptând să fie priocultural... Dimpotrivă, o incultură crasă se află la oriritare... Profesorul este cel care le oferă baza materială
ginea acestei stări de lucruri, atât politică, din interior,
celorlalţi: poetului, traducătorului, redactorului... Este
cât şi a celor care aleg să ne reprezinte afară... Am făşi singura profesie care-mi place, a fost şi profesia păcut 4 drumuri cu Eurolines, pe 2 trasee diferite, şi am
rinţilor mei, şi nu aş schimba-o pentru nicio altă proputut vedea cine lucrează (şi la portofel...) peste hofesie sau meserie! Din păcate, schimbarea miniştrilor
tare. Oameni aflaţi la graniţa analfabetismului, cu un
educaţiei a avut consecinţe dezastruoase asupra propicior în animalitate, care vorbesc în cuvinte pe care
cesului de învăţământ, victimizând profesori şi elevi,
hârtia nu le-ar suporta defel, care se îmbată şi fac mide-a valma. Mai nou, se pare că intră şi studenţii în
zerie în autocar... Oameni certaţi cu civilizaţia, cu buacest malaxor... Când oameni care nu au predat o oră
nul simţ. Ştiaţi că diplomaţii, înainte de a pleca la post
în viaţa lor se apucă şi decid destinele învăţământuafară, fac un stagiu de 2 ani în centrală, unde învaţă
lui românesc, nici nu te poţi aştepta la altceva! Întors
cultura şi civilizaţia ţării în care vor pleca, limba ţării
acasă, profesorul este înlocuit de traducător, de poet
respective, ce trebuie să facă şi ce nu trebuie să facă. Se
şi de redactor (ultimul intră în scenă doar de 3 – 4 ori
ocupă oare cineva de cei care pleacă în masă la muncă,
pe an, când trebuie pregătită revista francofonă penîn străinătate? Le spune oare cineva ce au de făcut, că
tru tipar). Din fericire, între poet şi traducător există
sunt nişte reguli şi nişte legi pe care trebuie să le reso simbioză ciudată, o interdependenţă sui-generis: ca
pecte?! Şi ne mai mirăm că suntem zilnic pe pagina de
să pot traduce, a trebuit să devin eu însumi scriitor, iar
scandal a presei occidentale!
ca să traduc poezie, a trebuit să devin şi poet... Poetul,
A.B.: Ce prietenii literare vă leagă şi astăzi?
pe de altă parte, a profitat enorm de pe urma traduC.F.: Aţi atins un punct nevralgic: după mine, prieteniile
cerilor, perfecţionându-şi stilul şi tehnicile, evoluând
se cultivă, nu se discută în public (ar aduce a bârfă),
odată cu traducătorul... Problema timpului: timpul e
dar sunt ca pepenii: trebuie să alegi mult, cu atenţie,
o specie pe cale de dispariţie, el nu există, practic, fica să nu dai peste un pepene crud... Aici aplic eu dicecare trebuie să-şi facă timp pentru a se putea dedica
tonul latin Non multă, şed multum, e bine să ai priepasiunilor, hobby-urilor etc. Prometeu a furat focul,
teni pe sprânceană, nu la grămadă, mulţi şi de proaseu mă îndeletnicesc cu furtul de timp, alţii îşi omoată calitate... Am câteva amiciţii literare şi în Galaţi şi
ră timpul cu fleacuri, fără a realiza că materia primă a
în ţară. Recunosc că am mai mulţi prieteni în Franţa
vieţii ăsteia, este... timpul. Pe de altă parte, nu de puţişi în Francofonie... Prietenii solide, de substanţă, care
ne ori, încerc să fac mai multe lucruri în acelaşi timp
pot accepta orice încercare şi orice provocare... Listă
şi culmea! Îmi iese, reuşesc. Gestionarea timpului este
ar fi prea lungă, iar prea puţină lume ar avea idee cine
foarte importantă, delapidarea lui se sancţionează cu
sunt aceştia. Faptul că de 6 ani editez revista Le Coopinii ale celor de după noi, de genul: Ăsta a trăit deurrier internaţional de la Francophilie, demontrează
geaba! Iar timpul costă bani, şi mai mult de atât! Nu
acest lucru.
putem spune, în cazul în care ne pierdem timpul: GăA.B.: Credeţi în generaţii şi curente literare? Astăzi apar
sitorului bună recompensă...
din ce în ce mai multe dicţionare, ajuta ele la cunoaşte- A.B.: Descrieţi o zi din viaţa dumneavoastră.
rea scriitorilor noştri?
C.F.: După cum vă spuneam, dimineaţa alerg la UniversiC.F.: Generaţiile şi curentele literare există fie că vrem
tate, îmi ţin orele sau mă ocup de problemele editurii
noi sau nu, ele ilustrează un anumit stadiu de evoluuniversitare «Danubius». După-amiază, după masa şi
ţie, uneori involuţie a artei literaturii. Important este
duşul de rigoare, trec la masa de lucru, unde rămân
dacă te afiliezi sau nu la aceste generaţii şi curente, şi
până în jurul orei 01- 02 dimineţa, trezirea fiind la
dacă da, ce criterii stau la baza acelei alegeri. De obiora 06. În acest timp, fie traduc, fie scriu articole de
cei, personalităţile puternice, cu un destin personal
specialitate pentru reviste, fie eseuri şi poeme pentru
marcant, nu au nevoie să se afilieze, devenind ei înşişi
revistele cu care colaborez. Desigur, toate au un preţ,
cu timpul, şefi de şcoală. De obicei, cei care nu se pot
care înseamnă neglijarea familiei, a problemelor de tip
impune prin meritele lor, sau care nu au o personagospodăresc, dar şi de sănătate, dubla decolare de relitate afirmată şi acceptată, recurg la astfel de afilieri.
tină fiind una dintre ele, dar am trecut şi peste asta şi
Mai sunt şi acele cenacluri, devenite în timp, bisericumi-am reluat ritmul obişnuit. Ieri, cu o zi înainte de
ţe, care decid, la un moment dat, că ar fi cazul să iasă
aniversarea din 12, am primit o postfaţă la cartea poîn faţă, să se facă remarcate şi, cum Unirea face puteetului George FILIP din Canada, pe care am tradus-o
rea... Cât despre dicţionare, ele sunt utile şi binevenite,
în franceză şi cu care se va prezenta la Târgul de cardar sunt menite mai ales bibliotecilor şi celor care sunt
te din noiembrie de la Montreal. Postfaţa e semnată
direct interesaţi de fenomenul literar, de obicei speciade profesorul universitar Jacques BOUCHARD de la
liştii. Cei care le cumpără, sunt, de obicei, cei care sunt
Universitatea din Montreal şi spune următoarele descuprinşi în acele dicţionare. Unele sunt maculatură, fipre mine: « Şansa lui George FILIP e că a găsit traind întocmite fără cap şi coadă, în lipsa unor criterii
ducătorul competent, pe Constantin FROSIN, român
precise şi a unor persoane avizate în domeniu. Din raperfect bilingv şi, în plus, dotat cu o vastă cultură, cu
ţiuni de prudenţă, nu vom da nume...
un vocabular francez imens de bogat şi, mai ales, cu o
A.B.: Sunteţi profesor, traducător, poet, redactor, vorbiţi
sensibilitate estetică pe care o apreciez cu fiecare gădespre fiecare în parte, cum reuşiţi să le faceţi pe toate?
selniţă poetică. O traducere reuşită e cea care se citeşte
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ca un text original. Deoarece avem ocazia să-l descoaltfel, Simona e studentă în anul III în Franţa, la LMA,
perim pe George FILIP în traducere franceză, trebuie
unde s-a impus că leader, sper să iasă şefă de promosă-i aducem un omagiu traducătorului care a ştiut să
ţie! E o cinste şi pentru Universitatea de unde a plecat:
păstreze prospeţimea şi agresivitatea poeziei lui Filip
Danubius, şi pentru oraş şi pentru ţară, la urma urmeîn limba lui Vignon şi a lui Vigneault ». Trebuie spus
lor! Superbă raţiune de a fi...!
că profesorul Bouchard este colaborator al Academiei A.B.: Felicitări pentru toate aceste reuşite. În acest moment
Române, vorbeşte perfect româna şi greacă, este conla ce lucraţi?
siderat unul din marii filosofi ai secolului, este şi un C.F.: Prezentul devine prematur, trecut, ăsta durează cel
scriitor bine cotat, prieten bun cu academicianul Eumai mult, ca şi viitorul îndepărtat... Lucrez în taină
gen SIMION, care îl apreciază foarte mult. Ăsta da dar
la o anthologie Eminescu, încerc să mai fac ceva la
de ziua mea de naştere!
Dicţionarul imaginar cerut de marile edituri franceA.B.: Aveţi o familie frumoasă, cred că sunteţi un tată
ze, şi mă gândesc la marele dicţionar francez-român
şi român-francez, visul vieţii mele, trebuie s-o recumândru, fiica va calca pe urme?
C.F.: Fiica mea, Simona, este exemplul tipic al ucenicului
nosc. Sper să mai pot scrie şi eu ceva, nu mai apuc de
care şi-a depăşit maestrul: a primit doi ani la rând Preavalanşa de tâmpenii birocratice care ni se cer încă de
miul II pentru poezie, secţiunea Tineret, din partea
la începutul anului universitar, dar sper să trec peste
toate. Acum lucre la cartea lui Cetăţeanu, PreşesinteSAPF (Societe des Auteurs et Poetes de France), Premiul II la un Concurs de haiku în Japonia, menţiune
le Romwriters din Canada, şi el va participa la Târgul
de carte de la Montreal din noiembrie. Am în şantier
la acelaşi Concurs anul următor, iar anul acesta, Premiul I pentru Poezie neoclasică, secţiunea Adulţi, din
o carte despre Mircea Eliade, sunt în faza de concepţie a unui Ghid de traducere din română în franceză.
partea SAPF! Eu am luat Premiul IV anul trecut, menDe abia apărut numărul 24 al revistei mele, gândesc şi
ţiune doar la concursul de haiku din Japonia, iar anul
acesta am luat un premiu pentru haiku, singurul acorconcep deja numărul 25, care sper să apară în decembrie. Cam atât... Încă o dată, mulţumes din suflet pendat de SAPF... Maestrul este mândru de ucenica lui!
tru felicitări şi pentru acest onorant interviu, stimată
Iar soţia mea, Daniela, ne-a creat şi ne creează condiAngela BACIU!
ţiile ideale pentru a ne afirma, pentru a obţine fiecare cele mai bune rezultate, lucru pentru care-i mulţu- A.B.: Şi eu vă mulţumesc!
mim şi eu şi Simona şi-i aducem omagiile noastre! De

MIRCEA ELIADE - TRAVERSAREA CERCULUI
Cristina SCARLAT în dialog cu GRAŢIELA BENGA
În 2005 şi 2006, Editura Hestia a oferit publicului cititor C.S.: De unde pasiunea pentru autor ? Ce anume a declanşat-o ?
pasionat de tot ceea ce se scrie despre Mircea Eliade G.B.: Cred că a intervenit farmecul fructului oprit. În anii mei
de şcoală nu se putea vorbi deschis despre Eliade, Cioran,
două titluri dedicate operei acestuia, ambele semnate
Ionesco. Sau despre atâţia alţii – anatemizaţi de un regim
de tînăra autoare Graţiela Benga, cercetător ştiinţific la
politic totalitar, monopolist, sufocant, terorizant. În 1989
Institutul de Cercetări Socio-Umane « Titu Maiorescu »
eram în ultima clasă de liceu. Citisem mult, mult, mult.
din Timişoara: Eliade. Căderea în istorie şi Traversarea
Nu numai literatură. Însă despre Mircea Eliade ştiam prea
cercului. Centralitate, iniţiere, mit în opera lui Mircea Eliapuţin. Devorasem La ţigănci şi alte povestiri, volumul apăde. Ambele titluri s-au bucurat de cronici entuziaste şi
rut în 1969, în scurta perioada de nesperată deschidere.
sunt deja incluse în bibliografiile celor care scriu despre
Mai aflasem câte ceva, de ici, de colo. Nu putea fi vorba
Eliade…
despre o abordare metodică a operei sau a biografiei sale.
Să amintesc ce însemna pe-atunci informarea? În ce cuşCristina Scarlat: Cum te simţi, ca tânără autoare, după pucă opacă eram ţinuţi? Nu cred că e necesar. Pentru o eleblicarea nu a unuia, ci a două volume, aproape simultan,
vă de liceu, într-un orăşel de provincie, existau programa
dedicate operei lui Mircea Eliade ?
şcolară şi bibliotecile, în cea mai mare parte, epurate – bliGraţiela Benga: Ei bine, nu mă simt deloc eliadistă. Chiar
otecile de-acasă, ale rudelor, prietenilor. Bibliotecile coledacă, ani în şir, am încercat să acopăr cât mai mult din
gilor de serviciu ai părinţilor mei. Sau Biblioteca Munitot ce înseamnă Mircea Eliade (biografie, operă, receptare,
cipală. Le luasem, pe toate, la rând. M-am bucurat de tot
contextualizări literare, ştiinţifice, politice etc.), nu am dede găsisem acolo, de la literatură la istoria artei, de la eseu
loc senzaţia că m-aş putea număra vreodată printre specila filosofie sau tratate de medicină (da, mă pasiona medialişti. Cele două cărţi pe care le-ai semnalat au apărut cam
cina!), dar era o bucurie ciuntită. Eram condiţionată de
devreme. Trebuia să mai treacă un timp, să mă distanţez
nişte circumstanţe care deveneau insuportabile. De ce să
un pic de ele şi să le privesc cu alţi ochi. Au fost publicanu pot citi ce vreau? De ce să nu pot afla şi discuta ceea
te imediat după ce le-am scris, nu apucaseră deloc să se
ce mă interesează ?Ascultam seara Europa liberă alături
aşeze… Mi-a lipsit cu totul bucuria debutului editorial. A
de bunicii mei şi îmi dădeam seama în ce zodie nefastă
fost un fel de somaţie la care m-am supus fără pic de enmă născusem. Ca mulţii alţii de vârsta mea, m-am format
tuziasm. Aş fi preferat să mai aştept puţin, să rescriu anuprintr-un efort individual ţinut mereu în lesă. În 1990 şi
mite segmente, să ordonez altfel lucrurile.
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în primii ani care i-au urmat, m-am aruncat (cu o reacţie
trebuie exersate ca să nu-şi piardă prospeţimea şi eficienfirească, poate) asupra a tot ce-mi fusese interzis. Din reţa. Iar ca să fie exersate e nevoie (şi) de un câmp de aplivărsarea de nume a căror apropiere o aşteptasem atât de
caţii. Se ştie bine că absenţa ediţiilor critice e una dintre
mult, nu putea lipsi Eliade, aşa cum nu puteau lipsi Ciomarile lacune ale culturii noastre. Au fost prea puţine înran şi Ionesco. Sau Mircea Vulcănescu. În facultate, apecercări – nu toate duse la capăt, din motive diverse. Prititul lecturii nu s-a diminuat, dar a dobândit, din fericire,
vim cu entuziasm la ediţia Rebreanu şi cu inima strânsă la
orientări mai clare. Şi s-a completat cu o anume metodă.
ediţia Eliade, oprită înainte de vreme. S-a dus Mihai DasLa câtă foame intelectuală crescuse în mine, o metodă de
cal, şi-a pierdut suflul Minerva, au dispărut şi volumele III
lucru era fundamentală. Nu mai ştiu ce anume m-a înşi IV din Operele eliadeşti, pregătite şi depuse la editură.
dreptat spre Mircea Eliade. Probabil că, fascinată în egală
Era vorba despre Lumina ce se stinge şi Întoarcerea din rai.
măsură de literatură şi de istoria religiilor, mi s-a părut
Mihai Dascal lucrase cu Mircea Handoca, verificaseră vacă găsisem un teritoriu ale cărui resurse sunt aproape neriantele, confruntaseră textele cu manuscrisul, se ocupalimitate. Păstram, probabil, un soi de entuziasm juvenil
seră atent de receptarea critică. S-a pierdut o muncă enorcare avea nevoie de spaţii largi de manifestare. Cert e că
mă, discretă şi migăloasă, pe care nu ştiu cine (şi când) o
am ales dintr-un suflu tema lucrării de licenţă, Dialectica
va continua.
sacrului la Mircea Eliade. Temă serioasă, dificilă, riscantă. C.S.: În cele două volume ale tale, pornind de la publicistica
Mi-e limpede că nu a fost o opţiune hrănită de orgoliu, ci
postbelică a autorului găseşti, astfel, un pretext „pentru a
din simpla (naiva?) bucurie a căutărilor. A tensiunii ininciza în structura operei ştiinţifice şi beletristice. Pentru
telectuale la cote înalte. A plonjării în construcţii erudite,
a-i dezvălui şi impune sensuri.” (2). Care crezi că ar fi fost
dar şi a fiorului trezit de imaginar. A urmat disertaţia care
destinul textelor lui Eliade dacă destinul lui, ca individ, s-ar
a încheiat studiile de master – Mircea Eliade în contextul
fi pliat pe alte coordonate?
sud-estului european. Şi, mai târziu, doctoratul.
G.B.: Voi încerca să răspund pe rând. M-a interesat publicisC.S.: Se scrie prea mult despre Eliade ? În „Preliminarii” la votica postbelică eliadescă, despre care – în acel moment –
lumul Eliade. Căderea în istorie, conchizi: „După ani lungi
nu se vorbea mai deloc. O bună parte din articolele publide eliadofilie, exegeza asupra lui Mircea Eliade pare să fi
cate de Eliade în revistele exilului românesc fusese recuperată de Mircea Handoca şi publicată în volumul Împointrat într-un impas greu de depăşit. Interesul pentru creatriva deznădejdii. Însă discuţiile asupra acelor articole au
ţia sa a oscilat între o encomiastică exagerată şi o aproape
întârziat să apară. Existau alte preocupări. Existau teme
la fel de frecventă contestare, chiar anatemizare.” (1). Totuşi,
cu încărcătură explozivă şi se aruncau, în grabă, verdicnu crezi că se scrie prea mult despre Eliade – nu neapărat
te. În acest peisaj dominat de iritările cauzate de câteva
cu asupra de măsură, dar nu despre ceea ce se află, încă, în
conuri de umbră, momente biografice, de exemplu?
texte semnate de Eliade spre sfârşitul anilor ’30, articoleG.B.: Observ că, de un timp, Mircea Eliade nu mai e un „sule apărute în revistele exilului treceau mai degrabă neobbiect fierbinte”. Nu sunt de părere că nu mai e nimic de
servate. Aşa cum trecuse neobservat şi faptul că, la zece
spus sau că publicul a ajuns la saţietate. Din nefericire,
ani după apariţia Tratatului de istoria religiilor, Eliade a
plătim corectitudinii politice prea multe tributuri. S-a
înfiinţat alături de Ernst Jűnger revista „Antaios” (numele
ajuns în situaţia stupefiantă (şi dramatică, aş adăuga) de a
unui vechi… marginal, tragic prin dependenţa sa de un
fi bănuit de simpatii faţă de extrema dreaptă dacă te ocupi
Centru recuperator). Despre „Antaios” nu se ştia mare
de Eliade ori de Cioran. Dacă scrii despre ei fără a-i înfielucru în spaţiul românesc. Revista a apărut la Stuttgart,
ra. E o reacţie de o apăsătoare obtuzitate, care pe unii îi înîntre 1959 şi 1971, cu o tematică în principal mitologigrijorează şi îi determină să facă pasul înapoi. Iar pe alţii îi
că, înglobând totodată pagini de filosofia religiei ori cusufocă. Bineînţeles că pot fi oricând găsite contraexemple.
gerătări filosofice. În „Antaios” scriau Eliade şi Jűnger, dar
Mircea Handoca, Florin Ţurcanu, Liviu Bordaş, Eugen
şi Borges, Henri Michaux sau George Uscătescu. Lectura
Ciurtin, Mihaela Timuş sunt câteva dintre ele. S-au ocuacestei reviste uitate în marile biblioteci germane m-a făpat îndelung de Mircea Eliade, au scos la iveală lucruri
cut să remarc că paginile ei trag un semnal de alarmă la
importante aflate mult timp în umbră – amănunte bioadresa modernităţii. Mai bine zis, a nihilismului, dogmagrafice, corespondenţă, relaţii surprinzătoare între aspectismului şi intoleranţei. Cât despre studiile publicate de
te din biografia autorului şi opera lui etc.
Mircea Eliade în „Antaios”, mă limitez a sublinia că, dinC.S.: Se bate prea multă monedă, se scrie prea mult despre procolo de tematica şi de convenţia ştiinţifică (ori de limităza fantastică a lui Eliade; reveniri pe… aceleaşi teme, fără
rile ei retorice), converg adesea spre problematica tratată
prea multe noutăţi interpretative. Învîrtirea în locuri code autor în revistele exilului – problematică incluzând dimune, cînd ar trebui avute în vedere, de exemplu, reeditărirecţia istoriei, sensul ei real, mascat de o ratare sau de o
le unor texte în ediţii critice – cum ar fi, de exemplu, contideturnare a înţelegerii. Studiind textele eliadiene apărute
nuarea seriei de Opere iniţiată de Editura Minerva şi care
în periodicele mai mult sau mai puţin răzleţe de după cel
s-a oprit, din păcate, la volumul al doilea. Nu crezi?
de-al doilea război mondial, mi-am pus câteva întrebări.
G.B.: A fost o vreme în care, într-adevăr, se scria mult despre
Să nu fie nicio legătură între opera cunoscută a lui Mircea
proza eliadescă. Unele studii rămân esenţiale; nu le va puEliade şi cele câteva zeci de texte împrăştiate de-a lungul
tea nega nimeni valoarea fără să-şi pună onestitatea sub
anilor exilului? Ori posibila legătură să fie una accidensemnul întrebării. Altele, natural, sunt sortite planului setală? Ceea ce am descoperit am numit a fi un paralelism
cund. Au şi ele rolul lor, cred, pentru că avem întotdeaualveolar. Nu intru în explicaţii hermeneutice, care nu şi-ar
na nevoie de termeni de comparaţie pentru a ne limpezi
avea aici rostul.
sistemul de valori. Criteriile de selecţie, discernământul

Dialogurile revistei
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

21

C.S.: În 2006, la editura Criterion Publishing, Bucureşti a apărut consistentul volum Opera publicistică a lui Mircea Eliade de Mihai Posada[1] – care pleacă de la teza de doctorat
coordonată de prof. Mircea Tomuş şi susţinută de autor în
februarie 2005 la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
G.B.: Da! Şi am ajuns la ultima parte a întrebării tale. Răspunsul va fi, probabil, dezamăgitor. Semnificaţia existenţei lui
Mircea Eliade nu e un lucru subînţeles. Nu ne putem închipui că ar fi mers în pasul pe care l-am alege noi. Nu ştiu
care ar fi fost destinul lui Eliade „pe alte coordonate”. Intervine, la urma urmei, un joc al imaginaţiei – chiar dacă
luăm în considerare anumite repere pe care le gândim a fi
fixe. Să lăsăm aceste lucruri în perimetrul tainei. E fascinantă tocmai pentru că e inepuizabilă, nu-i aşa?
C.S.: Aşa este…Scrisul a reprezentat pentru Eliade o „dialectică a recuperării”. „Rupt” de Centru, a încercat prin tot
ceea ce a făcut – ex-centric! (sic!) – să se redefinească, să se
re-compună ca fiinţă socială, spirituală. În cronica Danei
Nicoleta Popescu, semnatara conchide, plecînd de la Căderea în istorie, că, „depăşind complexul răsăritean, Eliade se
opune supremaţiei occidentale asupra istoriei şi ajunge să
investească marginea cu atributele Centrului.” (3). Cum ai
redefini poziţia şi locul lui Eliade în spaţiul european (balcanic?) şi în cel…mondial, ţinînd cont atît de aspectele operei sale cît, mai ales, de tot ceea ce a provocat / promovat, ca
autor de opere academice şi beletristice, în mediile intelectuale europene şi din America?
G.B.: Cum spuneam şi puţin mai înainte, în ultima vreme
s-a ajuns în situaţia ca opera să fie aşezată în plan secund.
Sub reflectoare stă mai mult un segment biografic nefericit, întors pe toate feţele şi ridicat la rang de cheie de boltă.
Totul ar sta sub semnul unei erori politice. Întreaga viaţă, întreaga operă. Să fiu bine înţeleasă: nu susţin sub nicio formă ideea eludării unui adevăr, pentru a salva (de
fapt, a falsifica) o imagine-efigie. Aşa cum nici nu pot fi
de acord cu demolarea unei opere ştiinţifice şi literare cu
instrumente ideologice. Consider că e nevoie de o atentă
adecvare a mijloacelor şi de un discernământ fără fisură.
Altfel, vom avea un nou Eliade, altul decât acela din paginile sale. O fantoşă debilă, creaţia unor voci pentru care
a intra în dialog (cu altul, cu o operă, dar şi cu sine însuşi) se confundă cu monologul unidirecţionat, controlat
de propriile marote. Într-un astfel de peisaj, redefinirea e
o treabă delicată. Dacă dialogul intelectual autentic va fi
posibil, ne vom trezi în alt decor şi vom putea vorbi cu
seriozitate despre redefinirea lui Mircea Eliade în spaţiul
universal. Până atunci, mi-e teamă că există mai degrabă
câte un Eliade pentru fiecare.
C.S.: Marginea şi Centrul, căpătînd valenţele sinonimiei –
simbolic vorbind – să fie un fel de sumă de labirinturi, interioare mai ales, care, prin permutări succesive, să-l provoace pe cel rătăcit să localizeze subiectiv Centrul pentru a
se raporta la un punct fix şi pentru ca, din acel punct să-şi
continue, mereu, ascensiunea? Tânjirea după Centru, după
esenţe, după Acasă să fie motorul care a declanşat trasarea
liniilor unui destin universal?
G.B.: E limpede că, pentru Eliade, problema Centrului şi a
marginilor, nostalgia paradisului pierdut, dar şi mitul labirintului primesc substanţă autentică abia în exil. Adică
după experienţa ruperii de Centru. Prefigurate în lucrările
1. Pseudonimul auctorial al lui Nicolae-Mihail Barbu.
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din tinereţe, aceste aspecte obsedante se articulează abia
mai târziu, dinamizate de suflul trăirilor intense. Sunt exponeţi ai unei experienţe-limită, prilejuită de căderea în Istorie. Ruperea de Centru echivala cu sfâşierea Timpului.
Redevenind istoric, acesta măsura orbecăirea prin labirint,
în căutarea ieşirii salvatoare. Şi a recâştigării de sine. Eliade transfigurează adevărul înţelepţilor: oriunde există un
miez al lumii, la care poţi ajunge din price punct al circumferinţei. Din orice margine. Sensul, rostul marginii nu
e altul decât acela de a-şi căuta Centrul, îmbogăţindu-l. Pe
Mircea Eliade, exilul l-a făcut să înţeleagă că lumea nu îţi
poate fi niciodată străină, odată ce ai în ea un Centru.
C.S.: Care crezi că este rolul / locul lui Eliade – gazetarul, în
spaţiul românesc şi în cel universal? Eminescu, Rebreanu,
Camil Petrescu, gazetarii cu care găseşti simetrii – con-textuale, de ton, de agresivitate a ideilor etc. – nu s-au bucurat
de succesul mondial al lui Eliade. Să conteze momentul istoric în care s-au remarcat, problema traducerii / traductibilităţii textelor în limbi de circulaţie, implicarea directă a
autorului în a-şi populariza ideile?
G.B.: Publicistica lui Eliade nu e cunoscută atât de bine pe cât
ar merita-o. Desigur, s-au scris pagini importante despre
articolele eliadeşti publicate în perioada interbelică, despre ce a însemnat, de pildă, Itinerariul spiritual – apărut în
„Cuvântul” – pentru definirea unei întregi generaţii. Totuşi,
cititorul nu s-a apropiat îndeajuns de această latură a scrisului eliadesc, în întregul ei, şi, mai apoi, în contextul larg
al unei opere. Cred că, prin publicistică, Mircea Eliade (la
fel ca Eminescu, în alt secol) şi-a mărturisit un tip de extensie în Istorie. Percepţia directă a timpului, cu toate pigmentările lui maladive. Aria tematică a articolelor eliadeşti
se va restrânge după război, când autorul va fi preocupat
aproape exclusiv de supravieţuirea în carcera Istoriei. De
cei rămaşi acasă şi de cei exilaţi, adică îndepărtaţi de Centru. Despre scriitorimea din exil scrisese la început de veac
şi Rebreanu, în „Rampa”, şi e interesant de urmărit cum au
evoluat lucrurile. Soluţiile proclamate de Eliade în revistele exilului (cultura, creaţia, descoperirea valorilor spirituale irefutabile) sunt legate de o certă vocaţie intelectuală, dar
şi de un om care a trăit un mare eşec. Generaţia lui Eliade
a crezut că dialogul cu Istoria e posibil. Şi nu a fost. A fost,
în schimb, succesul. Ivit nu peste noapte, nu fără o imensă trudă, nu fără intervale la limita deznădejdii. Un succes
care s-a datorat mai degrabă lucrărilor ştiinţifice ale lui Eliade, nu celor literare. Chiar dacă proza sa a fost tradusă în
limbi de mare circulaţie şi nu a trecut neobservată, ea nu a
dobândit prestigiul cu care se obişnuise istoricul religiilor.
Cât despre cei pe care i-ai amintit, Eminescu, Rebreanu,
Camil Petrescu, aş spune doar atât: sunt scriitorii unei culturi care are nevoie de ei.
C.S.: Eliade a fost liderul generaţiei sale-ca să folosesc un clişeu.
Citit, luat ca model…
G.B.: Aşa este. Numai că se uită uşor câtă nevoie de continuitate avem – în sensul de a schimba fără încetare idei,
nu doar a ne sprijini pe o amintire formativă care, oricât
de fertilă ar fi, are limitele ei. Sau, mai grav, a eşua întro admiraţie sterilă. Acesta e pericolul pe care-l ascunde
modelul. E nevoie de o continuitate creatoare, ceea ce nu
implică abandonul criticii competente, valide oricând pe
tărâmul argumentelor.
C.S.: Îţi mulţumesc!
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ÎN AMERICA, PE URMELE LUI MIRCEA ELIADE
Cristina SCARLAT în dialog cu STELIAN PLEŞOIU *

“…trăia într-o simplitate covărşitoare.
Maestrul ducea o viaţă lipsită de complicaţii: nu conducea maşina, nu avea
televizor, nu poseda cunoştinţe tehnice
de nici un fel, nu-l interesa cine-i publică,
cărţile sau nu. Pur şi simplu era profesor
titular la The University of Chicago, avea
un salariu de 2.500 de dolari pe lună şi,
probabil, mai primea ceva bani, prin poştă, de la diverşi publicisti, de care habar
nu avea. Seara aveau loc lecturi literare la
lumina lămpii, frecventa ceaiurile literare,
mînca la clubul universităţii, deci nu avea
o viaţă foarte specială. Îi plăceau foarte
mult mîncărurile româneşti pe care le
avea tot timpul în casă prin grija mea şi
a altora, care găseam întotdeauna o măicuţă să-i gătească sarmale, ciorbe… «
« M-au marcat multe lucruri. În primul
rînd simplitatea şi modestia acestui om
erau imposibil de neobservat. Sensibilitatea cu care-ţi vorbea, manierele extraordinar de elegante… »
(Stelian Pleşoiu) (1)

lume, privind diverse aspecte ale vieţii
sau operei lui se adaugă cel semnat de
Iuliana Marciuc şi Cristina Ţilică, TVR1,
2005. Avîndu-i ca interlocutori pe Stelian
Pleşoiu şi Mircea Handoca, cele două realizatoare refac drumul lui Eliade din perioada americană - stabilirea la Chicago.
Stelian Pleşoiu - informatician român
stabilit la Chicago, „băiat de casă” al familiei Eliade în ultimii ani de viaţă ai acesteia - şi Mircea Handoca, binecunoscutul exeget român al lui Eliade refac traseul american al Maestrului subliniind, o
dată în plus, extraordinara simplitate şi
modestie a acestuia, dăruirea cu care se
implica atunci cînd i se solicita ajutorul,
deşi, „cetăţean universal” fiind, cunoscut
pe toate continentele, şi-ar fi putut creiona un altfel de portret, o altfel de alură, un altfel de comportament faţă de cei
din jur.
Plecînd de la acest documentar (apreciat cu premiul OPERA OMNIA, APTR2005,ediţia a 15-a) am încercat un alt dialog cu dl. Stelian Pleşoiu, ca o complePe lista documentarelor dedicate lui tare a spuselor din materialul semnalat...
Mircea Eliade, realizate în ţară sau în
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Cristina Scarlat: Domnule Stelian Pleşoiu, în primul
rînd, cum v-aţi defini ca român şi, apoi, ca român în relaţie cu Mircea Eliade?
Stelian Pleşoiu: Sînt născut în România, din familie de români modeşti, părinţii mei fiind născuţi la ţară.
Intrînd pentru prima data in apartamentul lui Eliade
din Chicago, mi-am dat seama imediat că este român
şi nu numai !? Vorbea româneşte mult mai bine decît
mine, folosea regionalismele cu o simplitate uimitoare,
acordurile gramaticale erau complexe dar nu şi dificile,
tonul vocii scăzut şi foarte cald. Dădea dovadă de sensibilitate excesivă cînd aducea vorba de ţărani şi viaţa
lor legată de pămînt. Deşi apartamentul în care locuia
era modest, în sensul că nu era foarte mare ca spaţiu,
nu era mobilat luxos, în schimb era plin cu cărţi aşezate
în rafturi de biblioteci, albume de artă, dicţionare, pagini din ziare, fotografii de familie, tablouri de Ţuculescu, Grigorescu, Baba, etc. După un bun timp de şedere
acolo, mi-am dat seama cine erau. Din acel moment atitudinea mea s-a schimbat total, eu devenind copleşit şi
fără cuvinte în faţa extraordinarei modestii şi simplităţi
a acestor oameni. De altfel, pot să spun cu toată certitudinea că aceasta m-a marcat pentru restul vieţii. Să fii
în casa lor si să cunoşti personalităţi marcante ale secolului : funcţionari, politicieni, oameni de ştiinţă, artişti şi laureaţi ai premiului Nobel, să constaţi o anumită
normalitate a acestora, o linişte interioară, să asişti la
conversaţii banale, etc, toate acestea au contribuit din
plin la formarea identităţii mele de român, la înţelegere,
apreciere şi respect faţă de valorile umane. Relaţia mea
vis-à- vis de Maestru a fost una de suflet, chiar foarte
asemănătoare relaţiei dintre bunic şi nepot.
C.S.: Cum l-aţi cunoscut?
S.P.: La puţină vreme după sosirea mea în oraşul
Chicago, întîmplător, am fost rugat să merg la familia
Eliade, să-i ajut în rezolvarea unor mici probleme de uz
casnic. Odată ajuns acolo, mi-am dat seama de neputinţa lor în rezolvarea acestora, m-am oferit să-i ajut de
cîte ori era nevoie, după care am constatat că mă chemau în fiecare zi.
C.S.: Cum v-a marcat existenţa?
S.P.: Desigur că în bine. Fiind într-o ţară nouă, o
ţară unde valoarea şi calităţile umane sînt apreciate prin
unitatea de măsură a banului, şederea mea în casa Eliade nu mi-a putut fi decît benefică.
C.S.: V-aţi simţit ca un…şcolar în preajma lui, în
casa lui…?
S.P.: Relaţia mea cu familia Eliade a fost mai degrabă una de suflet, eu luptînd cu acomodarea într-o ţară
străină, ei simţind că duc lipsa familiei, ajutîndu-mă
enorm să depăşesc toate acestea.
C.S.: Ce aţi învăţat de la Maestru?
S.P.: Modestia, cinstea, simplitatea, sînt doar cîteva
din valorile ce mi-au fost impregnate de această familie.
Cititul, adevărul istoric, profunzimea subiectelor, respectul şi dragostea fată de semeni, etc.
C.S.: În interviul citat ca motto al discuţiei noastretitlul pe care Silvia Vrînceanu Nichita l-a formulat, în
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urma dialogului cu dvs. este „Soţii Eliade au sfîrşit în mizerie.” Deşi dureros, puteţi oferi amănunte?
S.P.: Aş dori să fac precizarea că nu Silvia Vrînceanu a ales titlul articolului. Acesta i-a fost impus de redactorul ziarului Evenimentul Zilei, dl. Cartianu, căruia i-am reclamat imediat asta, după apariţia interviului.
Acest Cartianu mi-a dat un răspuns pe măsura pregătirii dumnealui:„Dle Pleşoiu, şi americanii fac la fel”...?!.
Răspunzînd totuşi în continuare întrebării dumneavoastră, este adevărat că familia Eliade nu a fost una bogată. Majoritatea cititorilor, mai ales cei de după 1990,
s-au aşteptat ca Eliade să fi fost cel puţin milionar. Presupunînd că Eliade a trăit atîţia ani în America, că este
atît de valoros, de cunoscut, de citit, de apreciat,... desigur că ar fi trebuit să fie şi bogat. Dar nu a fost cazul lui.
Eliade a avut un salariu dat de The University of Chicago, pe lîngă care mai primea un procent pentru eventualele publicaţii vîndute de editori, etc. Apartamentul
din Chicago, în care locuia, era proprietatea Universităţii, el plătind chirie. Eliade s-a pensionat la 74 de ani
cu o pensie fixă, lunară de 2500 de dolari. Partea mizerabilă din titlul „inteligentului Cartianu” din păcate
nu a fost sesizată în interviurile oferite de mine. Şi anume, referinţa la atitudinea unor români care au „mişunat” în jurul marelui savant, în scopuri care mai de care
mai mîrşave, ca de exemplu: obţinere de recomandări
verbale, scrise, mici interese, împrumuturi în bani, promisiuni, obţinere de posturi etc. Eliade a fost în viaţa
privată o persoană foarte credulă şi naivă. De multe ori
a dat cu împrumut cărţi, bani, recomandări. De foarte
multe ori s-a înşelat, cei în cauză fiind farsori, mincinoşi...etc. Vezi ex: Dan Jelescou, Gabriela Berger, Saul
Bellow, Pavel Gheorghe (preot) etc.
C.S.: Aţi devenit „un fel de ghid pentru cei care vor
să refacă traseul Eliade la Chicago”. (2) Cum vă simţiţi
în această postură şi care este acest traseu?
S.P.: În ciuda faptului că Eliade este atît de citit, studiat, blamat, contestat, totuşi foarte puţină lume cunoaşte unde acesta este înmormântat. Puţini din cei
mulţi spun că acesta s-ar afla înmormîntat în India,

Dialogurile revistei

alţii că ar fi în Franţa, iar cei mai puţini, deşi sînt peste
100 de mii de români în Chicago, ştiu că Eliade este înmormîntat în cimitirul Oakwoods din Chicago. Găsesc
foarte ruşinos faptul ca reprezentanţii religioşi ai românilor din acest oras, în special preoţii ortodocşi, grecocatolici şi nu numai, să nu aibă nici un interes pentru
Mircea Eliade.
C.S.: Vorbiţi-ne despre refuzul lui Eliade de a deveni cetăţean american şi cum s-a întîmplat, totuşi, tardiv,
acest lucru…
S.P.: Da, este binecunoscută rebeliunea filozofului
Eliade în a refuza presa (marile cotidiene ale lumii îl
căutau pentru interviuri), televiziunea, (regizorul Barbăneagră a reuşit cu un aparat ascuns să-i ia un interviu
de cîteva minute). Aceeaşi explicaţie şi pentru obţinerea altei cetăţenii. De altfel, dacă nu era vorba despre
nişte premii extrem de valoroase pe care Maestrul nu
le-ar fi putut obţine, cît şi presiunile lui Christinel şi ale
celor apropiaţi, pe Eliade nu l-ar fi interesat nicodată o
altă cetăţenie. De observat că aceeaşi atitudine au avuto şi Emil Cioran, Eugen Ionescu. Toţi au obţinut tîrziu

română din Washington. Scopul era de a-l convinge pe
Maestru să viziteze România sau, mai mult (după 1989),
Christinel Eliade era invitată în România să-şi primească moşiile de la Cotnari şi Niculiţel.
C.S.: De ce era specială prietenia - relaţia Eliade-Ioan
Petru Culianu?
S.P.: Era o relaţie bazată pe activitatea academică
apropiata amîndorura cît şi o relaţie personală bazată
pe sensibilităţi comune. Sînt cunoscute sensibilitatea şi
fineţea profesorului Culianu. Pe cît de pregătit era, la fel
de modest şi fragil se manifesta.
C.S.: Culianu este semnalat ca „moştenitor” al manuscriselor lui Eliade… Cînd-cum şi-a exprimat-formulat Eliade această dorinţă?
S.P.: Înainte de a muri, Eliade a apucat să mai scrie
pe o bucată de hîrtie trei dorinţe importante. Una dintre ele era aceea ca „manuscrisele personale să fie date
lui Ioan Petru Culianu. Ceea ce s-a şi întîmplat. S-a mai
întîmplat (1991) ca prof. Culianu să fie asasinat, manuscrisele fiind acum în posesia Universităţii de Chicago,
biblioteca Joseph Regenstein.

altă cetăţenie şi mai mult din motive legate de munca şi
de faima lor şi nu neapărat dintr-un anumit patriotism.
C.S.: Care era atmosfera culturală din casa familiei
Eliade? Cine îi erau oaspeţi? Despre ce se discuta?
S.P.: Casa Eliade se bucura de oaspeţi aproape zilnic.
De la studenţi pînă la savanţi, uşa era deschisă permanent. Din casă nu lipseau florile, ţigările bune şi cărţile.
Toţi vizitatorii aduceau o carte ori plecau cu una. Discuţii furtunoase pe teme filozofice, metafizice, yoghine sau legate de spiritism. Vizitatorii români erau mai
rari şi veneau mînaţi de anumite interese obscure. Ori
se plîngeau de insuccese personale, ori voiau anumite
recomandări şi posturi înalte, însă mai erau şi alţii, care
veneau cu scopuri precise din ţară sau de la ambasada

C.S.: Care era rolul Doamnei Eliade în casă?
S.P.: Christinel Eliade a condus cu toată priceperea
ei casa . Ştiind valoarea acestuia, ea i-a respectat şi îndeplinit toate plăcerile. De multe ori Christinel a avut
comportamentul unei leoaice în apărarea lui. O indispuneau nepoftiţii, obraznicii şi era foarte atentă cu politicienii. Însă de multe ori chiar ea a căzut în capcana
lor, aducînd prejudicii imaginii Maestrului. Eliade însă
a iubit-o sincer si necondiţonat pînă la moarte.
C.S.: Într-un alt documentar despre ”Mircea EliadeHis Name, His Destiny”, comandat de televiziunea germană, documentar care s-a realizat dar care, din păcate, nu a fost difuzat (3)- interlocutorii celor doi realizatori, Dan Petroi şi Dan Jelescu scot în evidenţă, ca şi Dvs.,
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modestia, simplitatea, largheţea, prietenia care îl animau
pe Eliade, entuziasmul cu care se implica în toate… Ne
puteţi semnala aspecte…mai puţin plăcute, momente în
care Eliade a avut de suferit din cauza acestei dărnicii?
Căci unii au profitat…
S.P.: Da, unii au profitat mult de pe urma lui Eliade.
Dl Jelescou cît şi dl Petroi nu l-au întînlit sau cunoscut
pe Mircea Eliade. Filmul făcut de Dan Jelescou, se datorează în bună parte intervenţiei mele pe lîngă Christinel, pe care am convins-o de importanţa filmului. Ea
a acceptat cu o singură condiţie: nu poate sprijini un
asemenea film cu bani, deoarece nu are. Sau, mă rog,
economiile pe care le avea erau pentru bătrîneţe, nicidecum pentru suportul unui film. Pînă la urmă, însă,
ea a cedat insistenţelor lui Dan Jelescou împrumutînd
acestuia suma de 34 mii dolari, adică toate economiile
ei. Christinel nu şi-a văzut banii înapoi niciodată. Dan
Jelescou a vîndut pînă la urmă acel film unei agenţii private, refuzînd să-l ofere Academiei Române în semn de
omagiu şi recunoştinţă.
C.S.: Cum era întreţinută, în casa familiei Eliade atmosfera românească?
S.P.: În casa la Eliade se vorbea româneşte. În cazul
vizitatorilor care nu înţelegeau această limbă, se vorbea
protocolar în limba ţării. Mîncărurile erau româneşti.
Nu lipseau papanaşii, ciorbele sau sarmalele. Tablouri
româneşti, cuverturi cu motive naţionale româneşti,
chiar şi pămîntul de la cîteva plante era adus de cineva
din ţară.
C.S.: Substituia aceasta dorul de ţară, de rădăcini?
S.P.: Sigur că foarte multe din lucrurile din casa Eliade, pornind de la muzica de pe recorduri (Electrecord),
scrisori de la cei dragi, fotografii, cărţi etc, au avut rolul
de a completa imaginea ţării, a locurilor dragi, a prietenilor şi a rudelor.
C.S.: „Christinel l-a apărat cu toată ştiinţa şi priceperea ei de femeie.” (3) Cum era acceptat / reperat tandemul Christinel- Mircea Eliade în cercul de prieteni din
America şi în cercurile academice?
S.P.: Christinel si Mircea erau priviţi cu admiraţie în
primul rînd pentru că se iubeau sincer şi dezinteresat.
Naivităţile şi gingăşiile schimbate între ei făceau pe cei
din jurul lor să devină geloşi şi invidioşi pe relaţia lor
de dragoste. Christinel i-a fost alături tot timpul, nedezlipindu-se niciodată de el. L-a ajutat în anii tinereţii
dactilografiind o serie de cărţi, l-a ajutat cu corectura şi
traducerea din franceză în română sau invers, l-a ferit
de conversaţii politice sau demagogice, l-a îngrijit în ultima parte a vieţii, cînd acesta era foarte slăbit şi bolnav
din cauza unei artroze avansate la ambele mîini, plus un
început de cancer pulmonar, la toate acestea adăugîndu-se ...bătrîneţea. S-a îngrijit de vestimentaţia şi garderoba Maestrului, i-a administrat cu grijă şi la timp
medicamentele indicate de medici, a stat nemişcată lîngă el aproape o săptămînă, cînd acesta a intrat în comă,
înainte de a se prăpădi.
C.S.: Cît din realizările soţului se datorau priceperii,
măiestriei, răbdării soţiei?
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S.P.: Mircea Eliade a fost o persoană echilibrată şi
stabilă din toate punctele de vedere. Unul din secretele acestui echilibru s-a datorat în bună parte soţiei lui,
Christinel. Se iubeau, se căutau, se înţelegeau perfect.
Aveau încredere unul în celălalt..., chiar au trăit cu convingerea că se vor întînli în cer după ce vor muri. O
dovadă a acestui extraordinar crez se vede pe piatra
mormîntului pe care scrie: „un voiaj bun, iubite, şi ne
vom revedea acolo”.
C.S.: Povestiţi-ne episodul întîlnirii, peste ani, a lui
Eliade cu…Maitreyi…Care a fost reacţia soţiei în timpul
vizitei neanunţate a iubitei din tinereţe?
S.P.: Desigur că vizita fetei filozofului indian
Dasgupta, eroina cu numele romanului Maitrey a venit
oficial la University of Chicago, în calitate de scriitor,
poet, filozof. A fost primită elegant de profesorii universităţii. Mircea Eliade a fost prezent, a fost respectuos,
elegant şi amabil. Acasă fiind, Christinel a fost informată de cîteva prietene personale care asistaseră la dineu
că Maitreyi este o persoană grasă, urîtă şi tuciurie. Toate acestea însă nu au oprit-o pe Christinel să ofere acasă
o masă privată, invitată de onoare fiind Maitrey.
C.S.: Care erau personajele din lumea academică
americană cel mai des întîlnite în casa Eliade?
S.P.: Multe... foarte multe. Aş enumera cîteva: Regele Mihai, Paul Vergotty, secretarul acestuia, Ing. Marinescu (fost pilot şi patron al unei fabrici de avioane
din Paris), Bella Bartock, prof. Lévy (fost ministru de
justiţie în timpul guvernării preşedintelui Ford şi preşedintele Universităţii din Chicago), Hanna Grey, preşedinta Universităţii din Chicago, prof. Martin Marty,
prof. Wendy Doniger (actuala titulară a catedrei Mircea Eliade), prof. Joe Kitagawa, sculptorul Noguci (fost
student al lui Brâncuşi), Liviu Ciulei, Gheorghe Zamfir, Adrian Păunescu, prof André Lacock, prof. Frank
Reynuald, filozoful Paul Ricouer, scriitorul Eugen Ionescu, scriitorul Saul Bellow, Alexandra Bagdasar (soţia
acestuia), dr. în fizică Sanda Loga, prof. diplomat Mioara Economu Zarifopol, prof Cristina Zarifopol, filozoful Matei Călinescu, prof Ioan P. Culianu, prof Ilinca
Zarifopol Johnston, profesor-preot David Tracy, reverend Brown-Decanul Capelei Rockefeller, preot Calciu
Dumitreasa, scriitor Paul Goma, regizorul Paul Barbăneagră, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Emil Cioran,
Andrei Codrescu, filantropul şi omul de presă Malcolm
Forbes, senatorul şi fostul student al lui Eliade, Charles Percy, fostul student al Maestrului şi primul primar
de culoare al oraşului Chicago, Harold Washington
etc, etc.
C.S.: Cum descrieţi relaţia Saul Bellow - Eliade? Şi,
mai ales, cum comentaţi - din interior!- „deteriorarea”
acesteia - concretizată, mai ales, prin publicarea romanului „Ravelstein”, în care Bellow pătează nedrept imaginea celui care i-a fost, pînă la un moment dat, prieten şi
partener de discuţii academice…(4)
S.P.: Saul Bellow, în ciuda faptului că a fost un scriitor foarte apreciat - în America i se mai spunea şi scriitorul de casă al evreimii - a fost şi un oportunist foarte
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şiret. Reuşeşte foarte bine să se bage pe sub pielea unor
capacităţi ale vremii, să profite de tot ce se putea oferi: influenţă, promovare, o nouă schimbare în politică,
recomandări, etc, etc. În casa lui Eliade o cunoaşte pe
românca Alexandra Bagdasar (fata ilustrului doctor roman Bagdasar), se căsătoreşte cu ea. În casa Eliade fiind,
i se aduce la cunoştinţă cîştigarea premiului Nobel şi,
în semn de recunoştinţă, sărută mîna Maestrului şi tot
aici şi-a petrecut aproape 25 de ani de prietenie cu Eliade. În 1984, soseşte în America un individ din Bucureşti, pe nume Norman Manea. Prin circumstanţe necunoscute dar lesne de înţeles, acesta reuşeşte să ajungă
la Saul Bellow si să se împrietenească cu el. Rezultatul
acestei îndelungi prietenii: cartea lui Soul Bellow, Ravelstein, pe care o publică la 14 ani după moartea filozofului. Cartea îşi propune să dezvăluie activităţile neofasciste şi legionare ale celui ce îi fusese prieten, mentor
şi inspiraţie peste un sfert de veac. Desigur că, în carte,
nu are curajul să folosească numele adevărate ale celor
în cauză, creînd mai degrabă un roman science fiction.
De altfel, această carte este ultima în cariera lui, el murind la scurtă vreme după aceea.
C.S.: Cîţi din cei care-l vizitau i-au rămas prieteni fideli? A fost ajutat, în momente de cumpănă- financiară,
şi nu numai?
S.P.: Cei rămaşi fideli lui Eliade sînt toţi foştii lui studenţi, astăzi renumiţi profesori, doctori în ştiinţe, arhiepiscopi, filozofi, antropologi, eseişti, scriitori... toţi de
renume mondial.
C.S.: Descrieţi-ne relaţia Maestrului cu… biblioteca
personală! Cum putea fi reperat, ca intelectual, în acest
univers?
S.P.: Biblioteca a fost centrul universului lui Eliade.
Ea reprezenta sursa lui de inspiraţie, de muncă asiduă,
(peste 16 ore pe zi) starea lui naturală. Inconjurat de
mii de cărţi, reuşea întotdeauna să găsească, să explice
să scrie răspunsurile cele mai exacte, cele mai complexe,
pentru a fi de folos studenţilor, profesorilor şi filozofilor.
Este bine cunoscută greutatea părerii sau recomandării
savantului Eliade.
C.S.: „Românii din Chicago ştiu foarte puţin despre
Eliade” (5). Chiar şi acum?
S.P.: Românii din Chicago sînt preocupaţi mai mult
cu învăţarea şi asimilarea limbii engleze, cu găsitul unor
slujbe bănoase şi în final cu făcutul banilor. Totuşi, în
toată această aglomerată viaţă, se mai găseşte cîte unul
care mai pune la cale un cenaclu, o seară culturală sau
o vizită la cimitir. Reprezentanţii cultelor şi ai Bisericii
ortodoxe nu prea dau pe la mormînt, deranjîndu-i faptul că Eliade a ales să fie incinerat.
C.S.: Ce aţi face în acest sens - pentru mai buna cunoaştere a trecerii lui Eliade prin aceste locuri - în afara
faptului că, iată, prin cuvînt descrieţi urmele acestei treceri şi încercaţi să plasaţi corect unele aspecte ale vieţii
Maestrului în contextele lor naturale…
S.P.: Sînt foarte multe de făcut. Întîi o apropiere între şcoala românească şi cea din Chicago. Un schimb de
experienţă util studenţilor de la ambele capete: cei din
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Chicago ...pe urmele lui Eliade în ţară şi invers. O atenţie mai mare acordată vizitelor la mormînt şi universitate. Şi multe altele...
C.S.: Care era relaţia lui Eliade cu Universitatea? Cu
studenţii, cu profesorii colegi…Cum simţeaţi, ca apropiat, atmosfera creată între Maestru şi discipoli? Era una
specială?
S.P.: Era o relaţie specială din partea studenţilor
pentru mentorul lor. Îl venerau, îl adorau, făceau tot ce
este posibil să-l aibă în mijlocul lor chiar şi cînd nu se
mai putea mişca foarte bine. În ultima parte a vieţii îl
însoţeam mai tot timpul. Lumea academică din jurul
lui începuse să mă recunoască şi să mă respecte cu aceeaşi stimă. Eram destul de încurcat de această situaţie,
de multe ori trebuind să mă feresc, să ocolesc privirile
laureaţilor Nobel sau mai ştiu eu ce înalte ierarhii în lumea bisericească…
C.S.: Care erau ticurile mărunte care îl defineau pe
Eliade-omul? În afara nelipsitei pipe…
S.P.: Răsfoitul cărţilor, al albumelor de artă, îi plăcea să asculte poveşti din ţară (mai ales) şi după un pahar bun de scotch se punea pe poveşti. De tot felul...cele
mai multe legate de întîmplări hazlii ori mai puţin plăcute, însă toate cu mesaje legate de viaţa, de experienţa,
de lăcomia oamenilor etc.
C.S.: Cum aţi ajuns protagonist al documentarului
„Pe urmele lui Eliade”?
S.P.: Aflîndu-se în Chicago pentru a filma un festival românesc, TVR International a aflat că l-am cunoscut personal pe Eliade. Imediat m-au rugat dacă s-ar
putea să-i duc şi pe ei pe urmele lui. Ceea ce am şi făcut.
Şi în felul acesta a ieşit un documentar de aproape 30
de minute, destul de relevant pentru cei care vor să ştie
mai multe despre viaţa semiprivată a lui Mircea Eliade.
C.S.: Cum v-aţi simţit în această postură?
S.P.: Am fost emoţionat văzînd camera de luat vederi îndreptată asupra mea, dar mi-am dat seama pe
loc, că fac un mare serviciu unor pături largi de oameni,
mă refer la români, care-şi doresc să ştie cît mai multe
despre românii plecaţi de acasă, românii încă necunoscuţi multora din România, despre identitatea noastră
românească. Nimic nu putea fi mai bun decît un asemenea filmuleţ. Mulţumesc pe această cale TVR Internaţional pentru magistrala ideea de a filma împreună
cu mine la Eliade, la casa lui din ultimii 35 de ani.
C.S.: Rolul Dvs. de apărător sau, dacă vreţi, de purtător de cuvînt al familiei Eliade continuă, iată, şi după
trecerea acesteia dincolo…
S.P.: De fiecare dată cînd sînt întrebat, „ interogat”
sau rugat fac aceste dezvăluiri. Nu fac decît să alimentez
făclia peste timp, în speranţa că şi altcineva o va prelua
de la mine, păstrînd-o.
C.S.: Sînteţi martorul –şi, într-un fel, autorul moral
al - unui alt documentar despre Mircea Eliade, de care
am amintit la începutul discuţiei noastre-”Mircea Eliade-His Name, His Destiny”. Cum a acceptat Christinel
Eliade acest demers?
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S.P.: Christinel Eliade nu a acceptat niciodată acel
film făcut de Jelescou. Şi sînt de acord cu ea. Un film făcut cu banii luaţi imprumut de la doamna Eliade, bani
care nu au mai fost returnaţi, nu poate fi emoţionant.
Este un film comercial. Ori ea nu şi-a dorit aşa ceva.
C.S.: Ce alte solicitări de materiale filmate au fost
făcute lui Christinel Eliade sau soţilor Eliade, în afara
filmului lui Paul Barbăneagră - „Mircea Eliade et la redécouverte du sacré”- ale cărui filmări au durat mai bine
de zece ani!?
S.P.: În 1987, Vartan Arachelian a filmat pentru
TVR un interviu cu Christinel Eliade despre Maestru.
La Paris s-a mai turnat filmul Domnişoara Christina, o
coproducţie franco- română. Este un film destul de greoi, întortocheat şi greu de înteles. Încă o dată opera lui
Eliade nu este pentru marile ecrane.(6). Poate un film
despre viaţa lui personală ar avea ceva succes, însă mă
îndoiesc că în acest secol vom vedea aşa ceva.
C.S.:”The Bengali Night”- varianta ecranizată a romanului „Maitreyi”… Filmul a fost apreciat ca ecranizare a unui roman scris de Mircea Eliade, cunoscut publicului american mai ales ca autor de cărţi academice,
de istorie a religiilor sau ca film, pur şi simplu, o poveste
–comercială, din păcate - de dragoste dintre un european
şi o indiancă?Ce impact a avut asupra publicului cinefil
american? Realizatorii filmului au cerut sfatul apropiaţilor lui Eliade pentru realizarea acestui proiect?
S.P.: Bengali Night s-a bucurat de atenţia celor care
l-au citit şi cunoscut pe Eliade. Adică publicul a fost
în mare parte format din studenţi, profesori şi filozofi.
Marele public american nu gustă filmele complicate,
intelectuale.
C.S.: V-aţi gîndit sau, poate, vi s-a solicitat să scrieţi
o carte despre anii petrecuţi în casa Eliade?
S.P.: Multă lume mă întreabă ...pe cînd o carte despre cei pe care i-ai cunoscut si îndrăgit. Nu am încă răspunsul. Scrisul unei cărţi despre asemenea personaje
implică multe, foarte multe detalii, situaţii, dificultăţi,
multe dintre ele nefiind poate în pas cu vremurile
C.S.: Cum încadraţi această experienţă de viaţă în
destinul Dvs.?
S.P.: Este chiar destinul meu. Punct. Nici nu mi-aş
permite să adaug, să modific sau să completez.
C.S.: Cum v-a fost el marcat, modelat…
S.P.: Modestie, simplitate şi profunzime în interpretarea lumii şi a evenimentelor create de lume. Cu cîte
puţin din fiecare, intelect, cultură, simţire, adevăr, simplitate şi curaj, putem citi şi interpreta mai bine ordinea acestei lumi.
C.S.: Dacă aţi avea posibilitaea, privind retrospectiv,
ce anume aţi schimba în ceea ce a trăit familia Eliade- ca
momente neplăcute, „ştirbitoare” de destin?
S.P.: Nu aş schimba nimic. Toate au un răspuns şi o
rezolvare cînd le soseşte vremea.
C.S.: Ce aţi recomanda autorităţilor româneşti competente că ar mai trebui să facă, din punct de vedere
diplomatic, pentru promovarea imaginii lui Eliade în
lume?
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S.P.: Autorităţile româneşti mai întîi trebuie să se
identifice cu valorile şi tradiţiile poporului român.
Odată aprofundate, acestea trebuie făcute cunoscute
românilor de pretutindeni. Lecturi, cursuri, cărţi, filmuleţe etc. despre Eliade şi ai lui contemporani, vor
face diferenţa.
C.S.: Aţi fost martor la o seamă de manifestări proEliade organizate pe plan mondial, cu ocazia centenarului… Puteţi numi cîteva dintre ele, la care aţi participat?
S.P.: Anul Eliade, Centenarul Eliade, Pragmatismul
în opera lui Eliade etc.
C.S.: Care a fost atmosfera acestor manifestări? Care
au fost temele predilecte de dialog?
S.P.: Religie, interpretare, filozofie. Desigur că nu au
lipsit nici detractorii, care au încercat să schimbe direcţia colocviilor sau a prezentărilor, fără reuşită însă, interesul uriaş pentru opera lui Eliade fiind cu mult deasupra acestor micimi.
C.S.: Ce întrebare aţi fi vrut să vi se adreseze? Cum
aţi fi răspuns?
S.P.: Înainte de a-l ponegri pe Eliade, încercaţi să-l
cunoaşteţi prin cercetarea istorică, religioasă, filozofică sau pur şi simplu prietenească. Puneţi-vă în situaţia
lui ca persoană într-un timp istoric. Cum aţi fi procedat pentru menţinerea unui echilibru perfect între un
savant şi un om obişnuit ? Intre un om care nu a avut
niciodată o maşină, un televizor sau o bicicletă. Un om
care a creat generaţii de savanţi fără de care lumea nu
ar fi progresat atît. Gîndiţi-vă la Mahatma Ghandi, cel
care nu a avut nici o avere, ci numai datoria de a elibera
India de sub jugul englez după 400 de ani, fără vărsare
de sînge. Mircea Eliade l-a întînlit pe Ghandi în India.
Constataţi, deci… Cine se aseamănă ...
C.S.: Vă mulţumesc.
_____________

Apărut în volumul: Cristina Scarlat, Mircea Eliade, hermeneutica spectacolului. Convorbiri, 1, Cuvânt înainte de Mircea
Handoca, Editura Timpul, Iaşi, 2008, pp.261-276.
*

Note. Bibliografie:
1), 2), 5) - Stelian Pleşoiu - interviu consemnat de Silvia
Vrînceanu Nichita: „Fostul om de casă al lui Mircea Eliade dezvăluie: Soţii Eliade au sfîrşit în mizerie”, în „Ziarul de Vrancea”,
22.08.2005;
3) Mircea Eliade - His Name, His Destiny din cele peste 30
de ore de filmări, s-a realizat o variantă mult prescurtată a documentarului, care poate fi comandat pe adresa www.chiptaylor.
com;.
4) Saul Bellow-Ravelstein, ed. Polirom, Iaşi, 2001; ediţia a lla, 2008; traducere:Antoaneta Ralian; postfaţă de Sorin Antohi.
Trebuie marcat - lucru făcut şi de Francis Dworschack în materialul citat - atitudinea lui Bellow, cea din 1992, cînd vorbea
laudativ despre colegul şi prietenul Eliade în filmul lui Petroi şi
cea de cîţiva ani mai tîrziu, ca autor al romanului „Ravelstein”,
în care înfierează simpatiile legionare din tinereţe ale lui Eliade
prin personajul Radu Grielescu, alter ego al acestuia.
6) Este vorba despre filmul lui Viorel Sergovici, Domnişoara
Christina, apreciat cu 4 premii UNITER în 1992.
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Scriitorul
- destin şi opţiune -

recuperarea memoriei, înainte de toate, dintr-o pe4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, pririoadă mai veche dar şi mai nouă a existenţei noastre, eteni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om
m-a determinat să întreprind acest demers. Scopul lui şi scriitor?
este, mai ales, unul de introspecţie, de re/descoperire,
5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea libea acelor zone mai mult sau mai puţin cunoscute din bi- ră, constituie o mare problemă a lumii contemporane. În
obibliografia unor scriitori contemporani… Cum scri- aceste condiţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăitorii, oamenii de cultură în general, s-au dovedit a fi ţean şi scriitor, dintre scriitor şi putere?
în toate timprile avangarda prospectivă, credem că, în
6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din aceascondiţiile de astăzi, o mai bună înţelegere a fenomenu- tă perspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română
lui literar nu poate fi decât benefică…
contemporană?
7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau
1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensi- este vorba despre un anumit „program” al scriitorului? La
uni existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) aces- ce lucraţi în prezent?…Pe când o nouă carte?…
tea în viaţa dumneavoastră ?
2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar moFacultativ :
mentul debutului unui scriitor. Pentru dvs., când credeţi că
7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un
s-a produs (cu adevărat) acest eveniment? Vorbiţi-ne câte dialog mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs.
ceva despre primele încercări literare.
un text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă mul3. Care a fost drumul până la prima carte ?
ţumesc pentru înţelegere.
anchetă realizată de Petruţ PÂRVESCU

gHEorgHE iovA

“Cu monstruoasa
proliferare „critica”
(niciun text, descris
de „critici”, nu a
fost, vreodată,
scris e o zicere iova,
1978), orice obiect
„literar” e dat ca
lucru în echipă, ca
în industrie, cinema,
ca în cenzură.”

2. „Continuă rostirea poetului. Cu lungi bruiaje. Nu se
mai încheagă corp.”, iulie, 1969, Iova.
3. În cadrul literaturii, scrisul fu distrus, „întru”faceri de
cărţi, întocmit (ce) dosare.

1. Destin şi opţiune: ce se poate face numai (în scris) cu
cuvinte.
Opţiunea e trecere: de la matematici, la litere.
D-na Macovei: Eşti matematicianul liceului; eu vreau să
înveţi latina.
D-na Burlacu a dat să învăţăm, vara 1965, Luceafărul. I
l-am spus. M-a pus să citesc o compunere: în timp ce vorbeam, colega de bancă s-a ridicat şi a zis „Iova citeşte o foaie
albă”. Poate că, aşa, am scris.
2. Debut ,în Revista „Flacăra”, nr. 1, 1967, Mizil, a liceului
teoretic.
3. Primul supliment literar „Viaţa Buzăului”, 1968.
Motto:
Mizil, Revista „Flacăra”, nr. 5, 1969, a liceului teoretic.
1. „Un poet, tras în proză, nu e dat întreg, ci tot
Ziarul „Viaţa Buzăului”, 1975, iunie.
dai de membre împrăştiate, disjecti membra poetae.”,
Revista „Vatra”, 1978, nr. 7.
Horaţiu, Satire, I, 4, 62.
Revista „Vatra”, cu un text „Despre respiraţie”, 1980, nr. 1.
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Antologii: Desant 83, 9 poeţi, ‘84
Premiul pentru eseu, cu „Cititorul”, la „Viaţa Românescă”,
1984.
Din ‘79, „Viaţa Românescă”, proze, eseuri.
4. În anul 1964, la Mizil, în internat, se citea Ion Vinea
(avem 14 ani).
‚66 – ‚68, umblam cu Bacovia în buzunar.
‚67, Montale, Robert Frost.
‚68, Rimbaud.
‚69, Hölderlin.
‚70, Wittgenstein.
‚72, diploma, cu licenţă, cu lucrarea „Psihanaliza şi Fenomenologie, la Bachelard şi Călinescu”,victoria lui Husserl asupra lui Freud: casat-am mitologia „profunzimea”, am lucrat
cu eficienţa „suprafaţa”, cu, efectiv, efectuabile („pronunţabile
Iova”, „scriptibile Iova”, „practicabile Iova”).
Cota Iova e afectată de faptul că nicio personalitate nu m-a
marcat.
5. Puterea este textuală, din această cauză puterea uzurpă
pe maeştrii textului.
Puterea este textuală, beneficiază de realizările celor ce se
pricep la scris, dar îi deposedează de drepturile lor.
Cedarea scriitorului, în favoarea puterii, este criminală.
De Tocqueville spune că scriitorul, care intră în politică,
trebuie să ştie că nu mai e posibil să fie scriitor.
Tradiţii se rulează, au stabilit cartele ale proprietăţii şi beneficii. „nou” nu se cultivă, în locuri ocupate / sufocate cu „locuri de muncă”, cu copyright contra creaţie: noi proprietari*.
Limba română e administrată, media şi învăţământ, ca dependenţă, închidere, iar nu drept „accesul maxim, la lume”,
Iova, 12.01.1971.
6. Literatura e neconstituită şi inconsistentă, nu e consistentă cu niciun scris.
O literatură de arpentori jurnalistaşi, de redactori colaboratori, profesori, asitenţi şi activişti nu există. O literatură, în
întregime & non stop, restituită: cenzurată, produce un glomerat de texte ale cenzurii, înlocuitor, ca literatură.
Cu monstruoasa proliferare „critica” (niciun text, descris
de „critici”, nu a fost, vreodată, scris e o zicere Iova, 1978), orice obiect „literar” e dat ca lucru în echipă, ca în industrie, cinema, ca în cenzură. Încă, la 20 de ani, de la (oh, tu, delat), tot
spuiosu‘ scapă vorba „samavolnic”: cuvânt rus, pur antiliberal.
În Europa, scriitorii au fost pionieri ai individualismului, ai liberului produs & schimb. Eu am lucrat cu grupuri mici, nu cu
/ în cenacle, nu cu „şcoli”, nici „curente”, nu fu, în gândul meu
acţional, vreo (singură) generaţie.
7. „Nu uita, tot, timpul e al tău”, îi spun soţiei, la telefon,
când mă anunţă că are de făcut lucruri de rutină. „Trebuie să
fii liber, în faţa rutinei.”, scrie, ea, acum, locului.
Lucru, la o carte: de e editor, scriu Critica s-a desolidarizat, complet, de literatura pe care a parazitat-o. Marele Scris
Integrat.
Călinescu zise că a putut scrie, numai aşa, în acelaşi timp,
cu Eminescu, „Istoria literaturii române, de la origini”, o
originare.
Eu scriu, din 16 mai 1989, cu „o încetineală specifică”: e definiţia, 1975, a textului de textuare („secolul vitezei”, unde e?),
despre despre (unde un despre protejează cuvântul Eminescu).
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VII+unu

există ceea ce

Mă doare aşa
că spun o propoziţie de uz propriu
trenul trece repede nu ca o explicaţie
există ceea ce numesc că gândesc de o vreme
şi spun este vulgar
un cuvânt frecvent în preajma gurii mele
el se aude în aerul care părăseşte gura mea
vulgar este să-mi spună aşa eşti tu
te ţtiu eu tu nu ştii cum eşti aşa faci tu mereu
şi mă satisfac repetând că aceasta este o
vulgaritate vulgar
îmi amintesc că nu mă decid dacă detest
ceea ce este vulgar sau nu
îmi spune tu aşa eşti tu
şi iată-mă privindu-mă pe mine acolo
unde mă arată el
uită-te la tine cine eşti acela
întristător întrucât eşti însorit la vedere
deposedându-mă el pe eu de mine.
* Sub acoperirea mari nume universale, traducătorii impun
o limbă literară, de performanţe ce nu apar / ţin în / de originale: limba literară a traducătorilor e impusă în detriment, la
noi, limbii scriitorilor de limbă română.
Mai 2011, Bucureşti

Răzvan Ţupa

„Fie că scrii despre
prezent sau trecut,
metaforic sau
realist, textul tău
nu are cum să nu
interacţioneze cu
realitatea socială.”
1. Personal am crezut
până foarte târziu că destinul meu este să fiu jucător
de fotbal. Înainte de asta,
până în clasa a IV-a am fost
convins că numai ce are legătură cu armata şi ficţiunile militare mă poate interesa. Altfel, atunci când mi-a ghicit o fată în
palmă, era la un Revelion, cred că treceam în clasa a XIX-a că
o să îmi descopăr un talent artistic, am fost sigur că o să învăţ
să cânt la chitară.
De fapt cam aceea a fost legătura cu destinul, pentru că o
altă prezicere a acelei fete a fost că o să ajung alcoolic. Cum nu
am mari pasiuni pentru alcool, am zâmbit, dar ani mai târziu,
atunci când am vrut să îmi amân cu un an armata, încă obligatorie în acele vremuri, am citit pe biletul de trimitere la Spitalul Militar, printre altele, « alcoolism compensatoriu>, astfel
că am început să cred că poate a văzut ceva acea prietenă a
mea în palmă. Nu era adevărat, dar se împlinise.
2. Este mai greu decât îşi poate închipui orice istorie literară să se vorbească despre un singur moment. Practic debutul este valabil pentru fiecare amănunt legat de scris şi de
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prezentarea lui. Prima dată când cineva a citit ceva scris de
mine era când abia trecusem în clasa a patra şi, într-un joc
petrecut în marginea oraşului Buşteni ticluisem o serie de
scrisori erotice împreună cu sora mea şi încă două fete. Toată
strada bunicilor mei a citit scrisorile alea şi n-am mai putut de
ruşine. Mai târziu am câştigat un concurs la o emisiune de radio pe care o făcea Radu Herjeu şi cumva a fost primul câştig
în această zonă. Ceva mai devreme publicasem pentru prima
dată poezie într-o revista pe care profesoara de română de la
Liceul de Poligrafie o făcea acolo, Litere. A mai durat puţin
până când primul cenaclu la care am mers vreodată, Prospero
la Facultatea de Limbi Străine cu Monica Pillat şi Şerban Cioculescu au organizat o emisiune pentru televiziune cu cei care
debutam acolo. Apoi, după toate discuţiile cu cenaclul lui Mircea Cărtărescu şi cu cel de la Fracturi, am mers pentru prima
dată la un festival de poezie în străinătate, la Banska Stiavnica
în Slovacia. Probabil că fără prima cronică la poezia mea ori
primul mesaj electronic cu o recenzie realizată de o elevă de
liceu din Suceava pentru « Corpuri româneşti » lucrurile ar fi
stat cu totul altfel pentru mine.
3. Pe vremea aceea era un concurs de debut la Cartea Românească iar rezultatul era destul de interesant. Mie mi s-a
spus că s-au ales 5 câştigători şi că oricare dintre aceştia poate
să plătească pentru publicarea cărţii va fi publicat. Nu mi-a
plăcut ideea că aş putea să plătesc şi toate volumele ar rămâne
în depozitul editurii astfel că am preferat să refuz. A mai durat
6 luni până când am fost ajutat să plătesc la o altă editură tot tirajul volumului meu « Fetiş » şi să plec cu el în spate pentru că
eram convins că aş putea să îmi distribui singur cel mai bine
ce pusesem în carte.
4. Sunt foarte multe. Nu aş fi scris prea mult poezie dacă
nu aş fi fost surprins să văd ce impact a avut printre prietenii
mei cu care jucam fotbal o emisiune de televiziune pe care
Iosif Sava o făcuse cu Dan Laurenţiu. Am descoperit şi poezia lui şi atunci mi-a revint în minte toată poezia (puţină )
pe care o citisem până atunci. Apoi nu aş fi scris poezie dacă
nu m-aş fi trezit cu mintea plină de două poveşti în versuri
după ce mă întorsesem de la o reprezentaţie la teatru cu « Exilaţii » de Joyce. Cum eu studiam Istoria Religiilor, probabil că
mi-ar fi fost mult mai greu să înţeleg literatura contemporană
românească dacă nu aş fi descoperit revistele « Interval » pe
care Gheorghe Crăciun le edita la începutul anilor 90. Destul
de importantă a fost emisiunea pe care Cătălin Ţârlea le făcea
la TVR, practic nu scăpase prea mulţi scriitori contemporani
ca invitaţi. La grupări literare probabil că trebuie să vorbesc
despre Marius Ianuş şi Fracturi, prima poveste literară în care
m-am recunoscut, chiar şi acum văd legături între ceea ce Dumitru Crudu listase în manifeste şi ce am făcut până azi. Apoi
nu am cum să nu îmi amintesc despre ping-pong-ul poetic
continuu de care încă mă mai bucur cu Claudiu Komartin şi
transformările prin care a trecut el de-a lungul anilor. Dintre
descoperirile recente pot să spun că felul în care îl percep pe
sibianul Radu Vancu acum este foarte aproape de fascinaţia
cu care l-am descoperit pe Gellu Naum cu ani în urmă când
am fost surprins să văd că numărul său de telefon era în cartea
de telefoane şi că îmi răspunde.
5. Cred că este foarte mult de nuanţat aici, dar totul porneşte de la imposibilitatea de a separa aceste concepte. Fie că
scrii despre prezent sau trecut, metaforic sau realist, textul tău
nu are cum să nu interacţioneze cu realitatea socială. Din păcate, cel mai des, această interacţiune este întâmplătoare. De
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câte ori am încercat să fac altfel, reacţia a fost ce-a pe care o
veţi avea şi dumneavoastră după ce veţi cite textul pe care îl
ataşez la final.
6. Mi se pare că, în sfârşit, literatura română depinde numai de cei care o scriu. De fiecare dintre aceştia, de la veleitari
la cei care sunt interesaţi de abordări abrupte ale problemelor
care ne definesc azi. Niciun joc de culise, nicio poruncă politică nu o poate influenţa acum. Doar să scăpăm un pic de eternele liste de nume şi titluri şi ne facem bine.
7. Aproape că nu e lună în care eu să nu pun pe internet
o nouă carte. Aş vrea însă să aud şi de o editură interesată să
promoveze poezie. Deocamdată doar nume şi titluri. Tocmai
mi-am împlinit luna trecută unul dintre visele legate de poezie pe care le aveam şi am reuşit să urc împreună cu Cristi
Cotarcea şi Ana Toma poezia pe magazinul Cocor. Ecranele
de acolo au transmis clipuri de poezie de la anonimi şi Eminescu ori Macedonski la Constantin Virgil Bănescu şi Ioan
Es Pop. Curând va apărea probabil la Editura Max Blecher o
culegere de poezie din « Poemele sportive şi alte corpuri român3şti » iar la casa de pariuri literare tot pregătesc să apară în
sfârşit, prezentarea poeticilor relaţionale cum au fost ele puse
în practică în cei 5 ani de poetici ale cotidianului în Club A
sau Other Side în Bucureşti, la Praga sau la Berlin şi Paris. De
fapt mă interesează tot mai puţin cărţile ca produse cât cărţile
ca proces de organizare a investigaţiilor în care poezia este instrumentul de lucru.
7 + UNU

Dumnezeu e ţigan
Cred că mâncasem ceva sau
era de la dinţi, dar aud

„Dumnezeu e ţigan şi aşa a fost
Mereu: i-au spus obiceiurile locului şi li s-a părut talentat ori
de câte ori i-a amuzat şi le-a vorbit în
toate limbile lor şi i-a ascultat
dar ajungea să spună un singur
lucru pe care îl credea El
şi auzea: Da’ tu eşti cam tradiţionalist,
aşa,
extremistule, o da Dumnezeu e
ţigan. Fiecare a fost gata să
Îi spună ce spune El şi ce ar trebui
să îmbrace ca să nu-i deranjeze
şi El ce să facă, le dă dreptate
pentru că-s ai Lui, Dumnezeu e ţigan
ca toţi homosexualii ca toţi cei
bisexuali şi heterosexuali,
numai
căluţii de mare rămân
puri [şi românii]” mi-a spus brusc
mecanicul lui Dumnezeu
şi s-a dus ca o eczemă minoră.

octombrie 2011, Bucureşti
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OAMENII ACEIA

ajunsesem prea târziu –
oamenii nu mai aveau aripi

cât era ziua de lungă
îi căram în spinare: îngeri schilodiți
seara îi îngropam la marginea mării
peste noapte înghețam de spaima
că iar se face dimineață
și se făcea
32
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nu crucea
ci lipsa rădăcinilor ei mă sperie
cerule
fierul ruginit al plugului înţelenit între două bătăi de
inimă
treizeci de arginţi ce se vor preţ pentru orice înălţare
şi lepădarea de sine
ce nu mai doare nici după cântatul cocoşului

Vasile IFTIMIE

Cui îi trebuie în viaţă un
noiembrie în plus

De la o vreme mă arată lumea cu degetul,
lumea care ne-a purtat sâmbetele prin pronaosul nopţii,
lumea care leagă şi care dezleagă destinele de potcoavele
cailor,
lumea care coase şi care descoase suflete
din căptuşeala putredă a timpului.
Mă arată cu degetul şi spune:
- iată nebunul de toamnă,
iată nebunul ce şi-a spânzurat lutul de coastele Evei
fără să-i pese de hoiturile altor împătimiţi ai cuvântului,
iată-l, el este soclul din parcul fără statuie
ce ne îndeamnă să fim doar umeri pentru o cruce de
piatră,
opriţi-l!... ajunge!... ce atâta polenizare prin dragoste?!
- Anatema !
strigau toţi şi mă arătau cu degetul
el, el este cel care s-a rupt timpuriu din femeie
pentru a se întrupa în alte cărni divizibile,
priviţi-l, mâinile-i sunt pătate până la coate de dragoste,
în colţul gurii încă-i mai atârnă sărutul,
iar în inimă, un înger ascute săgeţi!
- Ucideţi-l !
strigau toţi ca din gură de şarpe
striviţi-l cu tot cu vise până o să-i sece sămânţa,
până aşchii din oase vor cresta luna şi stelele,
el este nebunul de toamnă.
Nu încercaţi să-i opriţi hemoragia de frunze uscate.
Cui îi trebuie în viaţă un noiembrie-n plus?!

Poem cu impozite pentru
facerea lumii

nu cuiele
ci semnele cuielor mă sperie
cerule
semnele ce nu pot să mai lase semne
semnul ei cicatrizat încă de la primul sărut
semnul lui înecat înainte de a-şi cunoaşte durerea
semnele voastre îngropate odată cu prima romanţă de
clopot
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nu dragostea
ci handicapul numit aripă mă sperie
cerule
sămânţa rodeşte căzută în piatră
fără să-şi caute de-ale sale seminţe
chiar dacă vântul o împarte şi celor care nu vor să facă
parte
mă sperie poezia ce moare fără cuvinte
nici cerul şi nici adâncul din ceruri
nu mă sperie cerule
lutul mi l-ai dat amanet pentru a-l împărţi în alte câteva
luturi
frunza păleşte a toamnă la prima adiere de gând
iar visele în loc de cenuşă
cărare mi-a semănat din sticlă pisată
cerule
mai am o fereastră
ajută-mă să pot ridica primul piatra

Dioptrii pentru privit moartea în ochi

de câteva zile îmi bate la uşă
s-a dat verde la sinucideri poete
ţine un bilet de vacanţă
al dracului ofertă zic eu şi scriu
scriu despre balconul meu de la etajul 10
despre sticla de clor din baie
despre lustra ce-mi atârnă gândurile-n tavan
(ca să luminezi trebuie să fii legat de un cablu)
zic eu şi scriu
despre cracii vecinei de la 7
ce-s ca nişte foarfece de sugrumat via
(bărbat-su este plecat în Italia de o lună)
scriu despre toate fututele şi nefututele târgului
despre bomboana de pe coliva ornată cu nucă
ce mi-o descântă nevastă-mea sâmbăta pentru ducă
şi despre alte reţete de condimentat clipele
scriu despre vodca 6/49 îndulcită cu diazepam
înainte de masă
despre locul virgin al cuielor din podul palmei
şi despre pancreatita ce-mi scuipă cuvintele
în closetele publice
zic şi scriu
de inimă albastră ca de metil
de sticlă pisată
şi…de negru în cerul gurii
scriu
la ce dracu mai scriu
când poet pot să fiu toată moartea
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dacă îți dorești o existență anume
un obiect al întregii tristeți
ține minte
o după-amiază oarecare
nu știi dar ești f atent la proces
mai concret
vine un mail
o existență anume
te ia amețeala
și prezența aia
într-un fel
simți cum urcă
pe dinăuntru
până-n gât
și-ți dă viața pe dinafară

Bogdan Coșa

Ciclul „Dispreț”
#27

călăuzele mi-au spus: ai grijă
toatălumea e încă aici.

și eu am avut grijă
dar m-au prins
într-o dimineață
pentru toatălumea

#51

|nimeni nu ne mai bate la ușă
nimeni după pâlnie sau aspirine
avem asta – n-are cine să vină
o lume în care nu avem aderență
din care toți au plecat
lăsând pe pereți cuvintele
să ne țină de urât –
din când în când simțim lucruri
ne uităm în gol și nu e nimic
nimeni după pâlnie sau aspirine
nimeni să ne mai cheme pe nume

într-o cameră
fără ferestre
a venit rândul meu
să stau cu genunchii
în cumpănă
cu capul pe spate
și ei se apropiau de mine până
la respirație

Marie Hélène Fabra - Les femmes ont-elles une âme

am cerșit păreri de rău
cu umerii
dar dimineața tăcea
și înșuruba icnete
în carnea bătută
și mânjită de fiecare
după puterea minții

#42

te automutilezi ține minte
momentele de minim
oboseala
nervii se întind ca orchestra
refluxul lor te chinuie
în parte adevărat
aproape fizic
în parte alimentat
de o ură fără referent
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îmi spui mortăciune e atunci când creierul tău
devine o masă lichidă şi
pielea
trosneşte la încheieturi
în ploi bune să ne afundăm ca şi cum într-o oră
târzie
mai contează dacă te vede cineva când
lumina a picat în oraş şi noi ne
plimbăm goi doar în lumina fulgerelor
sexele noastre se ating
nu voi cunoaşte
aerul tău nici vorbă de respirat

George Chiriac

cada cu spirt în care mă scufund

şi mâna-i un şperaclu
şi iepurele-i un joben
şi emil brumaru e un rocker cu plete sau un înger
(mă rog pentru
sufletul lui
preascorburos şi dovleacoid)
şi gândul că toţi prietenii te vor uita închis într-un
seif sau într-o cutie muzicală şi nora îmi scrie un
autograf creierul meu e salonul unui spital în care
dorm manechinele, misiunea mea e să le îmbrac şi să
le dezbrac fără să ştie… o mierlă moartă în zăpada
pufoasă de noiembrie seamănă cu tine numai creierul acest organ al instinctului ştie câţi sinucigaşi
se aruncă în rin câţi îngeri cară haşiş în buzunare
numai halourile le lipsesc s-au pierdut printre frunze dar stau şi mă întreb câte frunze poate înghiţi un
om cu cine dracu` să vorbeşti despre moarte când
tu însuţi te gândeşti la un azil de bătrâni e 12 septembrie se face ora nouă s-a dus vara se întunecă
mai devreme îmi place să trag obloanele să încui
toate uşile din casă să-mi torn spirt în cadă şi să
adorm în bătaia rece a apei ca şi cum lichidele acestea ar fi o pătură a morţii care cu cât e mai groasă cu atât mă ucide mai repede aştept să mă atingă
cineva să mă resusciteze alge şi nuferi răsar în jurul
meu acolo unde închid ochii se va depune spaima

talciocuri

mă gândesc la omizile verzui care ţi-au invadat pletele şi
mâine-poimâine se vor face crisalide frumoase
frumoase
muşcă din
plămânii mei negri care au
furat forma obiectelor din jur
nu ating nimic
sunt ipohondru
deşi îmi place să fiu atins
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deasupra noastră
pluteşte doar această hemoragie a stărilor
ca o coadă la carne şi una la lapte ca nişte plămâni
tineri
umpluţi cu flori de măr şi cu sânge
respiraţi respiraţi într-un loc în care
nu există nici durere nici întristare nici suspin
e ca şi cum ai atinge trupul putrezit al unei cârtiţe şi
te-ai chinui să o resuscitezi dar vezi tu
deflibrilatorul e ca o amantă flămândă
vrea să fie ultima care te atinge
ultima care vinde în talciocuri neştiute
creiere aflate în diverse stadii de putrefacţie

pe mare

eram în capătul podului la restaurantul moartea
heringului
mâncam icre negre chicoteam aerul era rece
la tv robin williams povestea despre the fisher king
perdelele fluturau uşor
vine furtuna îmi spuneai eu vedeam prin tine ca
printr-o fotografie veche
marea era ca o fustă din dantelă
frigidă şi rece şi melancolică
tu te plimbai pe valuri
aveai în mână o inimă care
bătea şi tot bătea
aerul sărat ne invada uşor nările
tot ce se scufundă îşi va găsi liniştea îmi spuneai
în timp ce valurile te înghiţeau
pescăruşii taie aerul în bucăţi egale
decupaje perfect simetrice
văd în depărtare oameni bărboşi care poartă căciuli
groase şi
muşcă capul unui cod îngheţat
pentru a avea noroc la pescuit
te văd păşind în marea îngheţată
suntem pe val mi-ai zis
suntem morţi ţi-am răspuns
HYPERION
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aşadar o masă tare de bronz este
patul metafizic despre care vorbea
dan laurenţiu într-un poem
suferit şi simţit ca acesta
un gol amar asfinţitul
începe să se simtă culoarea nopţii
apa brăzdată de ape câmpul deschis
groapa aceasta-i patria mea
ca o regină printre lupi
meditând la delirul lucidităţii
căci sus
doar acolo se află
nordul nord

Alexandru Ovidiu VINTILĂ

sandalele lui zarathustra

o masă tare de bronz este
patul metafizic despre care vorbea
dan laurenţiu într-un poem
suferit şi simţit ca acesta
căci sus
doar acolo se află
nordul nord

jos sunt
porumbeii albi cum zăpezile nesfârşite
apa morţilor munţii
umbra unor prundişuri şi morile de vânt
banalităţile de zi cu zi
credinţa în sângele poporului tău
atelierul mecanic în care s-a construit
decesul lui dumnezeu
singurătatea pe care
ţi-o dezvăluie propriul vis
vântul acesta consecvent
azurul de aproape cu ierburile sale
sandalele lui zarathustra
ale căror şireturi au fost înnodate
cum se cuvine de nietzsche
farsele şi tragediile
grădinile cu pelicani şi lei de aramă
bătrânul popor
gustând din toate paharele împărtăşaniei
şoarecii de culoarea ametistului
lungile nopţi de veghe
Cu-această hotărâre-n inimă, trecut-am strada. –
O, chipuri şi vedenii!
Păsările paradisului udate de ploaie
pereţii pe care se profilează contururile noastre
nopţile mirositoare acut a spaimă
toamnele şi iernile mâinile rupte
ale bătrânului pescar frigul ca o
pasăre prevestitoare umbra îngropată
la temelia casei atâtea berze
deasupra soarelui un alt soare
statui de gheaţă chipul mortului tânăr
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termocentralele electrice marile culpe
straşnica iubire şi nu în cele din urmă
visul din vis în care nu visam[1]

camera lui emmanuel kant
„Urmează o cameră pe care un bărbat suit
pe o scară o vopseşte în galben, bărbatul
poartă perucă şi recunosc în el pe Emmanuel
Kant. La picioarele scării lungit pe burtă un
al doilea Emmanuel Kant răsfoieşte o carte
în care se poate vedea portretul lui Emmanuel Kant”.
Gherasim Luca

Şi iată-ne liniştiţi
vindecându-ne cu poezie
în camera lui emmanuel kant
în această cameră orbii lui brueghel
poartă tricouri galbene îşi pedalează
în voie bicicletele şi zâmbesc
unui public îngălbenit de spaimă
Urmează ploaia. Urmează stepa.
Urmează idiosincrasia[2].
urmează tabloul cu emmanuel kant
îmbrăcat într-un tricou galben

elegie pentru mariana marin
„Nici nu mai ştii de ce îţi este
atât de greu să trăieşti”.
Mariana Marin

e atât de cald
că poţi să şi mori dacă vrei
sângele îţi arborează
neliniştea
pe catargul cel mai de sus
însingurat
privesc
la moartea mea
lentă
amirosind a zăpadă
te gândesc ca şi cum

doar liniştea ar fi
cel mai de preţ
lucru
şi-atunci sângele meu
va curge la
gleznele
tale
şi eu nebun
te voi privi
nebun de tristeţe

1. Vers aparţinând lui Gellu Naum
2. Versuri ale lui Gherasim Luca.
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Natură cu pictor

Să treci prin banalitate
ca printr-o viață divină.

...Pictorul își așeză șevaletul
și observă că fumul din
coșul unei case devine argintiu,
sporind transparența norilor.

Fereastra

Existența ta
va fi o simplă evocare:
S-a născut și a murit,
...între care
a publicat în anii...

Radu CANGE

Mai înainte de Shakespeare
Lumea s-a născut
cu o dilemă,
asemenea
Gânditorului
de la Hamangia:
Să scriu
sau să mor?...

Abia

Apoi, doar un oblon
cât mai etanș
în fereastra
care se prefigurează.

Poate nu vedeam bine
Și le-am întins...

Ploaia, nestăvilită
ploaie de vară,
mi-a perforat mâinile.
Timid, neîncrezător,
am încercat, pe acolo,
să întrezăresc poezia.

Acea armonie
a degetelor,
pe clapele valurilor
mării,
coborând soarele
și marea înecând-o;

... Poate nu vedeam bine,
din cauza sângelui
care năvălea.

O, nesătulă mare,
întâlnindu-se cu
vocea lui Lautréamont,
mereu murmurând:
Te salut, bătrân ocean,
te salut...

Să mori cu poezia lângă tine.
Ea, vie, să străbată
trupul tău;
prin oasele divine, opaline
să nu te-abată de la
drumul tău.

Și apele amestecându-se,
undeva, undeva...

Lypemania

Pe vremea când
îmi era rușine că exist,
s-a întâmplat
să încep să scriu.

De atunci,
îmi port stigmatul
ca pe un dar neasemuit.
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Eminesciana

Și-o flacără albastră/străvezie
să joace pe comoara
ta din trup
și florile de tei
să plângă, line, în seară,
pe când îngerii le rup.
Să te viseze, cu mireasma lor,
Corp sfânt și înainte mergător.
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Aceasta este o întâlnire
mai puţin obişnuită!
Da. Mi-ai spus că…
Eu nu te mai ascult de mult
şi mă acopăr cu fumul de ţigară.
Cercurile mari de fum pe care
le formezi cu greu,
îmi împânzesc fiinţa.
Eu – gând şi slovă pentru tine!
Tu – patos şi van!
Iluzoriu, în câmpul nostru vizual.

PUŢIN AFTERSHAVE
Cheamă-ţi paşii înapoi
şi înnoptează la mine.
Haide, nu vrei să ducem
dimineaţă coşul împreună?

Rodica Şinca

THAT S NOT MY NAME
E dimineaţă, uh!
Nu fac nimic.

Îmi prind o coadă de cal
şi ies să probez trotuarul.
Da. Nu s-a înmuiat încă
până la două mai are timp.
Pe stradă, lumea mă priveşte dubios
mai ales o băbuţă care se uită
cu interes la cămaşa mea.
Acum realizez de ce
şi îmi închei singurul nasture
care a supravieţuit hârjonelii de aseară.
Nu am sutien. Nu e nevoie.
Aşa că bătrânica nu a văzut
o privelişte de speriat.
Whatever!
Grăbesc pasul spre prietenii mei nebuni.
Deja sunt bine dispuşi.
Mă întreb cum o să decurgă ziua abia începută.
Sunt o libertină!
Şi ei mă iubesc aşa cum sunt.
Împart totul cu ei: banii, ideile – timpul şi corpul.
Chiar aseară i-am dăruit fiecăruia
o bucăţică din mine.
Şi-a luat fiecare atât cât şi-a dorit.
Mi-au luat şi numele.
Acum mă caut!

ILUZORIU

Îţi văd chipul în mii de bucăţi
când diamantele se fisurează.
Mi-am tocit irisul de la atâta lumină
şi mă dor genele căzute în mal.
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În dormitor
îmi fac toaleta de seară,
şi tu mă priveşti
al naibii de insistent.
Te cert, reproşându-ţi că
lenjeria ta iarăşi zace
peste suportul meu de inele.
Lumea mea, a fost invadată,
de farmecul tău bărbătesc.
Doamne, şi ce-mi place!

CUM SĂ NU DEVII AMERICAN

Am ajuns să ne ascundem de
responsabilităţi sub valurile de cearşaf,
apoi ne ridicăm brusc,
amintindu-ne ce ne aşteaptă.
Stai, nu te ridica!
podeaua aceasta o să ne
mănânce de vii.
În timpul acesta, îmi arunci
o privire de vânt, spunându-mi
„te iubesc”, iar tălpile tale fug
pe podeaua care îmi taie răspunsul.
M-ai lăsat fără cuvinte
în Ţara Tuturor Posibilităţilor.

STATUETĂ

În curând va veni iarna
şi grădina se va transforma
într-un mănunchi
de rouă îngheţată.
Atunci am să te revăd doar
în rugăciunile de la miezul nopţii.
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Iancu Grama

şi se fac modificări pentru începerea alinierilor pe terasele
dintre firele imaginaţiei şi refacerea care s-a ascuns

cum rămânem a doua oară între laturile gândirii
carnea noastră se zbate în flăcări

proporţii exaggerate

către muntele magilor

am fi putut răzbi către viaţă am fi dus moartea înapoi cu
mâinile goale
de şapte ori am pronunţat cuvântul dragoste iar trecerea către ziuă a amuţit
şi ne-a condus către muntele magilor

la deschiderea cuvintelor

o istorioară ruptă pe mediana unui refuz şi descoperirea
marginii care intră în os
se fac incunabula şi răstigniri în toate răspântiile
este multă lume la deschiderea cuvintelor care ascund minunile altei lumi
şi există o naştere chiar în mijlocul castelului de piatră

firele dintr-o ţesătură veche

o viziune despleteşte firele dintr-o ţesătură veche
este mai înalt luatul pe sus se mână cântecul şi leagănul rămâne gol
un gând se întoarce iar între ziduri stăruie o lume care nu
mai este

un cuvânt este aşteptat într-o locuinţă îndepărtată
şi se cuvine un moment de reculegere

în a patra zi după trecerea zorilor

revăd ispita denivelarea care a rămas aceeaşi şi crudul
dintr-o
săvârşire la cea de a doua întâmplare
este o apucătură la mijlocul septuagenarei vin paznici să o
vadă
în a patra zi după trecerea zorilor şi se acoperă cu rămăşiţă
dintr-o putrezire când este întoarsă cu faţa spre noapte

după prima deposedare

e privirea care cuprinde întreaga panoramă
sunt suprapuse grădinile şi se văd drumurile încăierate
este duplicitatea seamănă cu un octogon cu redutele
iar rezecţiile rămân neclintite
un remediu ar fi câteva replieri cu desfăşurarea într-o
reîntoarcere
şi depăşirea care survine spontan după prima deposedare

cele care sunt îndepărtate

există un cadran pe care se desfăşoară întreaga mişcare
şi se alătură cu strângerea care posedă avantajul unei reduceri
un detector şi distribuţia are în subordine cele care sunt
îndepărtate
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un dus printr-o întoarcere şi sunt trei varietăţi cu simboluri
care patrulează la intrare

este bogăţia unei ape învolburate sunt aduse toate avansurile dintr-o răscruce
şi se fac pentur aducţie canale din lut ars iar forma
mărinimiei
seamănă perfect cu reprobarea la capătul unor proporţii
exaggerate

surogatul altei zile

e posibilă detaşarea cu un rest dintr-o egalitate
şi se proptesc la intrare cu resturi dintr-o spumă şi se retrag
în afara încuietorilor
este o mrejă care aduce la chip cu regretul se aşează într-o
formă
lenticulară şi mestecă surogatul altei zile după ce a
terminat
lungimea unei înşeuări iar din auz se strecoară un fel de
licoare
plasmatică la ora 5 când se face apelul

numărarea paleativelor

sudura neîncepută starea de încropire şi numărarea
paleativelor
care-s amestecate cu zigoţii

este reducerea repetării asimiularea unei proceduri
exterioare
şi reglarea mişcărilor care abat sincronizarea
un reper camuflat şapte poziţii retrase şi desăvârşirea care
poartă
pe spate urma unei ţestose şi alinierea limacşilor plecaţi
la un concurs de rapiditate
există o formă aproximativă un rezultat neclar iar acoperirea
se face cu pergamente şi conopidă când frigul a cuprins
toată
descendenţa şe pe cei amatori de senzaţii tari

încăierarea la unul din capetele vieţii

este întregirea care desparte piatra dintre ierburi
o plămadă începută din ajun şi răscumpărarea unei aplecări într-un spaţiu euforic
un meditator înfinge pumnalul în lemn şi aşteaptă să audă
plânsul
unei femei sau al copilului de care s-a despărţit într-o
încăierare
la unul din capetele vieţii este o facere dublată un
imprimator
lasă amprentele deasupra unor busole vechi iar cei care
învârt
extanul cabrează ziua care a ieşit afară din obiectiv
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Remus Valeriu
GIORGIONI

Ca şi cum…

Pentru
Magda & Petru
URSACHE

PISARUL ŞI
VÂNTUL

vine pisarul şi te
întreabă:
ce ritm ar putea să dea oare vîntul
rostirii?… el aranjează
literele în text în succesiunea lor fastă
pe hîrtie – el stabileşte
alternanţa dintre silabe şi anotimpuri
(vocala, un mic animal
un susur uşor în vocalizele sale:
aiurări singuratice pe meleaguri de toamnă…
consoana în schimb
e glasul de stentor profund)

… ce ritm ar putea să dea vîntul singurătăţii
cînd iată-l izbeşte în garduri şi plopi
într-o izbă lăsată pe deal – de izbelişte…
înfiorând iarba crescută pe-un drum
părăsit
iarba de pe acoperişuri ce ritm
ar putea
imprima oare vântul
vorbirii
când el se gudură ca un căţeluş
un june căţel la picioarele scribului
proţăpit în scriptoriu în faţa
mesei înalte de brad – se strecoară
sub mantia lui subţire i se ascunde
în sîn
ca în intimitatea tăcută
a scorburii unui arbor bătrîn

CA ŞI CUM

te-ai apleca să culegi un bănuţ…

Ea mă trata ca şi cum ar fi fost englezul acela ţanţoş
pentru care australianul e doar
vărul cel mic necioplit de la capătul lumii
(iar eu mă stresam ca un tîmpit ca tîmpitul acela
care suferă ca un câine
pentru vreo dragoste neîmpărtăşită
a eroului cărţii recent terminate – priveşte-l:
…chiar acum o închide o pune lîngă el pe sofa!)
Eu mă uitam la ea ca la soarele
de pe cer dumneaei
ca şi cum te-ai ruga unui dumnezeu străin şi necunoscut
în care nici prin gînd nu-ţi trece să crezi!
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(era ca şi cum
plimbându-te pe o stradă lăturalnică lipsită
de viaţă de trecători
scuipînd nervos dezordonat şi distrat
în stînga şi-n dreapta
- scuip pe tine viaţă! zicînd –
te-ai trezi cu un capăt tandru de flegmă
în propriii ochi inflamaţi
… ca şi cum
te-ai apleca să culegi un bănuţ rătăcit
pierdut în pulberea de pe drum!)

NOAPTEA ACEEA CIUDATĂ
misterios foşnitoare

Zilnic se ducea la serviciu
cu noaptea în cap cu primul metrou
să ajungă primul
- cu speranţa secretă cu bucuria
că peste o oră-două se va face lumină.
Până în ziua aceea …
Zilnic se ducea fără nici un entuziasm
la serviciul lui cu orar fix
tăvălit în tăvi uriaşe de cifre
(cum ai unge peste tot cu miere un câine
deşertând apoi peste el o pernă de puf…)
Cu speranţa secretă că într-o bună zi
va ajunge cu bine la capătul nopţii
… Zilnic - până în ziua aceea
când ajuns cu un sfert de oră după
nu găsi în birou pe nimeni:
Lumina aprinsă radioul pornit
calculatoarele torcînd uşor măcinînd de zor
în burta lor electronică cifre
odioasele cifre… Constată
că nici cel mai harnic coleg (mircică din
ferentari) nici bancu costel cel care doarme
ziua-ntreagă pe el…
… Nu mai apare nimeni nu şeful nu secretara
(şi nici lumină nu se mai face!)
Tace fereastra tace şi uşa Tace.

MOARTEA

femeia-păianjen

moartea noastră urcă pe ziduri se caţără
pe peluze pergolele cu gardenii pe gardul viu
acoperă cu imaginea ei pereţii casei
şi jumătate din seară
mai apoi se îndeamnă prinde curaj
se introduce prin efracţie (fereastra închisă)
alături de fecioara lilith fata aceea
nebună a nopţii… se transformă subit
în pisică
din fiara melancoliei şi toarce
în cele patru colţuri ale-ncăperii
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iar flautul melancolic picoteşte în levitaţie
(numai de veghe stînd
la căpătîiul unui mort
îi poţi prinde acesteia sunetul –
poţi ataca
moartea cu armele proprii:
cohorte de gânduri reflecţii
asupra rostului vieţii)
Năclăit de naraţiune
Pe cerul limpede zboară vîsle
Îngeri şi oameni eoni
(care-s şi fiinţe astrale dar şi fragmente
De timp de eternitate)
O muzică stranie îşi desface
Petalele în văzDUH
(şi dragostea ta
încercuindu-mi sîngele melancolic
în petale de flăcări)
Iar copilul sta drept
În soarele arzător
Cu căţelul culcat lîngă el la picioare
Împuşcat de un gând frumos
… În fiecare dimineaţă cînd deschid ochii
Ies din somn din apele tulburi
Din bulboanele lui
Năclăit de naraţiune apăsat şi strivit
De aripa de înger

BALADA

Hanului lui Chimham
„Au pornit şi s-au oprit la hanul lui Chimham lîngă
Betleeem
Ca să plece apoi în Egipt” (Ier.41:17)
Era o vreme cînd seară de seară la han
Poposeam
Dar ce timpuri frate ce timpuri! –
Iar noi cît de veseli de tineri
Eram...
Toată tinereţea agoniseala şi timpul ne aruncam
Pe tejghea în hanul de la răscruce Chimham
Oho îl ştia tot ţinutul trăgea acolo
La nepotul lui Barzilai
Tot bunul betleemean
Se întîlneau în el cele patru vînturi
Din patru pămînturi în hanul
de la răscruce de secoli Chimham
Ne culcam odată cu zorile
Privighetorile balade şi imnuri psalmodiam
Grozav de veseli de frumoşi şi de tineri eram!
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Iar într-o seară blîndă de iarnă ne întîlneam
Cu prietenii şi cu miracolul (cum aş putea să te uit,
Tinereţea mea stea aprinsă pe ram!)
… Era o noapte obişnuită un vînt uşor
Scutura de zor frunze planete şi stele
De pe cerescul ram
Înşiruindu-le ca mărgele pe-o aţă
În romburi pătrate în cercuri pe o bucată
De catifea violet. Şi totuşi noaptea da noaptea
Era atît de frumoasă… cum o priveam
Prin ochiul soios înnegrit de geam
Cu ochi de poet!
De jur împrejur risipiţi pe la mese
La un vinicel-ciozvîrtă de miel
Beduini din Pereea din Galileea Decapole
Şi de pe ţărmul Mării erau! (La un semn
Ne adunarăm şi noi cu toţii - poftă de viaţă
Şi de mîncare sămînţă de vorbă
De bună seamă aveam
La hanul la hanul de la răspîntii,
Chimham!)
Cînd se iviră cu tot
Alaiul lor vesel alai ca din rai
Craiul Baltazar vrednic vechi cărturar
Craiul Melchior - barba ca un nor (iar
Craiul Gaşpar tocmai freca în palmă un zar)
Estimp noi cu toţii în păr
La masa din mijloc ne veseleam
Şi vai ce frumoşi şi ce tineri eram!
Cu torţe lumînări şi opaiţuri ne canoneam
Să aducem lumină-n incinta divină
Iar prin geam
Raza stelei clipind se umflă şi se îngroaşă-gogoaşă
Prin aerul serii zburînd
Siderale caleşti treceau huruind…
Cu luminile lor (bidiviii de jar) ca un proiector
Peste coşniţa aşezată-n pridvor
Peste Pruncul în faşă
În coşarele lui Chimham!
… Ca la un semn ne-adunarăm ciorchine
În jurul minunii
aceleia pîlpîind
în copaie
Gungurind acolo senin pe rogojina de paie
Iar noi vai ce veseli ce tineri eram
În odăile lui Chimham!…
Şi cum stam noi aşa ca proştii şi ne holbam
Pruncul pe raza stelei prelins
Între noi în staul de oi la moşul Chimham
Mi se păru că-mi zîmbea ţintă în ochi mă privea…
O ce timpuri frate ce timpuri! Iar luna
Legănîndu-şi gondola pe boltă
Luna cea nouă estimp – ca o turmă,
Cioban între mioarele sale
Lin pe cer
Cobora
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Răzvan BUZILĂ

Respirații

*
e 1 noaptea
dormi lângă mine şi sunt treaz
te învelesc ca-n filme
şi eşti frumoasă
asta nu se poate da
e doar aparenţa
care se strecoară
printre noi
ca timpul
cu o mângâiere facilă trăiesc
şi ăsta
nu e cel mai bun lucru
care mi s-a întâmplat
de când ne-am cunoscut
Vieţile noastre o văduvă fumată
singurele clipe de fericire
autosugestivă
sunt atunci când îşi vede soţul
nu-i aşa grav
picăturile pe geam
fac concurs
privim în gol
eu meditez
tu nu ştiu ce faci
tu te întinzi şi caşti
e rece azi
cerşaful e umed
şi scuip în picături
ca să câştige picătura ta.
**
I love you I love you
(dar ţipat, ca în I Love Chaos de
la Los Pogos)
&
şobolanii care nu se uită la filme porno
decât după doişpe
e fustrant că lumea asta autoimpusă se impune
ne cerem în fiecare zi
lucruri cumplite
care ne acoperă
faptul că suntem urmăriţi
de după geamul prin care noi nu
putem vedea
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nu ar mai trebui să însemne nimic
şi totuşi înseamnă
ceva
secolu XXI
multe picioare
lumini fosfor în Tokyo
vată medicinală-n buzunare
dragoste mânjită în petrol și sare
în creieri singuri și triști
plus lumânări pe tort
suflate déjà și pilule înghițite
bine ai venit
în Tokyo
desenează-mi membre ca să
pot să te curpind
fă-mi o anumită aureolă de sfânt
şi crede în mine
ţi-am zis a doua zi după ce tatăl tău a fost închis
dar tu nu m-ai crezut
***
&
e un placeboo perpetuu
într-o atmosferă erotică
sau nu
în care eroii se ceartă
care să moară pentru care
şi care să nu moară
pentru nimic în lume.
ponderat visăm că ne iubim
vecinii urlă lupii în inimile noastre
lipsite de apărare
vrem ierburi şi ierburi vrem
şi tu te chinui undeva în urmă
să mai crezi că poneiul roz e doar un ponei roz
şi nu o viaţă de om
îmi dau ctrl + alt + delete
de trei ori pe zi caut speranţa
de trei ori pe zi n-o găsesc
am o javră în mine
care latră
la o javră din voi
tu şi trupul tău
o lupă prin care vezi totul mai aproape
dar niciodată destul de aproape
încât să atingi.
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*****
maşinile claxonează
nimeni nu ştie unde e toată lumea
tu-mi zici lucruri
care mă fac să zâmbesc
sunt pe tren
nu privesc în urmă
şi nu mă sperii de nimic
eşti o înjurătură plăcută
deadline-ul nerespectat
pentru cartea asta
şi o mie de sfaturi bune
pe care nu vreau să le primesc
înapoi

pe un bloc
m-am bucurat
niciodată n-a fost nevoie de mai mult
vreau să chiulim o lună
o lună să privim soarele
şi să înţelegem chestii
poza cu tine mititică
nu mă mai veghează
în fiecare dimineaţă
îmi deschizi
conserva
şi mă ungi pe pâine

hai să ne culcăm
şi să ascultăm marea în scoici
mereu am avut senzaţia
că sunt urmărit
noaptea
e dragoste

la fiecare apus
de la marginea oraşului
îmi baţi cuie în picioare încercând să levitez

când pompez
inima mea citeşte
în semne

când am mers atunci, împreună
la bunica
bunica nu mai avea riduri
bunica nu mai era zbârcită
bunica era perfectă

în pupile dilatate
dragoste în pupile dilatate respiraţii
lumea vede doar ceea ce nu simte
și invers
salvarea vine din interior
ca un sfârşit pe dinafară
stăm la terasă
în berea mea înoată peşti
voiam să te întreb în berea ta
ce ’noată?

două mânuţe mici învaţă viaţa
pe de rost

şi te-aş fi îmbrăţişat în faţa bunicii
dacă aş fi ştiut că mă laşi
s-o fac

înot eu
e din cauza timpului
ce bine e
de pe buzele mele pe buzele tale
curge sudoare
şi ţi se face greaţă
de noi
acoperişuri care vin şi pleacă
un gând şi atât.
*****
şi mi-am dat seama de ceva
ultima dată când am fost în Iaşi
am văzut două mâţe maidaneze
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Daniel Grozavu

Leonard CIUREANU

Doar el însingurat de–a lui pieire
Tot mai credea orbeşte–n nemurire…
Şi când muri, rosti–ntr–o simplitate plină de
emfază–
S–a stins un geniu şi s–a dus o loază.

Motto:
Oamenii supuşi vieţii de plăceri sunt supuşi iluziei (Maya) întrucît satisfacţiile trupeşti conduc spre
Maya (iluzie). (Swami Shivananda)

Epitaf

Geometria genezei

Între orice două puncte
există un punct,
între orice două puncte
există un punct
……………….............

Între aceste două puncte
nu mai există nici un punct
şi gata s–a închis fanta,
născând cuanta.
Punct lângă punct,
spaţiu lângă spaţiu,
spaţiu–punct,
punct–spaţiu
şi litera cromozomului
creştea cu nesaţiu…
Vin constructorii, vin salahorii
şi împletesc cerul cu norii.
Vin proiectanţii, executanţii
şi inventează apoi lianţii.
Apă şi lut, vântul–pământul
şi din nimic înflorea cuvântul.
Cuvântul din faţă, verbul din spate,
osul vertebră şerpuia jumătate,
acelaşi şablon, aceeaşi ştampilă,
pune stele şi creier,
o nouă filă repetată fervent,
toarnă nimicul şi adaugă ciment.
Nimic în nimic, lângă nimic,
O dorinţă ce creşte firav, voinic…
Spaţiul nud care soarbe ambrozie,
Punctul ţâşnind, împrăştiat de explozie,
Punct–spaţiu, spaţiu–punct,
s–a născut infinitul din nimicul defunct,
o mulţumire, apoi un acatist
…………………………..
şi iată, EXIST!
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Ploaia pe cuvinte

Sîntem doar un drum
un drum un singur drum
pe care ni-l lasa Dumnul
în mîinile hazardului
La ce-ai mai putea gîndi
pe drumul ăsta sinuos pus în
paranteză de clipă?
Ploaia cînta pe degetele
drumului
şi se preface în lacrimi de dor
Ah! drum plăsmuit din
fantezie morală…
Drum ce arde cu o flacără
mare
în sufletul meu pustiu
printr-o insulă pierdută-ntr-un
colţ de univers.
Motto:
Fiecare gînd bun sapă un canal al
frumuseţii odată cu timpul şi invers
fiecare gînd rău sapă un canal al
dezastrului vieţii trupeşti apărînd pe feţele
oamenilor sub forma unor cute faciale,
riduri sau zbîrcituri dizgraţioase.
(Swami Shivananda)

Mai tremura pe ape amintirea

Prin fuga orelor
mai tremura pe ape
amintirea
drumurilor încîlcite
prin cătun ori în metropola
infernală
sub cerul senin ori cenuşiu
pe o prispa de lut într-o cocioabă
de la ţară tremura pe lacrimi de dor
amintirea
ori poate lumini pe ape din alte mări
de uitare tremura-n semne de mirare
drumuri de ape îngîndurate sub
pleoape de cuvinte.
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Petruţ Pârvescu

starea fiilor de mame
sau mama mea este şi mama voastră

mama mea care m-a născut
este şi mama voastră şi nimeni nu ştie
am tot încercat uneori să vă spun
am strigat am cântat am jelit
am tăcut îndelung
NIMIC
am tot scris
am tot şters
nu am reuşit pe deplin

fiul ei a crescut
a devenit bărbat undeva departe
într-un alt fel de sat vertical cu femeie casă şi copii
scrie versuri poezii şi alte lucruri pentru unii ciudate
de care mama lui care l-a născut era tare mândră
despre mama mea
ca despre mama voastră
aş fi vrut să scriu un rând acolo ceva o vorbă frumoasă
să ştiţi şi voi cât de mult am iubit-o
dar nu am avut cuvintele potrivite niciodată
mama mea
care m-a născut
pe care eu am iubit-o enorm
aşa cum şi voi iubiţi mamele voastre şi nu spuneţi
nimănui
mama mea care m-a născut
într-o zi a murit
a urcat la cer singură şi m-a lăsat pe pământ
iartă-mă
mamă a mea care m-ai născut
că iubirea mea pentru tine nu a încăput în toată viaţa
că iubirea mea pentru tine nu a încăput în toată moartea
nu a încăput nici chiar în cuvinte potrivite pe hârtie
deşi am scris despre toate femeile pe care le-am iubit
scriu
astăzi
târziu aceste câteva rânduri
pentru mama mea şi mamele voastre
ca despre iubitele noastre celeste
ca despre muierile noastre amantele noastre eterne
în care toţi bărbaţii din lume îşi caută cu înfrigurare
mama
mamă a mea
care m-ai născut
îngerul meu din cer fără nume
te iubesc până dincolo de mormânt viaţa
dragostea mea
frumoasa mea durere
nicio femeie din lumea asta nu te poate pe tine ţie reda!
(din volumul în pregătire, requiem pentru învingători)
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Rafila Radu

NIMIC DESPRE COMPLEXUL
FURNICII

nimic despre complexul furnicii.
atâta doar:
circulă pe internet ştirea precum că
totalitatea consoartelor ei
are o greutatea mai mare decât greutatea tuturor
oamenilor de pe planeta Pământ.
nimic mai fals!
până şi plânsul meu
(când de dorul mamei,
când de cel al fiicei)
ar putea reface ori strica
acest echilibru între ceea ce suntem
şi micimea furnicii.
în plin firesc
dilema patimii impune
farmec zilelor rămase
între lacrimi şi sublim.

ZEIŢĂ DE PEŞTERĂ

printre stele, aura –
cum poate opri cuvântul
muzica dialogului mut!
doar gestul potrivit
reface armonia
ca-nspre-o lumină –
zeiţa de peşteră
roagă potopul să-şi mute furia
curăţă cu gândul
apa ce-i, încă, vie
urlă
a rămas în noi ceva nestins
mai poate salva
bărbatul, femeia!

ANATEMA CUVINTELOR

anatema cuvintelor rostite –
înţeles ce-şi trage din trupul întâmplării, seva
înafara ogrăzii
totuşi, lângă o fântână
floarea fără nume –
regină în ţara de neghină.
regină în ţara de neghinăfloare fără nume
totuşi, lângă o fântână
înafara ogrăzii
înţeles ce-şi trage din trupul întâmplării, seva
anatema cuvintelor rostuite.

NERUŞINARE ÎN ROZ

ce toamnă lungă, răvăşită!
uită de pe jos
lucrarea să şi-o strângă
iar eu privesc la mărul
ce-şi dezveleşte, iar, floarea
precum, frumos, fecioara, sânul.
câtă neruşinare în roz
şi ce toamnă nenuntită!
HYPERION
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2
- Ah! da, o desfătare de carne şi sânge, de forme bine reliefate în imaginar.
Ceva orbitor,
Doar nimic nu are de-a face cu frica de moarte!
Porci roz în turme îndrăcite vor cădea la infinit pe
Cimentul memoriei blânde.
În zilele de blândeţe şi înţelepciune,
Cad obscen, până la urmă, fără glorie, din orice descriere a mea.
Descrierea, îngerul meu bun, mă ţine sub jug.
Îţi aduci aminte, în
Capcana minţii mi-a fost prins sufletul demult. Şi
Sufletul se zbătea cât şapte diavoli,
Sens, sens, sens, striga el atunci, convins,
Înnebunit de ameţeala neruşinată a cuvintelor. Dar
Cine nu se-nflăcărează în magnificele zile ale sfintei
spaime?
Răspund tandru.
Şi întreb în locul tău din lumile fictive, unde sunt liber,
cresc, mă înalţ.
Ca şi cum un răspuns,
Sau un sens ar spune ceva despre partea bună a lucruriConstantin Iftime
lor. Dar
Schimbă arta ceva când numeşte exact duşmanul măriSCHIMBĂ ARTA CEVA?
nimos al slăbiciunii?
Substanţele cu sens proaspăt, esenţele ascunse ale corec1
titudinii, toate nimicurile urii
Schimbă arta ceva, sau
Ne zâmbeşte ademenitor, ca o femeie, din părţile moi ale Se scurg învolburate din scârboasa ei tihnă.
imaginaţiei?
Care tihnă? Câini slabi, zici tu,
Uite că m-am trezit să vorbesc despre postmodernitate,
Reci, efeminaţi curăţă mereu oasele albe ca zahărul, ale
îngerul meu păzitor,
realităţii perfecte din creier,
De pe umărul drept,
Care plesneşte, când şi când, ţipă, plin de sânge apos, ză- În jur, lucruri mirosind a duminici de vară, urzici, bozii,
scaieţi, vrăbii,
misleşte spaima. Gata.
Muşte negre şi moi ţâşnesc la amiază şi scocioră entroHotărăşte-te odată! Nu-i o viziune doar. E trainică.
pia la subţiori. Dovedesc multă hărnicie.
În fiecare organ, câte un Orfeu mic-mic aşteaptă să te
Cu capul ei chel, în lenjeria subţire şi roză, stă în bătaia
sprijine cu urletul lui.
unui suflu negru,
Şi când tu mi te-ai aşezat pe umăr,
Stă în reţele calme, la distanţe egale, într-un singur piEu nu şi nu, am zis, cumva cu dreapta măsură. Din nou.
cior, pe colinele reci, pe care le ştii,
Eram ferm şi onest,
cum îmbătrânesc.
Şi parcă am tăcut. După aceea,
Încremenite demult. Nu mai pot.
În tăcere, vorbele s-au întărit iară,
Nu mai pot ostoi foamea stupidă a cuvintelor mici, neŞi au prins puteri din nou şi au sărit de la locurile lor,
gre, avare, astăzi,
Fiecare pe rând. Ce ritm!
Drăcească onomatopee!
Au smuls aripile tale în batjocură şi m-au lovit în cap, în
piept cu puterea lor nevăzută.
Era o putere groaznică, ea însăşi, cu toate forţele ei, care
BLOCUL CENUŞIU VREA SĂ
dau tonul, în orice lucru uşor,
STRIVEASCĂ PĂDUCHELE NEGRU
Sau plăcut.
Cum
se face de suferă atâta defăimare blocul cenuşiu?
Ritm, sintaxă, toate rupte. Iar în acea învolburare,
E
straniu.
Minte tot timpul. Se vaietă şi-i şleampăt pe
Eu nu şi nu.
holuri.
Asta era viziunea care-mi frângea mâinile.
Şi-a pierdut încrederea în sine.
Fiecare oscior mi l-a frânt, pornind de jos, de la glezne.
Acum,
vrea să ucidă păduchele negru.
Genunchii moi au căzut.
Păduchele
acela vesel,
Până sub frunte, unde eram din ce în ce mai potrivnic.
Cum
stă
el
singur, unde-i căldura noastră puţină,
Şi nici măcar nu am plâns pentru asta. Iar acest Nu
Pe
ciment,
imens şi puternic!
Cu semnul strâmb aşternut pe spatele gras?
După aceea, am spus împăcat ce aveam de spus la toţi
Şi-mi pare că nu stă departe de-o căpăţână de porc,
despre îmbunătăţirea poeziei:
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Cu urechi ciunite, deloc metafizice, care înţelege toate
păcatele noastre.
Atâţia demoni scocioră în inima poeziei!
Păduchele, acolo, se răsfaţă.
Nu poate să se întoarcă-n burta imensă şi pură a mamei
lui.
Atunci de ce şovăie blocul?
Nu-i de granit, ca-n anii buni. Nu merge drept la ţintă.
Şi când se screme indecent, în curtea din spate,
O mulţime de şoricei ţâşnesc prin toate crăpăturile,
Jilavi, călduţi şi moi.
Urina pisicilor, galbenă, în aer, pe urmele lor, deja la nivelul pieptului, a ajuns.
Aşadar, nu mai pot înainta.
Miracolele se succedau foarte repede,
Şi era nedrept să nu credem. Pisicile erau peste tot. Năşteau continuu.
Şi păduchele, un bufon al puterii minimale, sperie blocul
cu istoria lui, cenuşiu, acum.
Culorile largi şi le-a pierdut. Sunt departe.
Îmblânzesc undeva viitorul. Noua raţiune nu-i puternică –
E o boală de credinţă, în vremea păduchelui.
Doar principii abstracte ale zilei, răsturnate, uzate, rupte
în jur.
Paradigmă crudă. Sau nu?
Accept şi suport,
Şi îmi împart fiinţa între lucrurile utile ale blocului.
Trec aşa, zilnic, concentrat, umilit, pe sub atâtea obiecte
comune.
Robineţi, chiuvete pline de farfurii, uşi de termopan
duhnind a mort,
Şi o basculantă ruginită, fireşte, care
După primul colţ strâmb pândeşte o haită supersentimentală. Iar sentiment!
Pleosc, fiecare câine intră frenetic sub tablele ei reci.
Scâncesc toată ziua împotriva liniştii definitive a
blocului,
Câinii schilozi, ce vor cu adevărat iubire, sărăcie. Atâta
vor.
Simple să fie, ca orice sentiment puternic.
Unsprezece iubiţi a avut o căţea, lângă motorul unsuros,
înnebunit de frustrare.
O ripostă dată vieţii derizorii.
Ca-n Mitteleuropa,
Teritoriu matern, oarecum trist şi bolnav.
Am descoperit această intimitate mult mai târziu, când
Eu îmi făceam plimbările zilnice. Eram liniştit. Luam vitamine roz-violet.
Lumina umplea pungi goale de plastic, care se zbat,
Şi veşnic foşnesc.
Foşnetele-mi intră uşor în cap, cu scârba de mine însumi. Cu ele,
Trecusem deodată la o altă viziune! Aşa-i în arta
modernă.
Vedeam înăuntru saci de piele roz, tăcuţi,
Noduri invizibile ale inimii, care sparg locurile
vulnerabile,
Desăvârşita structură a unui roman superrealist pornea
de acolo.
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Serii infinite de epitete, care treceau la o mai mare dinamică înăuntru,
Fără puterea de a ieşi vreodată afară, în punctul cel mai
sudic.
Nu ştiu de ce la sud, în ziua aceea ploioasă,
Când m-am întors, dipăruseră toate.
Singur nu eram.
Am stat răbdător.
Aşteptam revenirea clipei aceleia.
Nici nu mă gândeam la cuvintele, sub care se ascundea
explozia,
Deja născocitorii puri ţâşneau, fără implicare
sentimentală,
Bine deghizaţi, cu o realitate mereu actuală. Urâtă.
Şi când e urâtă-urâtă,
Apropiindu-se de un cadru apocaliptic, originar,
Apare marele născocitor. Cu faţa rumenită. Calm.
El face ordine deplină.
Poate există o forţă în lucrurile cele mai urâte, căreia
I se rezervă cel mai mic spaţiu pur.
Un spaţiu viran se transformă repede într-unul vital.
Şi cei slabi ştiu, ştiu asta. Nu se revoltă încă.
Atunci se dezlănţuie marele născocitor.
Copiii mei, unde vă duceţi!
Nu suportă atmosfera provincială, utilitaristă, sau neagra paranoie a Nordului.
Brusc, apare uşorul tremurat al capului, când mint, după
cincizeci de ani, ca la Pynchon.
Gata.
Toate elementele invizibile se adunau grămadă acolo,
înăuntru. Cât mai înăuntru –
Lângă mine stau şi acum. Şi mă privesc blând.
Şi nu vor să iasă nicicum să vă vadă pe toţi. Vezi,
Cum maimuţăresc ştiinţele progresului, ale naraţiunii,
ale poeziei –
Corpul rece intern[1] al omului nou.
Din volumul „O comedie aproximativ divină”
1. Ce istorie groaznică are sufletul rece animal! Şi Flaubert l-a descris în romanul „Madame Bovary”. Fireşte, senzaţii – cât mai tari.
Acolo am văzut cum se vede în artă sufletul rece animal. Fără dinţi,
neted ca-n palmă, ca o bilă de oţel, lângă un foc mare. Şi s-a rostogolit cred la picioarele Emmei. Emma strigase de trei ori, între timp.
Şi nu a primit nici un răspuns. Acum era hotărâtă să iubească. Făcea orice când iubea. De nu, se va sinucide cu un pumn de cianură.
Nu ameninţa încă. Acum, sufletul acela străin se oprise sub masă,
într-un han. Ca-n Kafka. Există şi acest suflet animal la el, mai exact
descris. Cu toţi ochii lui umili, vii, în jur. Naturalist şi metafizic, nu
ştiu cum. Şi ochii ne priveau la fel, ca pe Emma. Urma să explodeze
odată cu modernitatea. Ceva mai târziu. După moartea Emmei, toţi
contemporanii lui Flaubert visau psihologii abisale. Despre copii, ca
rod al incestului dintre părţi răzleţe ale iubirii romantice, atât de extinsă, vor scrie marii realişti. Dickens, mai ales, Zola. Sau fetuşi cu
dinţişori resentimentari, cum au ajuns în Kafka, nu Joyce. În sfârşit,
o fiară socială cu o mie de mânuţe, care lucrau deja după program.
Programele sociale şi o mulţime de sociologii au urmat în grabă,
după aceea. Revin. Eram, acum, într-un han, descris într-o noapte,
occidentală şi rece, de Flaubert. Nu departe de Rouen, pe malul Senei. Acelaşi han se află peste tot şi-n Kafka. O, asta-i Mitteleuropa!
Fericiţi, ne strângeam mâinile umede, eu, personajele unui roman
superrealist, şi nu vor ieşi la lumină decât într-o cămăruţă de bloc,
din Vitan. Un conclav postmodernist deci. Kafka şi Flaubert, fireşte,
tutelari. Ce departe am ajuns, gândeam fiecare. Deja pierdeam tensiunea, pierdeam tot. Dani, fiul meu, la câţiva paşi, se gândea la un
lego cu monştrii pădurii. Aşa s-a sfârşit ziua aceea. Trebuia să adaug
lângă poem şi un moment de biografie, nu?
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Geo Vasile

Un drum al Damascului, de la orbirea tip Nigredo, altfel spus, o nemântuită obsesie a materiei, la transfigurare, adevăr, libertate spirituală. Nu puteau lipsi secvenţe de juvenilă patimă,
de cinism, de pătimire şi ironie amară.
Episoade imaginare sau reale, în absenţa oricărei educaţii sentimentale,
aşadar sub semnul hazardului, dar şi
al traversării epocii (ancién régime, id
est comunism) şi a spaţiului românesc
(„dezolanta provincie universală”) a
tuturor interdicţiilor. Antidotul acestora, căutat ca în poezia lui la Pavese

basoreliefurile iubitei

într-o disperare erotică cu garda jos,
altfel spus „viciul absurd”, se dovedeşte a fi un mod de descumpănire şi mai
intens şi de relegare a eroului liric întro singurătate şi mai zbuciumată.
Mărturie a unei maturizării anevoioase şi totodată o alegorie de iubire şi
moarte, populată de simulacre feminine, care de cele mai multe ori nu erau
decât măşti otrăvite ale terifiantei Himere, cartea este o cutie de rezonanţă a unor deliruri şi reculegeri flagelante, a unor scene de desfrânare şi căinţă, amintind oarecum de ars amatoria
şi fedeli d’amore, de François Villon,

cu siguranţă fiinţa ta
nu este doar o arhivă
de respingătoare năravuri şi patimi absurde,
ai şi anume merite anume instincte fireşti şi chiar
percepţii potrivite realului, imbolduri creatoare,
ca de pildă rescrierea evangheliilor începând cu
istoria firului de iarbă, a broaştei, a rănii ontologice,
răul însă îşi face intrarea, iată-l pe acest versant
al cunoaşterii mai curând ca travestire în dialogul
cu olandezul zburător din vasul fantomă, cine
n-ar zăbovi în moarte în faţa oglinzilor,
dar tu eşti încă în circulaţie, liber, viu
chiar şi acum
când se speră cu ardoare
întoarcerea lui Orion
prin piaţa Romană
străbaţi bulevardele Dacia, Elisabeta, Câmpia
Libertăţii din Bucureşti,
sucub al aceleiaşi infantile
păgâne greşeli în ambalaj simbolic,
credinţa că
poţi să învingi în chip arhaic,
adorând formele,
privire ta coboară spre basoreliefurile iubitei,
e timpul
ca şi piatra să-nflorească…

ne potolim setea

bântuit de Himere globulare
precum eremitul
tu veriga cea mai slabă a tribului te laşi
dus în ispită hrănindu-ţi iluziile
ca şi cum te-ai răzbuna că ai fi fost
de-atâtea ori repudiat de superfemela din
Vechiul Testament, Miriam,
capricioasa, a ta plină de vrajă
ficţiune rurală, penetrabilă
doar în virtutea unui cuvânt strict
secret pe care tu nu eşti în stare să-l afli,
te laşi înghesuit pe puntea
navei fantomatice a smintiţilor,
orbi ca viciul pe care-l schimbă-ntre ei
sărutând istoria pe gură, podidită
de colţuroasa, clarvăzătoarea, nedesluşita
lacrimă, în absenţa privirii acum se aşterne
tăcerea, ochiul tău rătăceşte-ntr-al meu,
iţi ridic inima la buze,
îmi ridici inima la buze,
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Pietro Aretino, Paul Verlaine, de Dino
Campana sau Patrizia Valduga.

diverse materii

oglinda vieţii pare
deja spartă
semn rău, la capăt te aşteaptă
moartea cea fără de formă,
fără de taină,
oroare, farsă ermetică pentru cei de faţă
gura de marmură a adevărului,
se va rosti numele mut al celui
menit să zboare-ntre prăpăstii
va fi un trandafir, un voal al sânului
va fi floarea rănită ce linge aerul
buimacă inima poate să spere
curbată-ntre frunze
după ore de lingoare,
butaforie lividă,
ai coborât din cosciug să faci câţiva paşi
pe acel tărâm
al dezolantei provincii universale
în care predai felurite materii,
şi ce-ţi văd ochii?
o fiinţă cu chip de înflorită infantă
surâzătoare şi simplă ca orice minune

în văzul tuturor

naşterea lumii din nunta luminii cu apa
tânără mamă cu copilul în braţe,
corabie cu velele ridicate,
câmpuri de grâu legănat de vânt,
plânge pe mormântul solar
nimfa Dafne în aşteparea violului,
în timp ce legea morală
se hrăneşte cu globulele tale roşii,
din priviri îţi ţâşneşte un fastuos asfinţit
ca sângele din pasărea căreia tocmai
i s-a tăiat gâtul, iat-o zbătându-se
în praful uliţei azurii,
curând n-o să mai fie decât un stârv,
nervii tăi fulgeraţi sub fuziunea la rece,
sleit ca după exterminatoare beţii, eşti un
fluture orb, cu aripi de cenuşă,
sub magnetul
luminii tenebroasei himere globulare,
chiar şi îngerul tău păzitor şi-a luat de
mult zborul, îngreţoşat de damful sulfuros
al nenumăratelor tale măşti
pe care le arzi în văzul tuturor
se juca cu securi, strălucea ca ele

Poesis

fruntea de fier forjat

în alt sat al provinciei universale
unde ai fost
surghiunit să predai fel de fel de materii,
ai dat, fireşte, de o tânără nimfă pe nume
Nefele, altfel spus femela cea mai
defăimată, ai fost deja văzut însoţind-o de
colegii profesori, de părinţii elevilor, de feluriţi
săteni, de toată suflarea comunităţii, se fac
disperate pariuri în lipsa unor date asupra
originii tale nesigure, fie nepământene,
fie plebee, fie princiară,
ai invitat-o la masa ta
ieşind spre seară la cârciumă, ţi-a aruncat
paharul în fruntea de fier forjat,
ardoarea nu-ţi dă pace zi şi noapte,
fiecare lângă noaptea sa, fiecare lângă
moartea sa, încruntaţi, cu capul descoperit,
brumaţi de beteala arctică, deja v-au
ieşit vorbe, talazuri de vorbe migratoare,
în voi se înteţeşte stupoarea…

prozodie mlădioasă

exodul femelelor roind precum
prădătorii în paradisul terestru
din Komodo, ambalate într-o rochiţă
iluzorie, numai bună să le scoată-n
relief arzătoarele, unduioasele,
globularele curbe,
dar ele ştiu,
tu ştii, cu toţii ştim că formele cărnii
se topesc odată cu anii în caricaturi
macabre, păşeşti prin acel aer doldora
de feromoni şi fosfeni,
magnetizat de prozodia
onduleurilor zvâcnite din şolduri,
sentimentul unui războinic golit
de sânge în băltoace de-argint,
al unui
paralitic dornic s-atingă râvnitul altar
din
Lourdes…altarul interzis… partea
păgână, devoratoare edentată, pictată
de Courbet: vezi originea lumii,
musée d’orsay…?
oare de ce s-a sinucis tânărul Werter?

atât de blândă pare, de firească
iubita mea când la salut răspunde
că orice limbă amuţeşte tremurândă
iar ochii nu cutează s-o privească.

grad oniric zero

personaj credul şi încăpăţânat (n-ai luat în seamă povaţa zânei
cu plete-albastre) răzbunarea nimfei Calipso pentru viaţa ei de
mizerie,
domiciliu flotant în fiece noapte, ţi-a spus cu gura ei,
a încăput pe mâna celor mai infami codoşi şi târfe
din jurul restaurantelor
Ilissos, Rodos, Chios, Kos şi Lesbos,
ai fost totuşi înţelegător, de-a dreptul
generos şi tandru, chiar dacă dinaintea ei explodau
împreună ambele talere ale balanţei, prevenindu-te,
ai dansat cu ea sfidând bătăile
inimii şi pleoapelor
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în vremea îmbelşugatului grad
oniric zero, niciunul
dintre cunoscuţii tăi n-ar fi riscat să se expună, ea
se combinase, ţi-a spus, cu câteva zeci de masculi
în tot atâtea locaţii, se lăsase fotografiată goală de
un fost peşte al ei pe nume Decebal,
avea deja dosar
la poliţia intergalactică, dar acum cu tine e curată,
întocmai ca luna raşchetată de stele căzătoare

Orfeu pe trotoarele Bucureştiului
frumoasa Euridice, vrând să scape de capcana
lui Aristeu se adăposti într-un codru, muşcată de o
viperă veninoasă, muri… scos din minţi de durere,
Orfeu plecă din muntoasa Tracie şi începu să bată
străzile Bucureştilor, farmecul şi amintirea nimfei
îl urmăreau însă în orice loc,
convins în cele din urmă că nu mai putea trăi fără ea,
se duse s-o caute în întunecoasele meleaguri ale
morţilor care se treziră din tenebra somnului lor
mişcaţi de accentele sfâşietoare ale lirei, de funebra
sa jeluire amoroasă, Cerberul tăcu din lătrat, Caron
se opri din cărăuşia umbrelor celor defuncţi, Tantal
n-a mai simţit foamea şi setea, toate pătimirile Iadului
încetară sub balsamul şi splendoarea cuvintelor şi
muzicii, însuşi melancolicul stăpân al lugubrului
regat al lui Hades a simţit pentru prima dată în inima
lui de gheaţă ce-nseamnă pietatea, astfel i-a
îngăduit lui Orfeu să-şi însoţească mireasa înviată
spre lumina soarelui cu o singură oprelişte: să nu
privească spre ea înapoi până ce Euridice
n-ar fi trecut
de vama subterană, numai că bănuitor din fire, Orfeu
n-a putut să se-abţină şi privi înapoi: după el venea
de fapt monstruoasa Himeră,
de-atunci Orfeu n-a mai cântat, făcut fărâme de
delirantele, nemiloasele Menade,
orice poet care moare lasă o columbă
îndurerată pe mare
iar soarele pierde o rază pentru totdeauna

lacrima Domnului

într-o duminică pe bulevardul Larissa
ai dat cu ochhi de nimfa di Tessalia,
Argira, îmbătrânită
înainte de timp, talpa gâştei în jurul tâmplelor,
cearcăne histrionice, venea dintr-un trecut
infernal, frate de sânge cu înspăimântătorul
prezent de
scârbă şi de farmec imund,
picioare pline dar varicoase, te-ai oprit,
căci văzută din spate avea ceva tulburător,
pecetea viciului, acel sex-appeal jegos,
diabolic, te-a dus de nas exact în clipa
în care creierul tău incizat era pregătit să iasă
în larg, nu înainte de a-şi fi dat seama
de adevărata oroare a nimfei:
îi lipseau cinci sau şase degete
de la ambele mâini, lepra păcatului, poate,
poetul este atras de-ntuneric şi poartă Verbul
în el îngropat precum perla în stridie,
ştie pe de rost paloarea lunii
şi picătura lucioasă a unui licurici,
cu siguranţă lacrima Domnului
Din volumul PSYCHO@TERRA.PIA
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Alexandru Vasies

pâlcul de sălcii

mă ridic şi în dimineaţa asta, cu tot ce am învăţat să stăpânesc de
curând.
nu ca să mă târăsc spre wc enervat de balta peste noapte
nici pentru jumătate de zi în faţa oglinzii
cu toate adunate fără sfială într-o rezistenţă a bărbatului
nici pentru invitaţii
sau pentru bucăţiile de şuncă acoperite cuviincios
nici vecina care coboară la şi 10, cu treningul strâmtat unde trebuie
există câteva greşeli moderne, dar nu pentru ele
nicio plimbare în care aş putea memora un oraş sau o grămadă de
nisip
cât să nu mă simt ferit
braţul bărbosului se întinde.
oricât s-ar cuveni să alung pe cineva
oricât de pregătit pentru atracţie
oricât de valid

tânăr adăpostit într-o maşină care va opri
cu siguranţă va opri
nu contează cât de departe
şi la ce distanţă de miracolul ăsta
presiunea din imitaţie de piele
măsurată ca rezolvare
nici pentru mirele miresei
nici pentru o lumină care ori de câte ori pe mine,
tot a doua să fie
nici cât să mă iei şi să mă îndrepţi spre farmacie
să mă duci la cinematograf
să mă duci la piaţă
în parc
în nisip
în jeep-ul cu bord mai strălucitor decât mâinile mele
în jurul clădirii ce mă face să închid ochii repede-repede
nici să dăm drumul unei găleţi pe apă şi să însemne împreună
nu doar ca să-ţi mai strecor o vreme portocale în geantă
ieri am băut limonadă peste pod
forţându-mă să cred în remiză
ieri peste pod, vrăjit de trupurile cele mai noi
căutam o cunoştinţă
nici pentru o femeie supusă la urmare.
nici ca să alerg până-n dreptul cuiva, cu un soi de amintire
de dincolo de perdele
ori pentru a mă aşeza împăcat în faţa ecranului
nici pentru consumaţie
sau consum
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nici pentru ce aş aduce în camera asta ca să mă ruşinez
nu doar că a devenit suportabil, iar în primăvară o să ştiu la fel de
bine
că roata de pe spate nu merită
nu pentru că iarna ne-am jucat cu o minge portocalie, apoi ne-am
aşezat
de o parte şi de alta
nici pentru un telefon
sau o pernă cu cineva
nici pentru un mecanism
alte gesturi numărate

nu pentru că te-am avertizat de la bun început să rămâi umilă
bleagă să nu răstălmăceşti
deşi până atunci te plimbai singură prin parcuri
şi deschideai pumnul după ce tuşeai
nici pentru că noapte de noapte urcam un radiator în pat
şi-am învăţat să-mping de-adevăratelea
exact pe inimă
nu pentru că am văzut câinele spulberat de cobră
înfipt apoi în asfalt ca un steguleţ de gabarit depăşit
nici o roabă cu îngheţată pe care aş plimba-o întruna.
pentru că n-aş cere prea mult să mă legi la gât
nici pentru că cineva a lovit un iepure şi l-a ascuns în portbagaj
şi nu-i un semn
dacă mă întind pe furiş de-a lungul peluzei
lumina să-mi cadă lângă cap, într-o baltă de-o palmă
ori pentru că acolo a stat toată satisfacţia
şi ceva mai presus decât ceea ce reprezentam cu tălpile trosnind
nici ca să-ţi acopăr gura, iar cu cealaltă să-mi acopăr gura
pentru că s-ar putea să nu mai fi atins aşa ceva
eu să-mi ridic cămaşa într-o atracţie pe terminate
nici pentru că aş putea să te fut şi să te bucur oricând
să întreb doar în urechea ta
pentru că n-o să-ţi cer destul
sau închid ochii ştiind că aşa ceva nu poate exista
un magnet scufundându-se după număratul meu
o comandă

şi atunci mai mult, deşi ar mai fi şi deşerturile
mi-aş scoate colecţiile în ploaie şi aş înţepeni ceva
dar nu pentru că teritoriul ăsta e-ntr-adevăr un loc de joacă
baruri, firme şi separeuri în care
berea se scurge fără obiecţii
sau un loc unde să adunăm prelungitoarele,
unul cu şifonier, marşarier, acceleraţie sau frână
nici pentru că e doar o lume de aur cu marşarier, acceleraţie şi frână
o să spun repede şi se va elibera o siluetă cu tocuri
în firea lucrurilor
o întârziere îmbinată cu mişcarea, dar nici aşa.
sau pentru că a lucra pe tine înseamnă a te priva pe tine.

dar pâlcul de sălcii.
un întuneric al prafului Ce o să-mi propun.
acum mă ridic să plimb câinele în locul ei
iar deseară vom găsi o cameră şi pentru noi.
pe măsură ce mă gândesc e parcă tot mai ritmat
mai zgomotos mai controlat.
mai târziu
în lesă
gândindu-se la mine
şi la toate câte se vor mai petrece
cu puţin efort
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Moartea este bine mersi

Kaputt! Sunt convins că moartea mi-a sechestrat deja
trupul, nu-i nici un bai, de aici înainte nu am decât să visez, să visez şi iar să visez, până ce, într-o bună zi, va da
dracul cu mine de pământ şi... hâc! Ziua aceea nu-i departe. Viaţa nu-i decât o petală din infinita corolă a dumnezeirii. Cum am venit, aşa trebuie să şi plecăm. Până
în această clipă trupul mi-a fost un temnicer acceptabil,
m-a lăsat să mă răsfăţ cu orice gând, m-a lăsat dezlegat
în lumea fanteziilor, nu m-a legat la ochi când veni vorba de tentaţii, în hălăduielile mele onirice de multe ori
l-am ignorat lăsându-l pradă convulsiilor. După câte un
coşmar arăta ca dracul, de parcă ar fi fost biciut ore în şir.
Drept răzbunare m-a mai servit cu ceva boli; ulcer, diferite fracturi, dar am trecut fără părea mari probleme peste ele. Însă acum diagnosticul sună urât de tot. Nu ştiu cu
ce se mănâncă medicina, în schimb am fost foarte atent
la mimica doctorului în momentul când mi-a transmis
sentinţa: tumoră rino faringiană vegetativă cu dezvoltare
în zona superioară, adică spre creier. Au mai urmat câţiva
termeni sofisticaţi pe care nu i-am luat în seamă. Cuvântul „tumoră“ îmi îngheţă respiraţia. Brusc, faţa doctorului
se zbârcise ca o smochină, cuvintele i se împotmoleau în
salivă. Emoţii? Nicidecum! Îi dădusem un bacşiş baban
pentru a-mi spune adevărul curat-curăţel căci nu aveam
nevoie de protecţie, deci ăsta-i motivul pentru care boşorogul se fâstâcise ca o fată mare. Hi, te pomeneşti că
moartea mea îl trăgea de conştiinţă! Fâs! Doamne, ce pot
face banii din om! Cu câteva minute înainte zbiera ca un
apucat la un rezident, l-a băgat şi l-a scos din măsa de câteva ori, o făcuse cu ou şi cu oţet pe asistenta şefă, îl împunsese cu o privire veninoasă pe colegul lui, care avea
acelaşi grad didactic ca şi el – profesor universitar - , iar
acum, în faţa mea, părea un pui de bogdaproste ce nu-şi
putea stăpâni tremurul. Teatru ieftin, mi-am spus. Cel care-i mişcă pielea de pe faţă nu-i altul decât diavolul, şi-a
băgat corniţele pe sub muşchii lui faciali şi-i excită.
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Nu-i bine să intru în alertă, timpul rămas trebuie drămăluit cu grijă, nu are sens să mă agit prea mult şi să creez
panică în rândul prietenilor, voi poza un optimism care
să-mi acopere cel puţin sufletul, sper ca acesta să nu fi căzut şi el sub greutatea vreunei maladii sau să tragă greu
din cauza păcatelor, voi purta mina indiferentului. Abia
acum, când e momentul să-mi fac bilanţul, realizez că
viaţa poate fi privită ca un coş de rufe în care am tot înghesuit jegul tuturor trăirilor neortodoxe. Oho, probabil
c-am acumulat tone de mizerii la câte năzbâtii am comis
până acum. N-am mari eforturi de făcut, doar să-mi trag
din memorie viaţa trăită în cei peste cincizeci de ani lumeşti, bineînţeles, mai ales pe cea pe care am tot dosito. Dar la ce bun? Totuşi, doresc s-o expun apropiaţilor
mei fără nici un retuş, vreau să merg în mormânt golit
de amintiri, fără secrete. Consider un mare păcat să nu
laşi trăirile pământeşti celor din această lume, experienţa
ta de viaţă îi poate vindeca pe mulţi de anumite năravuri,
abia aşa se poate face un portret autentic păcatului. Bob
cu bob se umple sacul. Şi totuşi, e bine ca pruncii mei să
ştie toate fărădelegile comise de mine? Nu cumva se vor
scârbi şi vor arunca ţărâna uitării mai repede peste memoria mea? Greu de răspuns! Doamne, multe netrebnicii
am mai comis, am cunoscut atât sublimul, dar mai ales
jegul şi mizeria lumii; au fost momente când le-am absorbit prin toţi porii fiinţei, n-am ţinut cont nici de morală şi
nici de credinţă, m-am aruncat în mocirlă până peste cap.
N-am luat viaţa în piept cum s-ar crede, ci de-a buşilea,
de cele mai multe m-am împotmolit chiar ani întregi în
maleficul ei. Sunt sigur, Dumnezeu va şterge totul cu buretele, o voi lua de la capăt ca un prunc, iar sub atenta Lui
supraveghere nu voi avea tupeu să mai greşesc.
Am continuat să-i urmăresc cu interes pe cei patru
vizitatori. Erau neliniştiţi de privirea mea bovină care-i
fixa pe rând? Nu ştiu, dar cel mai mult îl studiam pe rezident, puţoiul cu figură de poponar căruia abia îi mijeau
tuleii pe faţă. Buza de jos cărnoasă, de culoarea unei roşii
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răscoapte, cădea bleagă până la jumătatea bărbii, ochii de
un albastru spălăcit, ca de gâscan, bălteau într-o secreţie
lacrimogenă, băloasă, doar fruntea înaltă şi uşor boltită
conferea o oarecare lumină feţei. Nu avea mai mult de douăzeci şi cinci de ani şi deja părul îi părăsise capul, chelia
îi încărca vârsta cu câţiva ani buni. Ciudat, în permanenţă am avut senzaţia că-şi trece privirea prin pielea gâtului
meu, prin tăietura operaţiei fixându-şi-o direct pe tumoră, în zona rino-faringiană. Începuse să mă usture locul
secţionat nu cu mult timp în urmă de lama bisturiului
killerului din dreapta lui. Dintr-o dată s-a trezit vorbind:
– Sunt peste trei săptămâni de când pacientul e plimbat prin spitale, tumora a evoluat, de la dimensiunea unui
bob de orez, iaca, acum a ajuns cât o cireaşă. Mam uitat
cu atenţie pe cele două CD-uri, se desluşeşte foarte clar
acest aspect, nu mai e timp de aşteptat. Ce facem, îl lăsăm să-şi lingă singur rana? Îl lăsăm să moară cu zile?
Cei doi profesori au rămas în perplexitate timp de câteva
secunde bune, doar asistenta, în ignoranţa ei, a schiţat un
zâmbet, ba mai mult, a pufnit întrun râs idiot. Profesorul
Sever Costinescu, cel pe mâna căruia intrasem, a rupt tăcerea stropşindu-se ca un apucat la bietul copil:
– Nu-ţi permit să tulburi pacientul, eşti un mucos, încă
ai caş la gură, eu sunt singurul care are dreptul să-i prezinte evoluţia bolii, ar trebui să ştii că în meseria asta sunt
lucruri care se spun şi lucruri care se tac, ai încălcat deontologia, netrebnicule! Nu ai dreptul să mai deschizi gura
în prezenţa mea!
– Domnule profesor, tocmai în tratatul pe care chiar
dumneavoastră l-aţi scris aţi menţionat faptul că în cazul apariţiei unui ganglion este absolut necesar ca mai întâi să fie supus biopsiei, după care, dacă e cazul, extirpat.
Dumneavoastră aţi procedat taman invers, ca un felcer
din perioada interbelică. Aţi comis o gafă monumentală.
– Termin-o, nenorocitule!
În glasul profesorului se putea citi atât stânjeneală
cât şi răutate. Îl trăda şi privirea, ochii-i aruncau scântei
în toate direcţiile, cuvintele i se împotmoleau în gură, o
grimasă pe obrazul drept îi accentua nervozitatea. Făcea
spume la gură ca un epileptic în timpul crizei. Mă aşteptam ca tânărul să intre în panică şi să-şi ceară scuze. Nici
vorbă! Schiţă un zâmbet discret, a lehamite, după care se
aplecă asupra unei fişe de observaţii din mâna celuilalt
profesor, care înţepenise sprijinit de noptiera de la capul patului meu şi o răsfoi cu o oarecare indiferenţă, apoi
aruncă o ocheadă pe sub sprânceană în direcţia asistentei. Aceasta răspunse privirii lui bovine printr-un zâmbet cretin. Eram tulburat, nu ştiam înspre care să-mi îndrept privirea, faţa asistentei mă amuza căci, contrar realităţii, exprima veselie, o surprinsese privirea idioată a
doctoraşului. Cu siguranţă, nu eram pe secţia de psihiatrie, eram pe otorinolaringologie, pe secţia faimosului şi
intransigentului profesor Sever Costinescu, cel care a dat
în bâlbâieli în faţa unui rezident. Diagnosticul meu era
cel care-l pusese în încurcătură, la urma urmei eu eram
principalul vinovat pentru scena penibilă pe care o trăia
în acele momente, acesta fiind şi motivul pentru care ar fi
trebuit să-mi respecte cu mai mare atenţie moartea, poate mă va lăsa să plec mai repede pe lumea cealaltă, dorinţa mea era să-mi trăiesc ultimele zile aşa cum îmi poftea
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sufletul. Nu voi mai accepta niciun fel de tratament. Ce
dracu’, sunt liber să dispun de ultimele mele clipe! Şi aşa
am dus o viaţă de rahat, nu suport să-mi dirijeze nimeni
ultimele clipe de lumină.
– Vă rog ca mâine să mă externaţi! M-am convins cine
sunteţi. Halal profesionalism.
Am intervenit cu o voce baritonală, nici nu credeam
că mai sunt în stare să scot asemenea sunete. De parcă atmosfera n-ar fi fost destul de tensionată, am aruncat şi eu
cu piatra. Dar uite că „bomba“ mea a fâsâit, niciunul dintre cei prezenţi nu mă luase în seamă, cu siguranţă, devenisem pentru ei un simplu obiect de decor, ce mai, un
cobai care nu merita nici cea mai mică atenţie. Mă deranja lipsa lor de reacţie, îmi venea să ţip, dar mi-am potolit
nervii în momentul când am aruncat privirea spre faţa de
nevinovat a viitorului specialist în nas, gât şi urechi, părea
sictirit de atitudinea celor doi „titani“, cu siguranţă în sinea lui se simţea într-un fel satisfăcut, le muiase orgoliile,
îi pusese la punct.
– Am tot dreptul să refuz orice fel de asistenţă medicală, îmi voi petrece ultimele clipe după bunul plac. Am
ajuns o minge de pingpong, nu vă mai strofocaţi cu părerile despre cancerul meu, am încheiat-o cu viaţa. Mă puteţi scuti cu prezenţa?
Cu fiecare cuvânt glasul mi se stingea, întrebarea a fost
rostită abia cu vârful buzelor. Nici de această dată n-am
atras atenţia celor din jur, doar colegul meu de cameră,
şi el un canceros fără scăpare, a intervenit cu-n gâjâit de
gâscan iritat:
– Este firesc să respectaţi ultima dorinţă a muribundului. Sunteţi nişte canalii! Vă holbaţi la el ca la felul patru.
Cel puţin respectaţi-i gândurile dacă de trupul lui v-aţi
bătut joc! Cred că nu-i primul caz de acest gen.
De data aceasta interveni celălalt profesor. De la primele cuvinte am simţit căi un bun psiholog şi-un mare
actor, nu părea deranjat de cele auzite sau poate doar
mima echilibrul:
– Vă respectăm orice dorinţă, dar vă rog să ne respectaţi şi dumneavoastră profesia, cu cât sunt mai multe idei,
cu atât există posibilitatea să ajungem la o soluţie mai eficientă pentru pacient. Ne vom retrage pe moment dar, în
câteva minute, va reveni domnul profesor Costinescu să
vă înştiinţeze ce tratament aveţi de urmat.
Pe mine nu mă surprinse atitudinea profesorului Vicenţiu Romaniţan care a încercat să-şi scoată colegul din
încurcătură şi chiar să-şi protejeze rezidentul, auzisem
de veleităţile lui de mare pedagog. Studenţii îl idolatrizau. Totuşi, faţa îi era atinsă de-o vagă umbră de nemulţumire şi aceasta se putu citi în momentul când privirea
îi alunecă pe chipul meu ce tremura ca o piftie. Nu reuşeam în nici un fel să-mi controlez nervii. Asistenta continua să fie distrată, lucru care ar fi trebuit să mă intrige,
dar, din contră, fizionomia ei îmi amintea de-o fostă iubită care-şi masca supărările zâmbind ca o tâmpită. Ori de
câte ori mă scotea din fire sau i se întâmpla câte un necaz,
arunca vreo prostioară de preşcolar lăsându-mă cu gura
căscată şi fără replică, mai mult, în felul acesta se liniştea şi ea. Când au părăsit salonul în şir indian, mă aşteptam ca rezidentul să iasă ultimul, dar nu s-a întâmplat aşa,
s-a aliniat al doilea, după profesorul Costinescu. Flerul
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pedagogic al profesorului Romaniţan mai ieşi o dată în
evidenţă. Asistenta a închis şirul, ea a mai întârziat câteva
secunde strângând fişele de pe noptierele noastre, aruncându-ne în grabă şi câte o bezea.
– Astea ne sunt destinele, nu mai avem mult de defilat
prin această viaţă. Ah, îmi e o poftă nebună de-un coniac,
dar nu se poate, n-ar ajunge în stomac, ar ţâşni prin fluierătoarea asta din gât.
Cu greu am reuşit să-i desluşesc dorinţa colegului de
cameră, într-adevăr, „goarna“ din gât părea oxidată rău
de tot, scotea nişte sunete mai mult fluierate. Nu mă aşteptam să aud asemenea vorbe de la el, era un tip echilibrat şi timid, fără prea multe impulsuri de acest gen. Individul fusese paraşutist la o unitate militară din Bacău,
avea un cancer laringian, îi fusese extirpată partea afectată fiindu-i înlocuită cu-n mic tub de plastic. Până mai zilele trecute căpitanul fusese disperat, se aflase într-o continuă agitaţie psiho-motorie, fiind în permanenţă persecutat de gândul morţii. Noapte de noapte experimenta
viaţa de apoi, se lupta cu tot felul de coşmaruri. Avea un
nume care ar fi trebuit să-i confere tărie: Victor Buzdugan. Da’ de unde, de când l-au adus în rezervă cu mine
numai în lamentări a ţinut-o.
Ştiu, are o familie deosebită: o nevastă tânără şi doi
copii frumoşi şi inteligenţi, amândoi în pragul pubertăţii,
pe care-i iubea la nebunie. Cât e ziua de lungă se gândea
la ei, de zeci de ori mi-a povestit despre isprăvile copiilor
care sunt an de an premianţi, unul e în an terminal, la cel
mai faimos liceu din oraşul natal, iar mezinul e în clasa
a X-a la un liceu sportiv, e înnebunit după fotbal. După
câte am înţeles, nevastă-sa e profesoară de pian la o şcoală de arte, dă şi ore particulare, a cântat cândva şi-n Filarmonică, dar se pare că această meserie nu-i aducea mari
satisfacţii materiale. O duc greu cu banii de când Victor
are probleme de sănătate. El câştiga destul de bine, dar
de vreo trei luni o ţinea tot într-un concediu medical şi
numai deplasările spre capitală, în fiecare săptămână, ale
celor trei membri ai familiei îi mâncau milioane bune. De
foarte multe ori Victor găseşte în mine un confesor loial,
i-am primit vorbele cu afecţiune, răspunzându-i cu ceva
sfaturi de care se pare c-a fost în permanenţă mulţumit.
Are o calitate rar întâlnită: nu e curios din fire, este sărac
cu întrebările.
Stau de peste patru luni în această rezervă, Victor este
al treilea coleg, cu ceilalţi doi n-am comunicat în nici un
fel, erau tăcuţi şi morocănoşi, de fapt au şi fost aduşi pe
ultima sută de metri. Nici nu le mai ştiu numele, primul
a murit după vreo săptămână, iar cel de-al doilea la vreo
zece zile. Poate că mă voi întâlni cu ei în alt loc, acolo
vom avea timp berechet să vorbim vrute şi nevrute. Când
au călcat pragul rezervei nici unul nu a dat semne de capitulare, dar s-a văzut, prea scurt le-a fost firul. De multe
ori am sentimentul că rezerva mea e ultima staţie de pe
pământ, sunt convins, în curând „conductorul în negru“
va semnaliza şi plecarea mea. Şi dacă... poate că e viaţă
şi după moarte… Mă amuză o astfel de idee, dar nu-mi
displăcu.
Pe Victor îl preocupă în mod obsesiv două gânduri:
ce se va alege după dispariţia lui de cei mici şi pe ce cale
o va lua a lui văduvă. Obsesii fireşti. Zilnic încearcă să
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găsească tot felul de răspunsuri la cele două întrebări,
până acum mi-a expus pe puţin cincizeci de ipoteze, unele optimiste, altele, de-a dreptul, fanteziste şi zău, cu mici
accente schizoide, dar astea, dintr-un soi de respect pe
care i-l port, vor rămâne dosite în mintea mea. Dar numai dracul ştie pentru cât timp! Poate că se vor pulveriza
în eter odată cu dispariţia mea. Am să mă opresc asupra
celor luminoase. Cu Răzvan, cel mare, nu-şi făcea prea
multe probleme, avea să îmbrăţişeze meseria de farmacist şi, în orice situaţie sar fi aflat societatea, bolnavi vor
fi, iar medicamentele vor fi în continuare la mare căutare.
Apoi, copilul e şi-o fire liniştită, unde-l pui acolo stă, nu
va ieşi din cuvântul nevesti-sii, nu-i cheltuitor şi nici arogant, e plin de căldură, va fi un soţ ideal. La cât de bun e,
nu cumva să nimerească peste vreo curvă, să-i pape banii
şi să-i pună coarne. Bietul Victor, e frământat de fel de fel
de gânduri negre, într-o zi chiar a avut o răbufnire: „La
cât de pămpălău este Răzvan al meu, nevastă-sa se va regula cu el de mână“. I-a părut rău de ceea ce-mi spusese,
în secunda următoare m-a rugat să uit totul. Era stânjenit.
Mi-a fost milă de el. De ce un om atât de bun ca el este
supus unui asemenea calvar, de ce oare Dumnezeu nu-i
lasă câteva zile de linişte înainte de a-l arunca în braţele
morţii? Şi Bogdan, cel mic, e un copil ascultător şi muncitor, numai că-i mai zvăpăiat, va ajunge fotbalist, deja au
pus ochii pe el două dintre cluburile mari din ţară, are şi
câteva selecţii în echipa naţională, bineînţeles, la grupa
lui de vârstă. Victor are îndoieli în ceea ce priveşte viitorul lui după ce-o va termina cu fotbalul: mulţi dintre
marii noştri fotbalişti, care n-au ştiut să-şi chivernisească
banii, au ajuns cerşetori. Partea optimistă e că Bogdan are
şi-o minte brici, oricând poate ajunge un bun manager de
club, un arbitru cinstit sau chiar un antrenor remarcabil.
Dar până atunci el va fi oale şi ulcele, poate că băiatul are
să-l şi dea uitării. Copiii au o educaţie aleasă, în primul
rând datorită mamei lor. În privinţa viitorului Lilianei,
Victor e destul de alunecos în tot ceea ce gândeşte, în primul rând e ros de viermele geloziei. Chiar dacă în toate
discuţiile a încercat să pozeze într-un tip indiferent la viitorul ei amoros, după două-trei fraze devine patetic trecând să povestească tot felul de întâmplări intime în care
nevastă-sa apare o femeie uşuratică, cu porniri de nimfomanie. Poate că-i prea greu acest cuvânt, dar oricum, se
pare că individa are un cult pentru sex. Nimic rău în asta,
dacă n-ar fi vorba despre soţia unui muribund. Îl simt
după privire, a ajuns să mă suspecteze până şi pe mine
c-aş flirta cu ea. Eu, un om sfârşit, care mai are poate doar
câteva zile de trăit!
În primul rând e o fire de artist, e sensibilă şi extrem
de afectuoasă, îi place să guste viaţa într-un mod spectral,
cu bunele şi cu relele ei. Ce-i drept, am avut câteva dialoguri incitante pe teme de sexologie cu ea, am şi râs împreună, determinându-l pe bărbatul său să aibă un acces
„voluntar“ de fluierături, spre a ne opri. Ne-am ruşinat toţi
trei. S-a întâmplat în prima sau a doua duminică după ce
ne-am cunoscut, încă mai aveam viaţă în mine, sufletul
încă nu se stafidise, iar gândurile nu-mi erau în totalitate
sub controlul morţii. Chiar dacă Victor a căutat, pe cât
posibil, să-mi ascundă aceste „calităţi“ ale nevestei sale,
nu mi-a fost greu să i le pipăi in privire. Nu pot spune că
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nu-şi iubeşte soţul, e cât se poate de atentă cu problemele
lui de sănătate, dar nu pare disperată la gândul că în curând va ajunge văduvă şi că nu-şi va mai vedea soţul în
vicii vecilor. Nu sunt deloc răutăcios în ceea ce spun, dar
femeia e mai preocupată de cele lumeşti decât de sufletul
aceluia cu care are doi copii. Mi se pare firesc, nu are mijloace să mai schimbe viitorul bărbatului ei. Zilele ne sunt
numărate, acum n-aş putea spune care dintre noi va pleca
primul în lumea celor drepţi, voi face tot ce-mi stă în putinţă să fiu eu primul, cu greu aş mai suporta încă un şoc,
deja simt că Victor face parte din familia mea, îl percep ca
pe un frate mai mic. Hââ, şi mai naiv!
Apropierea dintre noi s-a produs în momentul când
intenţionam să-mi scriu poemele, le aveam stocate în
minte, dar nu reuşeam să le transcriu pe hârtie; după cele
douăzeci de şedinţe de cobaltoterapie eram terminat fizic, în plus, aveam şi tulburări de vedere. Colegul meu de
salon s-a oferit să mi le treacă pe caiet, cu toate că nici el
n-o ducea mai bine, era şi el deja o umbră, slăbise vreo
cincisprezece kilograme, dar printr-un ultim efort a reuşit să-mi materializeze dorinţa. Timp de trei săptămâni
făcuserăm un adevărat ritual: între zece şi doisprezece dimineaţa, apoi seara, între orele nouă şi unsprezece, după
ce terminam cu tratamentul ne apucam de „lucrături spirituale“, cum ne plăcea să spunem, eu dictam şi el scria.
Poate că acesta este plusul de timp pe care ni l-a acordat Dumnezeu spre a comunica şi într-un alt mod decât
cel banal. Amândoi ne-am simţit mai bine, pur şi simplu
ignoram suferinţele, ajunseserăm la concluzia că terapia
prin cuvânt este mai puternică decât oricare alt gen de
terapie. Oricum, cel puţin spiritual, ne înzdrăveniserăm.
Dar vezi, ai nevoie în permanenţă de-o infuzie de idei
care să ţină cuvântul mereu în combustie spre a te putea
ajuta, şi intrând în contact cu el să simţi cum te purifică,
pentru că dacă-l laşi în nămolul cotidian lâncezeşte şi nu
mai are un efect terapeutic asupra fiinţei tale – melanjul
ăsta scârbos de carne şi spirit e infestat doar cu celule malefice. Concluzii deşarte! Dar uite că nenorocitul ăsta de
cancer nu ne-a scăpat prea mult timp din ochi, ne-a luat
iarăşi în primire.
Oare omul se rupe de cuvânt sau, mai bine zis, cuvântul părăseşte entitatea noastră spirituală odată cu moartea
fizică? Această întrebare mă frământa de ceva timp, dar o
singură dată am avut curaj să i-o pun profesorului Călinescu, şeful de la radio-terapie. M-a privit ca pe-un extraterestru, sugerându-mi să-mi văd, până una-alta, de cele
pământeşti, pentru că răspunsuri la astfel de întrebări voi
găsi pe lumea cealaltă. Ciudat! Atitudinea domniei sale
mi s-a părut uşor zeflemitoare, m-a şi inhibat pe moment
şi n-am putut să-i dau replică, cu toate că aş fi putut să-l
pun în dificultate prin alte câteva întrebări. El, care zilnic
era în contact cu muribunzii, nu cred să nu-şi fi pus o astfel de problemă, dar probabil că o discută în alte cercuri,
nu cu propriile „victime“. Pacienţii, fie proşti sau deştepţi,
în faţa medicilor tot nişte subiecţi rămân. Cu toate astea
l-am îndrăgit în continuare pe „mister Călinescu“, după
cum îl alintau colegii, în special colegele, şi chiar pacienţii
vechi. Era un bărbat foarte frumos şi extrem de generos
în încurajări, ceea ce dădea foarte bine în faţa bolnavilor,
vorbele lui uneori aveau efectul unui anestezic. Avea şi
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un chip plăcut: o frunte lată, brăzdată de riduri orizontale pronunţate ceea ce-i conferea un aer intelectual, ochii
negri cu o privire profundă, din ochiul drept clipea cu
o mai mare repeziciune şi chiar acest tic pica destul de
bine în timpul unei conversaţii pentru că te determina să
fii mai atent la cele spuse de el. Paradoxal, cu personalul
din subordine era extrem de sever, nu prea suporta să fie
contrazis, îi plăcea la nebunie punctualitatea, de multe ori
era exagerat în decizii, iar când devenea nervos punea pe
jar tot personalul. Era parcimonios în dialog, îşi exprima
punctul de vedere, nu intra în detalii, lăsându-şi de multe
ori partenerul de discuţie cu ochii-n soare.
Eram la a şasea sau a şaptea şedinţă de cobaltoterapie,
era momentul să încep şi tratamentul cu citostatice, mă
informasem despre efectele lor, îmi venea să urlu de frică. Nu dormisem toată noaptea, m-au bântuit zeci de demoni, dădeau târcoale tumorii mele, mă ardea gâtlejul ca
atins de un fier înroşit. Când au dat zorii, primul impuls a
fost să nu mai cobor spre sala de tratament, brusc mi-am
şi încropit un plan de evadare din spital. N-a fost să fie, la
şapte fix a intrat asistenta somându-mă ca în zece minute să fiu pregătit pentru a mă conduce la profesor. Nam
comentat. Mi-am luat halatul şi papucii aşezândumă cuminte pe marginea patului. Mintea îmi era flenduri, mă
simţeam asemenea unui condamnat la moarte în aşteptarea gâdelui. Poate că în mintea unui criminal mai luceşte
o cât de mică speranţă, dar eu eram întunecat de tot, nici
o scânteie nu mai licărea în sufletul meu. Când veni asistenta, nu durase mai mult de cinci minute, eram deja lac
de transpiraţie, coborând scările spre sala de tratament,
care era la demisolul clădirii, era cât pe ce să mă prăbuşesc, însoţitoarea a simţit că-s pe sfârşite şi-a chemat în
ajutor o infirmieră ce era prin preajmă. M-am trezit în
faţa profesorului, ud leoarcă, probabil că turnase apă peste mine în momentul leşinului, aveam şi perfuzie în mâna
dreaptă. Am dat să schiţez un zâmbet ca semn de salut,
dar muşchii feţei îmi erau inflexibili. În schimb, mi-a
zâmbit profesorul,era unul fals, nu avea nimic sincer.
– Ai încredere în tine, împreună o vom scoate la capăt,
însă dacă stai cu frica în suflet, nu pot face mare lucru, nu
vom putea finaliza tratamentul şi atunci nu mai are sens
să te chinui. Ai de ales!
Tonul profesorul era plin de afecţiune, i-am răspuns
afirmativ clipind doar din ochi, nu ştiu dacă mi-a înţeles
mesajul. Gura îmi era uscată, nările îmi luaseră foc, gâtul
nici nu-l mai simţeam. Sufleteşte, ce să mai spun, eram
prăbuşit! Starea asta m-a dominat întreaga zi, unde mai
pui că peste noapte am fost bântuit şi de-un coşmar. L-am
visat pe bunicul dinspre mamă care murise la 95 de ani,
lucid, cu mintea brici. Ţin minte că lam surprins de nenumărate ori rugându-se la Dumnezeu să-l ia în împărăţia Lui, se săturase de trup. Ajunse o umbră mişcătoare. Şi
acum îmi sună în auz vorbele bătrânului: „Ia-mi, Doamne, ananghia asta de carne, nu vezi cât s-a împuţinat, a început să putrezească pe oase şi aşază-mă unde mi-i locul,
dacă aici am păcătuit, am veşnicia în faţă, aşa că am tot
timpul din lume să devin un sfânt“. Cuvintele bunicului
aveau ciudăţenia lor, dar îmi cădeau bine la suflet, ca un
balsam. Acum îmi glăsuia cu-o dicţie perfectă, nu mai
avea „ limba lată” de moldovean sadea ca altădată, iar
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vorbele de acum sunt cu mult mai înţelepte, fiecare silabă mi-a rămas imprimată în memorie: „Aici, unde sunt,
nu există gravitaţie şi nici semafoare, cu toate astea e o
mare disciplină, se zboară cu-o precizie uimitoare, nu au
loc ambuteiaje, nu se ciocnesc sufletele între ele, nu se comit incidente între oase, mai pe scurt, nu se comit erori
de pilotaj, e o ordine perfectă, plonjăm în nemărginire.
Ştiu, îţi vine greu să înţelegi, dar încearcă să vizualizezi
totul. Din când în când mai vezi câte un strigoi înarmat
cu ochi de pisică, semnalizând aiurea spre derutarea Îngerilor. Să ştii că nu numai gândurile ci şi ideile pot fi percepute, sunt asemenea unor liniuţe de cocaină, te incită,
după ce le prizezi te euforizează şi-n cele din urmă îţi induc gânduri negre. Pot să spun că aici unde sunt mai apar
şi momente neplăcute, se mai sparg ochi din când în când,
mai ales cei care s-au hrănit pe gaura cheii. Într-adevăr,
cu sufletele e un talmeşbalmeş, e un adevărat iarmaroc,
e o atmosferă sufocantă, cele hârşite, trecute prin chinurile vieţii, care au cunoscut împlinirea dar şi depresiile,
sunt la mare căutare, cică sunt cele mai fertile. Pentru că
au fost în permanenţă încercate de necazuri, se menţin
proaspete; cele călduţe sunt cu duiumul, dar nu prea sunt
luate în seamă, chiar dacă au o viaţă trăită în spate, dar se
spune c-au trăit de pomană şi sunt dezumflate. Da, aici e
o continuă licitaţie, trupuri abia în formare caută suflete
second-hand, adică din astea epuizate, cică nu vor mai
fi supuse în lumea pământeană a doua oară oprobriului
dracilor şi apoi, fiind deja calibrate după tiparul cărnii, nu
vor mai necesita adaptare. Iar tu, nepoate, care nu ai trăit o viaţă de rahat, nu vei avea prea mult de plătit, nu toţi
vameşii au corniţe, mai greu e la trecerea ultimelor cinci
vămi. Şi apoi, să nu ascunzi nimic, aici totul este la vedere,
e oglinda începutului şi sfârşitului“.
Glasul bunicului îmi străpungea sufletul, pielea mi se
făcuse ca de găină, sincer, nu prea înţelesesem cele auzite,
dar mi se imprimaseră în minte destul de adânc, în orice moment le-aş fi putut reproduce cu exactitate, ba mai
mult, aş fi putut chiar să-i imit vocea. Vocea era a lui, numai cuvintele mi se păreau de împrumut, erau prea bine
ticluite pentru ceea ce fusese el la viaţa lui. Probabil că-n
aceste momente mi se trasează drumul spre ceruri, nu
cred să fie Dumnezeu cel implicat în această corvoadă,
mai degrabă o fi vorba de vreun trepăduş de-al magistrului Scaraoschi. La cât de mult am cochetat în cei cincizeci de ani cu lumea lui, i s-o fi făcut milă, nu vrea să mă
lase în derivă s-o iau pe cărări necunoscute. Ha! Existenţa
omului este sub un strict control din prima până în ultima zi, nimic nu le scapă celor doi dirijori ai Universului,
sunt cu ochii pe fiecare sufleţel în parte.
Glasul piţigăiat al asistentei Livioara mă trase în
realitate:
– Aţi mai dat la spate o şedinţă, se pare că astăzi vă simţiţi ceva mai bine.
– Da’ de unde, am purtat o conversaţie mai acătărea cu
bunicul din ceruri.
Nu faceţi decât să-mi pregătiţi drumul, Dumnezeu vă
este recunoscător.
Femeia nu mai scoase nici un cuvânt, mă extrase din
cuptorul cu radiaţii şi-mi făcu semn să mă ridic. Abia
în acel moment mi-am dat seama că sunt o adevărată
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legumă, nu reuşii nici în fund să mă sprijin. Livioara, de
altfel o femeie bărbat, destul de ţeapănă şi bine făcută, se
căzni să mă aşeze în căruciorul cu rotile. În cabinet, îi
spuse doctorului în şoaptă c-am luat-o razna şi că ar fi
mai uman să mă lase în pace să nu mă mai chinuie cu tratamentul. Profesorul se prefăcu că nu aude şi-i făcu semn
să mă ducă în salon. Intenţia mea a fost să-i trag o înjurătură de mamă nesimţitei de asistentă, dar mi-am reprimat gândul, nu care cumva să mă abandoneze pe vreo
alee şi să pier ca un câine fără de lumânare. În rezervă mă
aştepta o altă asistentă care părea deranjată de faptul că
n-am salutat-o, poate că un gest din cap aş fi putut face,
dar văzându-i figura acră şi seringa din mână m-am abţinut, doar în gând am întâmpinat-o cu-n sictir.
– Hai, lasă-l mai repede, întoarce-l cu curu-n sus, trebuie să-i fac injecţia, sper să fie ultima!
Sadismul din vocea idioatei o înspăimântă până şi pe
Livioara care, cu încrâncenare în glas, i-o trânti:
– Ascultă, idioato, dacă nu te-a regulat bine bărbat-tu
astănoapte, asta nu înseamnă că trebuie să te răzbuni pe
un muribund, mai are două-trei zile, lasă-l în plata Domnului să se bucure de ele.
Idioata nu-i răspunse, se prefăcu şi mai nervoasă,
iar după ce mă înţepă cu mânie, părăsi imediat salonul.
Când am rămas singur cu Victor am mai prins ceva vlagă,
am reuşit să mă răsucesc cu faţa spre el şi săl rog să-mi
întindă cana cu apă. Cu chiu, cu vai reuşi să-mi satisfacă
dorinţa abia după a treia încercare, voise chiar să apese
pe sonerie să cheme o infirmieră. În acea zi nam reuşit să
schimb nici o frază cu Victor, în modul acesta am înţeles
să ne respectam fiecare suferinţa celuilalt. Abia spre seară
m-am întremat câtuşi de puţin după ce, cu greu, am reuşit să mănânc o jumătate de banană.
Am plătit o infirmieră rugând-o să mă scoată până în
parcul din curtea spitalului. Individa a fost foarte tranşantă: „Doar pentru cinci sute de mii te însoţesc şi numai
timp de o oră că mai am şi alte treburi de făcut. Dar ceţi mai trebuie afară, nu vezi că eşti o umbră, te va usca şi
mai rău soarele“. Am înghiţit în sec şi-n gând am trimiso la origine folosind cele mai obscene cuvinte. O merita din plin, nesimţita dracului! Avea o înfăţişare dizgraţioasă: un nas vineţiu şi borcănat, sute de firişoare roşii
îi ţeseau obrajii, semn că nu-i displăcea de loc alcoolul.
Era scundă şi îndesată, de parcă ar fi practicat halterele.
Unde mai pui că-şi alinieze vorbele unor anumite standarde, cum deschidea gura cum încerca să o copieze pe
asistenta şefă în pronunţarea cuvintelor, îşi rotunjea buzele parcă spre a le elibera de aspirităţi. Era caraghioasă.
Cu siguranţă, bărbatu-său avea probleme grave cu individa. M-a lăsat pe bancă anunţându-mă că va reveni peste o oră. Era o vreme splendidă, primăvara îşi intrase în
drepturi, mirosul de cais înflorit îmi insinuă în minte un
fulger de speranţă care fu imediat înghiţit de întunericul
din suflet. De la cobaltoterapie unele simţuri mi se anesteziaseră; cu auzul stăteam din ce în ce mai prost, probabil că metastaza îmi atacase deja urechea interioară, parcă
aşa îmi spusese, după o şedinţă, profesorul, dar stăteam
din ce în ce mai bine cu mirosul şi cu gustul. Banca pe
care mă aşezasem era între doi caişi ale căror coroane formau o arcadă. Oare aşa arată calea spre lumea cealaltă?
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Fiecare frunză mă privea cu compătimire, de parcă ştia
c-o să mor şi că nu va mai avea ocazia să-mi încânte sufletul. Şi aerul cald încerca să-mi mulţumească fiecare alveolă, numai că acestea nu mai erau în stare să reacţioneze
în nici un fel, se stafidiseră rău de tot. Mintea îmi extrase din adâncul memoriei imaginea raiului, aşa mi-l închipuisem eu încă din fragedă copilărie pe când bunicul
îmi citea tot felul de povestioare biblice, - o veşnică primăvară - , preţ de câteva secunde sufletul meu se lăfăi în
mirajul acestei minunăţii de verde crud. Numai că brusc
ochii deveniseră adevărate lentile de microscop, măreau
fiecare firicel de iarbă ajungând de mărimea unor frunze
de brusture, chiar şi mai mari, mă simţeam ca într-o junglă. Nu mai eram în stare nici să-mi trăiesc cu decenţă
ultimele clipe, insectele care roiau în jurul celor doi caişi înfloriţi luaseră înfăţişarea unor balauri ce intenţionau
să mă înghită. Mă trecură fiori. Aşteptam să fiu înghiţit,
n-aş fi putut în nici un fel să mă apăr. În ultimul timp
mi se întâmpla destul de des să mi se supradimensioneze
în minte orice imagine absorbită de prin preajmă, chiar
cu două zile în urmă pe holul secţiei de radioterapie am
văzut un şoricel pe care, în câteva secunde, mintea mea
îl îmbrăcă într-o piele de leu. Speriat, i-am povestit profesorului Călinescu cele întâmplate, a schiţat un zâmbet
şiret după care a exclamat în doi peri: „Halucinaţii! Din
cauza febrei!“ Sub mângâierea blândă a razelor, am intrat
într-o stare de veghe. Nici bine n-am închis ochii că pe
ecranul minţii fu proiectată o imagine sinistră: moartea,
cu înfăţişarea infirmierei, numai că nu mai purta acel halat vineţiu, ci o rochie neagră şi lungă până-n călcâie, mă
lega cu mâinile la spate şi nu cu lanţuri sau cu vreo sfoară,
ci cu propriile mele intestine, ca să nu ţip îmi puse şi un
căluş în gură, muşchii de pe tot corpul – asemenea unor
şerpişori rozalii – o zbughiră de pe oase şi se încolăciră de gâtul meu, cei mai agresivi erau bicepşii şi tricepşii.
Cu greu mai puteam respira, plămânii luaseră foc, jeturi
de fum înceţoşau atmosfera din jur. Scena se tot relua la
intervale de câteva zecimi de secundă, conştientizam totul, am simţit de la câţiva metri pantofii infirmierei lovind
sacadat asfaltul de pe alee, se apropie de mine şi începu
să mă zgâlţăie ca o apucată: „Hai, nenorocitule, a expirat
timpul, mai am alte treburi de făcut. Nu-ţi mai linge rănile ca ultimul laş!“ Am încercat să bag mâna în buzunarul
pijamalei şi să mai scot o bancnotă de cinci sute de mii şi
s-o rog să mă mai lase o oră, dar diavoliţa mă şi înşfăcase,
tronam deja în cărucior. I-a fost destul de uşor. Mă dominau ceva impulsuri masochiste, îmi doream din tot sufletul să mi se proiecteze din nou imaginile de adineauri. Pe
undeva dorinţa mea avea o explicaţie normală, mintea, fiind ocupată cu un asemenea coşmar, nu mai avea timp să
preia durerile corpului, conferindu-i cărnii un moment
de relaxare.
În salon era linişte şi pace, nenorocita m-a aruncat pe
pat ca pe un sac cu faţa spre cearşaf, era cât pe ce să mi
se oprească respiraţia. Victor gemea ca un porc în drum
spre abator, eram convins că va da ortul popii înaintea
mea. Mam speriat. Am rugat-o pe individă să vadă ce-i
cu el, dar idioata dracului s-a prefăcut că nu mă aude tăind-o imediat pe uşă. În câteva clipe colegul îşi reveni, începuse să respire normal.
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În salon intră preotul, nu avea o înfăţişare christică,
aşa cum m-aş fi aşteptat, mai degrabă aducea a boschetar
ce fusese luat pe sus şi adus aici în rezerva mea spre ami
fi martor la plecarea din această lume. Glasul individului îmi părea cunoscut, da, nu cu mult timp în urmă îl
împărtăşise şi pe colegul meu de salon, dar parcă atunci
arăta mai acătărea, acum probabil venea după vreo chindie sau poate că bietul om suferea de vreo boală care-i
schimonosise faţa şi dracul mă împingea să mai comit
încă un păcat, chiar înaintea celei din urmă împărtăşanie. Avea o barbă lungă, năclăită, nişte ochi bulbucaţi cu
o privire pierdută, părul încâlcit de parcă nu mai cunoscuse pieptenele de câteva zile, chiar şi mâinile îi tremurau
ca unui paralitic. Chipul lui nici în ruptul capului nu mă
putea convinge c-ar fi al unui om serios. Era însoţit de-un
omuleţ pipernicit, pus la patru ace, purtătorul unui zâmbet şmecher, dar afabil, numai că poza, era doar un truc
profesional menit a transmite optimism muribundului.
Mai întâi, preotul începu să rostească ceva neinteligibil şi
să stropească cu agheasmă peste tot, începând cu pereţii
şi terminând cu pătura ce mă învelea. Dascălul mormăi
şi el ceva, iar la intervale de câteva zeci de secunde făceau semnul crucii spunând în cor „Aleluia!“ şi „Iartă-i,
Doamne, păcatele robului Tău, Lucian“.
Apoi făcură o mică pauză după care preotul începu o
scurtă predică despre împărăţia cerului. Nu mă puteam
în nici un fel concentra la vorbele lui. Numai drăcuşori
mici şi negri ca nişte lilieci îmi zburau prin minte. Apoi
toate gândurile îmi fură luate ostatice de-o întrebare: dacă
Dumnezeu, în momentul când voi trece în împărăţia Lui,
e plecat să zămislească alte universuri, iar sufletul meu va
rămâne anchilozat în aşteptare la porţile iadului sau ale
raiului? Dilemă de doi bani! Pesemne că m-a atins deja
roza-scleroza. Mi-a trecut pe la gură o bucată de nafură
după care mi-a umezit buzele c-un strop de vin. Eram
imun, n-am reuşit să-i răspund în vreun fel, doream să
schiţez un zâmbet, dar muşchii feţei nu mă ascultară,
eram conştient de rolul împărtăşaniei în aceste clipe, dar,
asta e, mi se topise toată puterea din corp. Asistenta, care-i însoţea, le-a mulţumit pe un ton drăguţ în locul meu,
după care cei doi au rostit în cor: „Dumnezeu să-l ierte!“,
dascălul aruncându-mi în sictir o privire de adio. I-am
simţit înţepătura ochilor până în adâncul inimii.
Închipuiţi-vă, am aşteptat cu nerăbdare clipa trecerii,
îmi făcusem mii de scenarii, era aproape imposibil să nu
se nimerească unul. Imaginaţia îmi funcţiona încă brici,
mintea începuse să absoarbă chiar şi gândurile celor din
jurul meu, doar trupul era flendurit, supus descompunerii. Trecuseră deja două săptămâni de când profesorul Corneliu Romaniţan îi spusese asistentei să fie foarte
atentă cu mine, nu care cumva să nu-mi ţină lumânarea
când va fi să dau ortul popii: „Ai grijă, atât el, cât şi familia şi prietenii lui au fost foarte atenţi cu noi toţi, să moară cel puţin cu lumânare. Văd că-i deja consolat cu gândul morţii, nu-i va fi greu!“ Femeia nu schiţă nici cea mai
mică grimasă, faţa îi rămăsese luminoasă şi inflexibilă,
probabil că spusele doctorului au fost luate drept o sugestie profesională şi nimic mai mult. Şi totuşi, în adâncul ei
se produsese un scurt şoc, dar fiind învăţată cu astfel de
cazuri, reuşi de îndată să şi-l reprime. I-am atins gândul
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fără nici un efort, a fost o nimica toată. Era pentru prima
oară în ultima lună când sufletul îmi fu atins de-o rază
de lumină. Chiar dacă sângele îmi era aproape îngheţat,
în acel moment am simţit un impuls la nivelul tâmplelor,
semn că sfârşitul nu-mi era chiar atât de aproape, precum
mă aşteptam. Şi totuşi, oricâte eforturi aş fi făcut, încă mă
persecuta rău gândul morţii; după ce-am sfârşit cu citostaticele, în fiecare miez de noapte mă apuca plânsul, şi nu
unul liniştit pe care să-l pot controla, ci unul isteric, cu
sughiţuri şi chiar cu urlete. Colegul de salon după trei zile
de inconştienţă se stinsese. Rămăsesem singur, noaptea
nu prea eram vizitat de către asistente, totuşi aveam la îndemână o sonerie, le-aş fi putut trezi, cel puţin să-mi dea
o cană de apă, să-mi revin, n-o făceam dintr-un soi de repulsie, îmi deveniseră antipatice. Numai prin lacrimi mă
puteam elibera de gândurile negre care deveniseră adevărate bile de plumb ce-mi pisau în permanenţă sufletul.
O imagine îmi revenea obsesiv în minte: mă vedeam
gol puşcă în casa mortuară, întins pe-o masă metalică,
iar în dreapta mea un individ cuo drujbă în mână încercând să mă hăcuiască. Spaima se accentua atunci când
lama maşinăriei muşca din trupul meu. Simţeam sărind
scântei la atingerea oaselor, ciuruindu-mi acea pânză lăptoasă care-mi proteja corpul. În prima fază luam forma
unei strecurători, prin pielea ciuruită ţâşneau jeturi de
sânge, murdărindu-l pe individ din cap până-n picioare.
După ce-şi termina treaba, trăgea o gură de ţuică dintr-o
sticlă de jumătate de litru, murdară, plină de sânge, apoi
îşi lingea buzele cu-o plăcere nebună. Casapul meu nu
avea mai mult de patruzeci - patruzeci şi cinci de ani.
Paradoxal, nu avea o figură înspăimântătoare, cum m-aş
fi aşteptat, din contră, avea trăsături destul de fine, simetrice, şi chiar o privire blândă, ce-i drept, plângăcioasă şi
cam bovină. Pe de o parte îi plângeam de milă căci era un
act barbar ceea ce avea de făcut, nu puteam înţelege cine
a putut lua o asemenea hotărâre împotriva mea şi cu ce
scop, cui îi foloseşte să-mi distrugă carcasa, eu nu dădusem nimic scris în sensul ăsta. Cred că dacă cineva ar fi
solicitat vreun organ de-al meu, cu siguranţă, aş fi acceptat să salvez o viaţă. Poate că inima şi-ar fi făcut datoria
cu brio în trupul vreunui obez sau bătrân, era capabilă să
mai pompeze sânge încă vreo douăzeci de ani, n-am prea
avut probleme cu ea până acum. Numai pe plan sentimental mi-a jucat feste. Şi apoi, nici metastaza n-o poate
atinge. După un moment de respiro am intrat într-un joc
absurd cu individul care-şi aşeză sculele alături pe-un taburet şi trecu să soarbă cu poftă din sticla cu ţuică. Am
profitat de neatenţia lui şi-am dat să mă adun, să-mi repun organele la loc, bucată cu bucată în conturul de pe
masă unde sângele trasase forma trupului răstignit pe suprafaţa metalică. Ceea ce încercam să fac era asemenea
unui joc de LEGO, la început greşeam destul de des – se
vedea că nu-mi prea plăcuse anatomia în şcoală –, dar în
a treia sau a patra noapte devenisem deja expert, ajunsesem să număr numai până la şaizeci şi deja eram întreg.
Aşa, pe neaşteptate, un blestemat de şobolan cenuşiu-argintiu a ieşit dintr-o gaură de lângă piciorul mesei
pe care zăceau bucăţile trupului meu încercă să-mi şterpelească ficatul, pesemne că nu se aştepta să fie aşa greu,
se tot opintea să fugă cu el spre culcuş, dar de unde, i-a
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curmat intenţia chiar casapul, i-a aplicat un picior peste
bot. Bietul animal a scos un chiţcăit sinistru şi-a tăiat-o
pe sub masă. Ştiu că într-o noapte am fost surprins în
plină visare de către sora şefă, probabil că o speriaseră
ţipetele mele, eu, unul, nu mi le percepeam. Da, am uitat să spun că, atunci când trecea să mă mutileze, individul începea cu urechile, fiind cartilaginoase mai mult le
smulgea decât le tăia. Biata Veronica începu să tragă de
mine ca o apucată, a luat un prosop, l-a udat şi mi l-a întins pe faţă. Era cât pe ce să mă sufoc. Când a dat să-mi
aprindă lumânarea am deschis ochii, atunci a început să
ţipe ca din gură de şarpe. Era zăpăcită rău de tot, am liniştit-o schiţând un zâmbet discret. A fost un efort extraordinar din partea mea, mă simţeam ca o gelatină, brusc
mă apucară şi frisoanele. Am avut puterea să-i povestesc
visul. S-a îngrozit, a rămas câteva minute stană de piatră,
nu reuşea să scoată nici un cuvânt, îşi mişca buzele, glasul însă îi pierise. Mă încercă un sentiment de vinovăţie,
îmi era teamă să nu leşine sau să facă dracului vreun infarct. Chiar dacă s-ar fi întâmplat o asemenea nenorocire,
nu mi-ar fi putut agresa conştiinţa decât doar câteva zile,
eram sigur că odată mort nu voi mai păstra nici un sentiment lumesc!
După ce şi-a revenit a şi tăiat-o ca o apucată spre uşă.
S-a întors în scurt timp însoţită de medicul de gardă, un
individ pe care-l văzusem doar de vreo trei ori pe secţie. Ştiu că într-o seară chiar ea mi-a spus despre individ
că-i un medic mediocru, c-a fost izolat în policlinică, iar
directorul spitalului îi dă din milă câteva gărzi pe lună,
spre a-şi suplimenta venitul. Mie, unuia, îmi era simpatic, era afectuos cu bolnavii, nu te privea de sus, cum făceau cei mai mulţi dintre colegii lui, şi apoi nu-ţi trântea
niciodată verde-n faţă c-ai fi pe moarte, din contră, prin
câteva citate din Evanghelii încerca să te lege de-o cât de
palidă speranţă. Tot de la duduia Veronica aflasem că-i
baptist, ba mai mult, era chiar mare predicator. Faţa-i iradia lumină, ochii aveau o limpezime aparte, când te privea verdele lor intens îţi pătrundea parcă direct în suflet,
relaxându-te. Aşa se întâmplă şi-n acel moment. Poate
că tipul era într-o relaţie specială cu Dumnezeu şi astfel
încearca să ne deschidă drumul spre lumea de dincolo.
Avea şi-un nume haios: Floricel Septimiu Farfulea. Ştiu
că m-a amuzat mult când un alt doctor l-a strigat „Septimiu Farfulos“; nu numai că suna exotic, dar şi caraghios.
Se apropie de pat, mă privi cu blândeţe, îmi atinse fruntea
cu palma ca şi cum ar fi dorit să se lămurească dacă am
temperatură, după care se retrase în linişte spre asistenta
care stătea rezemată de patul de alături, cu ochii plini de
lacrimi. Brusc, mă cuprinse un sentiment de milă faţă de
ei, semn că sufletul meu încă mai răspundea impulsurilor
lumeşti. N-am reuşit să descifrez şoaptele celor doi, au
şuşotit mai mult de două minute. Doctorul îmi aruncă o
ultimă ocheadă, privirile ni se intersectară, avea ochii în
lacrimi, după care părăsi salonul, iar femeia se grăbi sămi facă o injecţie. O făcu cu o totală lehamite, probabil că
şi ea era convinsă că nu-şi va mai face nici un efect asupra
mea, dar aşa primise ordin. Vorba aia: ordinul se execută,
nu se discută…
Devenisem total imun, nu mai simţeam nicio durere
la nivelul cărnii, nici rana din gât nu-mi mai dădea vreun
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semn c-ar mai exista, până acum o simţisem ca pe un cui
înroşit în faringe, toată durerea se adunase în suflet, aici
se localizaseră nervii fiinţei mele, erau sub forma unui
ghem plin de ace cemi muşcau fiecare gând, fiecare sentiment. Îl simţeam ca pe o capsulă, iar eu în interiorul lui
eram un miez în plină putrefacţie. Încercam să mă refugiez în trecut, să aduc în primplan secvenţele luminoase
trăite până în acel moment, cu ajutorul cărora să înlătur
sau cel puţin să eclipsez gândul morţii. Pe dracu’, erau în
pâclă, abia clipoceau, tot clipele dure, sinistre, îmi dădeau
târcoale. Prima imagine care mă somă fu cea cu fratele
meu în ştreang, care-mi şi tăie respiraţia. Poate că această
secvenţă este cea mai violentă din întreaga mea existenţă,
mă domină ori de câte ori dau să rătăcesc printre amintiri.
Cred că şi morţii îi va fi greu să mă despartă de o asemenea traumă, eram convins că sufletul fratelui meu a intrat
în ghearele diavolului şi timp de şapte ani va fi sfârtecat
fără oprire, clipă de clipă. Mi-a spus chiar preotul Ariton,
care l-a condus la groapă.
În ultimele zile cu greu mai reuşeam să-mi oxigenez
plămânii, respiram tot mai rar şi cu sughiţuri, probabil că
se stafidiseră rău de tot, o fi arătând acum ca nişte foiţe
de ţigară. Uite, pe ăştia nu-i pot dona! Halucinaţii peste
halucinaţii. Oricâte eforturi aş fi făcut, nu reuşeam să-mi
şterg imaginea de pe ecranul minţii, aveam în faţă trupul fratelui meu neînsufleţit bălăbănindu-se ca o limbă
de clopot în chiar carcasa fiinţei mele, eram golit total de
materie. Simţurile începuseră să mă părăsească, cel tactil îmi era paralizat pe jumătate, timpanele vibrau doar
sub presiunea vârtejului din cap, nu mai răspundeau nici
unui impuls din afară, ochii percepeau doar nişte umbre
fumurii, pe care totuşi reuşeam să le limpezesc cu ajutorul intuiţiei. Erau umbrele celor apropiaţi nouă, care
participaseră la înmormântarea fratelui meu. În schimb,
simţul olfactiv era hipersensibilizat, până şi obiectele
din preajmă începuseră să aibă mirosuri particulare, de
exemplu, puteam deosebi un tub de tetraciclină de oarecare alt unguent. Starea de greaţa nu mă părăsise nici
după terminarea tratamentului cu citostatice.
Nu ştiu cât timp trecuse după plecarea asistentei până
când, fără să deschid ochii sau să-i aud paşii, l-am simţit
pe Andrei al meu la capul patului. Era cu ochii în lacrimi.
Cu siguranţă, îl şocase aspectul meu fizic, nu mai semănam în niciun fel cu tatăl lui, cel pe care îl văzuse ultima
oară în urmă cu două luni, slăbisem peste treizeci şi cinci
de kilograme, de la iradiaţiile îmi căzuse părul şi arătam
ca o fantomă. Faţa cadaverică mă şi trimitea cu-n picior
în groapă. Printre sughiţuri m-a întrebat ce fac şi cum mă
mai simt. Întrebări fără nici un sens, venite doar pentru
a detensiona atmosfera creată brusc în sufletele noastre,
căci nu putea trece peste şoc. Nam reuşit să-i răspund, mă
podidiseră lacrimile, nu le simţeam pe faţă, dar curgeau
şiroaie înlăuntrul meu, îmi înecau sufletul. Am încercat
pentru a doua oară să-mi deschid ochii, îmi era un dor
nebun de chipul lui, de zâmbetul lui şotios, glasul nu i
l-am perceput prin auz, însă cuvintele mi-au vibrat direct
în adâncul fiinţei mele, trupul lui emana acel miros specific copiilor mici, proaspăt şi cald. Ah, Doamne, până în
clasa a şaptea a dormit cu mine în pat, nu adormea până
nu-l strângeam în braţe, mirosul lui de transpiraţie îmi
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plăcea la nebunie. I-am simţit palma catifelată mângâindu-mi fruntea, plângeam în hohote, numai că el nu mă
putea auzi. „Voi sta cu tine câteva zile, m-am învoit de la
şcoală, mama mi-a dat săţi aduc nişte pască, astăzi e Sfintele Paşte.“ Eram convins că realizase că nu o voi duce
mai mult de o zi, cel mult două, dorea să mă încurajeze.
Ce traumă mai mare poate fi pentru un copil decât să-şi
piardă unul dintre părinţi. Printre sughiţuri continuă: „Şi
lui Cristi îi este tare dor de tine, n-a putut să se învoiască
de la diriginte, e în perioada tezelor. Mergem foarte bine
cu învăţătura, să nu-ţi faci griji, mama este tare supărată
din cauza suferinţelor tale, aşteptăm să te faci bine, ne-ai
promis că vrei să ne vezi studenţi, îţi vom îndeplini visul!“
Eram terminat, singura mea dorinţă era să-i mai văd o
singură dată faţa. Cu chiu, cu vai am reuşit să întredeschid ochii. Lam zărit ca prin ceaţă. Ochii lui în lacrimi
m-au înţepat direct în suflet, am simţit că mă prăbuşesc
într-un hău, îmi era teamă să nu-mi dau duhul chiar în
prezenţa lui, nu ştiu cum ar fi suportat, ar fi rămas cu
această imagine toată viaţa. Norocul a venit de la asistentă, care l-a invitat să părăsească de îndată salonul fiindcă
era ora contravizitei. În acel moment şi-a făcut apariţia o
doctoriţă însoţită de doi doctori tineri pe care, chiar dacă
nu-i vedeam, i-am simţit apropiindu-se de patul meu:
„Ăsta-i pe ducă, nu mai are voie să primească nicio vizită. Să-i ţii lumânarea! Cică e pila unui ministru. Atenţie
mare, nu vă jucaţi cu focul!“ Nu verdictul m-a deranjat, ci
glasul ei piţigăiat l-am simţit ca pe un cuţit înfipt direct în
inimă. Am să le dovedesc că voi mai rezista câteva zile, nu
voi pleca când vor ei, nu ştiau că am inima încă tare. Cel
puţin Dumnezeu mi-a dat un motoraş zdravăn, dacă nu
dădea nenorocitul ăsta de cancer, o duceam până la o sută
de ani. Cu acest gând am intrat într-un somn profund.
Nu ştiu cât trecuse, am fost somat de o voce baritonală să nu mai horcăi. Nam recunoscut glasul, dar nici nu
m-am putut executa, eram în voia bolii, ea dicta asupra
trupului meu, îl luase în posesie. Nu mâncasem de câteva
zile, dar nici foame nu-mi era, probabil că stomacul meu
ajunsese cât o minge de ping-pong. Cu siguranţă, tumora îl atacase, cum de altfel cuprinsese mai toate organele,
eram un păienjeniş metastazic. Ce mai, eram ciuruit din
cap până-n picioare. Sufletul era în alertă, era în aşteptarea verdictului final, nu părea pregătit să îmbrăţişeze libertatea totală, se obişnuise cu statutul de sclav al corpului, chiar dacă ăsta se chircise întrun hal fără de hal şi
aproape că nu mai aducea a entitate umană. Mintea era
încă extrem de vie, lucra în continuare la tot felul de scenarii, tot mai fanteziste şi elucubrante. Mi-am propus o
călătorie imaginară spre dincolo, aşa doar spre a mă iniţia
în... viitor. Eram curios să ştiu dacă ceea ce-mi imaginez
se va regăsi câtuşi de puţin şi-n viaţa cealaltă. Sincer, în
aceste clipe sunt din ce în ce mai convins că ducem cu noi
şi mult lest din viaţa asta ordinară. Şi-un burete oricât l-ai
stoarce tot mai păstrează câteva picături de apă. Ah, dacă
deşert sacul conştiinţei de toate mizeriile pe care le-am
trăit, sunt convins că aş putea acoperi câteva jurnale care
să-i înspăimânte pe urmaşii mei.
Şi acum redau filmul cel mai des vizualizat de propriami minte, bineînţeles, regizat de-o imaginaţie zgândărită
de frisoanele morţii şi intrată în transă:
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Se făcea că urcam într-un vagon extrem de luxos, cică
de clasa zero. O voce de nicăieri anunţa din câteva în câteva minute: „Aţi urcat în vagonul de clasa zero, cu o destinaţie încă necunoscută, puneţi-vă centurile de siguranţă,
mai bine zis cordonul ombilical, în jurul gâtului, nu încercaţi să intraţi în discuţie cu partenerul de compartiment,
poate fi doar o iluzie, o fantomă, vă puteţi trezi cu sufletul
stors de vlagă chiar înainte de a da proba de zbor sau mai
simplu, proba de adâncime. Nicăieriul spre care planaţi e
plin de surprize.“
Am stat nemişcat în timp ce ne vorbea, eram total nelămurit. Figurile din jur îmi erau necunoscute, de fapt erau
nişte fantome. Fumatul era interzis, am văzut mesajul inscripţionat chiar deasupra capului meu. Nu pe un suport
concret, erau doar nişte litere ce dansau în aer, dar care
compuneau foarte clar acest avertisment. Tot aşa, mai apăreau nişte semne, ca cele de circulaţie, fosforescente: crucea
Sfântului Andrei, un cap de mort secţionat de o lumină
purpurie, un cerc în miezul căruia pâlpâia un ochi de pisică şi multe alte asemenea bazaconii. Îmi sugerau câte ceva,
dar nu le puteam înţelege utilitatea în acest spaţiu etanş.
Banchetele păreau dintr-o catifea purpurie, dar privindule
mai atent am constatat cu perplexitate că erau din carne
vie, plină de nervi şi irigată de mii şi mii de vene subţiri
cât firele de aţă, de un roşu aprins. Căptuşeala compartimentului era numai muşchi, tot unul şi unul, bine lucraţi,
ca de sportivi profesionişti, pe la colţuri doar bicepşi şi tricepşi, niciun muşchiuleţ mai delicat, doar din loc în loc câte
un lipom de grăsime. Scârţâitul roţilor mă enerva la culme, de fapt era ecoul durerilor mele de ligamente şi de şale.
Ştiu, aveam reumatism de la o vârstă fragedă. Oare nu colindam în propriul meu trup? Nu. Sau poate că nu vreau
să cred aşa ceva. Tavanul părea atins de cangrenă, de un
albastru vineţiu, târziu am realizat că era adâncul cerului, probabil suferea şi el de vreo maladie incurabilă. Mă
priveam în el ca-ntr-o oglindă, eram de dimensiuni uriaşe,
ochii mai că atingeau mărimea unor aştri, toate organele
erau la vedere, puteam să le privesc fără să-mi ceară cineva socoteală. Mi-am fixat atenţia asupra gâtului, tumora
era extrem de bine evidenţiată, aducea cu un muşuroi roz
mustind de vietăţi liliputane, în mare agitaţie, ce se hrăneau doar cu celulele moarte. Mă distrau. Ştiam că rup cu
atâta lăcomie din boala mea. Pe banchetă cu mine se nimerise o arătare, aşa ceva ca un drac, da, da, avea şi corniţe
rozalii. Stătea zgribulit întrun colţ, încerca din răsputeri să
se chircească, să nu-l bag în seamă. Avea privire de bufniţă
speriată. Am intrat într-un joc, am pronunţat anemic, abia
perceptibil, cu vârful buzelor: tămâie, smirnă. Brusc, s-a
aruncat sub banchetă urlând ca din gură de şarpe. De parcă ar fi fost cuvintele mele de când am fost bebeluş. Ah, ecoul ţipetelor lui mai, mai să-mi perforeze sufletul, nu mai
ştiam cum să-l fac să tacă. La un moment dat a început
să scoată fum pe nări şi pe urechi, din când în când dădea rateuri, tuşind şi sughiţând. Era cât pe ce să se înece,
spurcatul! Se zvârcolea şi făcea tumbe ca un turbat. Presimţeam că se va întâmpla ceva rău, n-aveam niciun act
de identitate la mine, călătoream clandestin, îmi uitasem
numele, oricât încercam să-mi amintesc ceva, nu reuşeam.
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Instinctiv am aruncat privirea spre drăcuşor, cu intenţia
de a-i cere la rândul meu ajutor. Ia-l de unde nu-i, se absorbise în sine, rămăsese o gaură neagră în carnea vie a
banchetei. Mă scoaseră din încurcătură bătăile inimii, îmi
pulsau peste tot ca nişte aripi uriaşe, le auzeam din toate
direcţiile: lup-dup, lup-dup făcea bancheta. Am intenţionat să pipăi căptuşeala compartimentului, dar şi asta dispăruse, mă roteam în cerc ca un prâsnel. Pe la apus, sau
doar când am presupus a fi sfârşitul zilei, îşi făcu apariţia
însuşi Dumnezeu. L-am recunoscut din prima, era amprentat în memoria mea încă din copilărie, de la o vârstă
foarte fragedă, pe când încă nu învăţasem să citesc, iar
mama îmi citea Biblia. Toiagul îl avea din lemn de abanos,
mantia era de câlţi. Nu m-am înspăimântat deloc, ma privit atent, mi-a cerut biletul de călătorie. M-am fâsticit ca
un preşcolar mucos. Cu o voce blândă, de bătrân înţelept,
mi-a spus: „atunci coboară la prima, altfel sunt obligat să
te arunc din trup!“ Cu acest documentar extratrupesc mă
delectam în momentele de cumpănă.
Nu mi-a fost greu să revin la realitate. De data asta
îmi veni, pur şi simplu, un dor nebun de nevastă-mea,
eram convins că nu o voi mai putea vedea, dar cel puţin
aş fi dorit să-i mai aud vocea o singură dată. Nu ştiu cât
de mult am iubit-o, nu există o unitate de măsură pentru
sentimente, dar de respectat am respectat-o fără nicio rezervă, în primul rând pentru faptul că a ştiut să imprime
în sufletul copiilor noştri o dragoste nemărginită pentru
familie, i-a educat în spiritul bunului-simţ, le-a creat un
cult pentru familie. După ce-am picat în patima băuturii, a tras cât a putut să ţină familia întreagă, mi-a acceptat toate nebuniile, n-a răspuns în niciun fel bârfelor, s-a
protejat atât pe sine cât şi pe mine. Copiii nu i-au ieşit din
cuvânt, o admiră şi-i respectă deciziile cu sfinţenie. Într-o
societate plină de tot felul de tentaţii, de la tutun şi alcool
până la droguri, e greu să-ţi protejezi copiii de astfel de
vicii. Sunt convins, ai noştri nu au asemenea preocupări.
Ciudat, încercam din răsputeri să-mi proiectez în
minte propriul meu corp, să-l controlez, să văd ce a mai
rămas din el. Şi asta doar aşa, din pură curiozitate, sau
poate pentru a lua această imagine cu mine în lumea de
dincolo, să am de cine râde, doar se spune că omul pleacă
în moarte cu ultima imagine imprimată pe retină. Aproape că nu-l mai simţeam, sub niciun chip nu-l puteam aşeza pe ecranul minţii, convins fiind totuşi că ajunsesem
un boţ de carne, un vag crochiu uman, departe de ceea
ce-am fost acum câteva luni, că doar numele îmi mai dădea identitate, probabil şi o fantomă s-ar speria acum de
mine. Şi dacă e să judecăm logic, nu forma contează, ci
fondul! În rest, simple blasfemii! Ultima oară m-am privit
în oglindă cu vreo trei săptămâni în urmă. Ştiu că m-am
speriat de-a binelea căci de pe luciul sticlei mă privea un
altul, un schelet ambulant, eram o umbră, nu mai aveam
nici fir de păr pe cap şi nici pe barbă, iar pielea curgea în
valuri pe mine, îmi atârna şi-o guşă ca o pungă zbârcită,
eram alb ca varul, iar pomeţii feţei noduroşi şi agresivi
aproape că-mi străpungeau pielea. Cicatricea trona ca o
lipitoare movulie de-a lungul gâtului. Doar unghiile îmi
crescuseră în neştire, se alimentau cu puţina sevă ce mai
rămăsese în organism, de altfel se spune că ele cresc şi
după moarte, până ce se topeşte şi ultima celulă din corp.
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Cu siguranţă, dacă aş fi scăpat de aici şi-aş fi nimerit printre nişte copii, aş fi băgat spaima în ei. De ce oare nu mă ia
Dumnezeu în ocrotirea Lui mai repede? Senzaţia că alunec într-un hău imens mă ţine în viaţă. Sunt provocat să
fac echilibristică. Uite, spaima poate oxigena carnea, dar
inima tot pustie îmi este!
Dacă tot sunt pe acest drum fără întoarcere, cred că
e bine să trag cu ochiul în urmă, să văd cum mi-am trăit viaţa. În primul rând a fost foarte scurtă, alţii la vârsta
mea sunt în plină forţă, abia încep să guste din miezul ei,
din pulpa ei. Da, e ca un fruct, cu cât te apropii de sâmbure, cu atât e tot mai bună. Nu ştiu dacă miam trăit viaţa
la intensitate maximă, dar am avut câteva momente cu
adevărat de foc, în care am ars fiecare secundă, transformând clipa într-un regal existenţial. De aici şi multitudinea de păcate care-mi încearcă acum conştiinţa. Nu-mi
pare rău, am iubit femeile, primind în acelaşi timp multă
afecţiune şi dragoste din partea lor. Viaţa e nedreaptă cu
cei care mor fără să ştie ce-i iubirea cu adevărat. Cu plăcerea carnală, cu siguranţă nu te mai întâlneşti acolo unde
doar îţi poţi alinta sufletul cu plinul raiului, care, cică, ar
fi de culoarea pădurii în miez de primăvară. Aiureli! De
unde acel verde crud de care vorbesc cărţile sfinte, acolo e smoală şi foc! Până nu văd, cum să cred? Raiul nu-i
decât rodul imaginaţiei noastre. Dar, pe undeva, poate-i
mai bine în lumea celor drepţi, uite, aici a început să-mi
miroasă a hoit, a început să mi se descompună carnea
pe oase, şi sufletul parcă se împuţinează cu fiecare minut, cu fiecare secundă, se usucă, prin capilarele lui nu
mai curg emoţii, ci doar stropi de lehamite şi sictir. E asemenea unui sac plin cu resturi menajere, creponat şi uscat, fără dram de viaţă în el. Abia aştept să-l las pe mâna
lui Dumnezeu, să mi-l golească, apoi să mi-l umple cu ce
crede El de cuviinţă. Veşnicia fiind fără sfârşit poate că
voi avea şi momente de lumină proaspătă, divină, vorba
aia: direct de la sursă. În cer cred că-i un adevărat furnicar de suflete, poate că cele rele ard neîntrerupt în flăcările iadului. Cu siguranţă, al meu nu va ajunge acolo, toată
viaţa l-am slujit cu fidelitate, m-am lăsat în voia lui, mintea a fost cea care a avut de suferit, nu mam simţit bine în
braţele logicii, mam condus mai mult după sentimente şi
emoţii. Şi instinctele şi-au cerut drepturile, şi zău, nu pot
să spun că a fost rău la cheremul lor. Cică, dacă ai grijă de
sentimente pe lumea asta, te au în pază şi-ţi resuscitează
noua entitate pe lumea cealaltă. Basme! N-am fost privit
ca un om cu picioarele pe pământ, mai degrabă ca unul
cu capul în nori. Stoluri de gânduri, care de care mai aiuristice, miau marcat existenţa. Familia m-a tolerat datorită sufletului, nu prea am avut timp să învăţ ce-i ura sau
duşmănia, când a fost vorba am iertat la secundă. Şi cu ce
m-am ales? N-am fost un tip conflictual, dar nici extrem
de tolerant. Destul de des am alunecat dintr-o extremă
în alta, însă fără a-mi pălmui aproapele. N-am fost inconstant în sentiment, am fost doar împrăştiat. Din cauza acestui mod rebel de-a trăi, viaţa m-a îngenuncheat în
câteva rânduri, dar pe ultima sută de metri tot am găsit
forţă şi resurse lăuntrice de a mă redresa. Numai că acum,
boala asta spurcată m-a învins pentru totdeauna! N-am
ştiut să urăsc sau să dispreţuiesc semenii, din contră, am
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fost cât se poate de generos cu cei din jurul meu fiind de
multe ori privit chiar prost de bun.
Păcatul cel mare este că în tinereţe îmi ardeam prea
repede sentimentele faţă de femei şi după ce le supuneam
la adevărate suplicii, determinându-le, prin cele mai meschine mijloace, să-mi satisfacă mai toate plăcerile carnale,
mă plictiseam şi le abandonam. Câteva îmi înţeapă pâsla
conştiinţei chiar în acest moment. Parcă le văd pe Eleonora, pe Leonica, pe Daniela aruncându-mi tot felul de
injurii obscene şi blestemându-mă cu încrâncenare şi ură.
Cu multe mi-am prelungit relaţiile, mai bine-zis, agoniile, intrând într-un soi de convenţionalism civilizat. Încă
n-am mustrări de conştiinţă, doar vagi înţepături, nu leam brutalizat, poate că de multe ori am fost prea insistent
în a le convinge să facă anumite lucruri neortodoxe, care
nu le făceau plăcere. De urât nu ştiu de vreuna să mă fi
urât cu adevărat până la capăt. Ce-i drept, se supărau pe
moment, cu timpul însă ne împăcam. Chiar şi cele care
mi-au fost aduse adineauri în prim plan din adâncul memoriei şi cu ele mi-am normalizat în timp relaţiile. Mai
toate mi-au venit cu replica: „După relaţia cu tine, m-am
maturizat, am câştigat experienţă, la rândul meu am putut să le ofer plăceri şi altor bărbaţi din bolul nesimţirilor
tale“. Aş spune că mă pot considera un soi de „guru“ pentru femei, le-am împărtăşit din fanteziile mele. Şi n-au
fost deloc puţine!
Aşa-i viaţa, un cerc închis, toţi suntem prinşi într-o
horă, dansăm un acelaşi dans, numai că-n adâncul fiecăruia vibrează o tot altă muzică, după modul cum şi-a
cultivat fiecare sentimentele şi după intensitatea emoţiilor puse în jocul destinului. Şi eu mi-am otrăvit cu bună
ştiinţă anumite secvenţe din viaţă, dacă aş fi avut o mai
mare disponibilitate pentru muncă, aş fi ajuns departe,
m-aş fi împlinit ca om, de mulţi prieteni am fost perceput ca un terchea-berchea, condus de instincte, un fel de
întreţinut al femeilor. Adevărul e pe aproape, nu m-am
implicat prea mult în cele pământeşti, care de fapt îţi asigură un statut uman confortabil şi-o viaţă tihnită. Atâta
tot. Cu toate astea, chiar aici, pe patul morţii, consider că
priorităţile vieţii trebuie să le aibă sufletul. Dar, uite, a venit clipa bilanţului, şi aceste lucruri se uită, acum până şi
puţinii duşmani, pe care probabil că-i mai am, mă privesc
cu compătimire, îmi transmit prin interpuşi însănătoşire
grabnică şi poate chiar bezele. Ipocriţi şi perverşi! Ştiu,
n-o fac din complezenţă, o fac dintr-un fel de teamă, se
aşteaptă ca Dumnezeu să-i ierte pentru gândurile negre
cu care m-au anatemizat de multe ori. Dar vorba aia: iartă-i Doamne, că n-au ştiut ce-au făcut!
Se spune că-i bine să încerci să-ţi memorezi ultimele
imagini din lumea asta, cu ele treci dincolo, devenind de
fapt ghergheful pe care începi să ţeşi o nouă existenţă. Ce
existenţă poate fi aia în afara corpului, numai Dumnezeu şi Scaraoschi ştiu! De câteva minute lumânarea arde
la capul meu, o infirmieră mai miloasă mi-a aprins-o, a
scăpat şi câteva lacrimi pe fruntea mea. Calde ca o ultimă
mângâiere materială! Mi s-au înfipt nişte gheare oţelite
în gât, aerul cu greu mai poate pătrunde prin nările uscate şi sângerânde, muşchii inimii lenevesc şi ei, creierul
încă nu dă rateuri. Mă sting uşor precum lumânarea de
pe noptieră. Cu toate astea sunt fericit, aştept să păşesc pe
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celălalt ţărm, mă îngreţoşează tot mai mult propriul meu
horcăit. Ciudat, abia acum mi-am revenit în totalitate. Linişte totală.
Brusc, o arătare fără nicio formă, dar foarte grea, mi
se aşeză pe coşul pieptului, mă apăsă ca o piatră de moară, mă sili să respir puternic de trei ori, de parcă aş fi vrut
să inhalez tot aerul din cameră şi... gata, îmi dau sufletul, de fapt mi l-a eliberat. Ultima senzaţie a fost dură, ca
şi cum mi-aş fi fracturat coloana, patul gemu odată cu
mine. Apoi am simţit cum mă înalţ spre tavan uşor ca un
fulg, privind stupefiat spre boţul de carne pe care-l părăsisem cu câteva fracţiuni de secundă mai devreme. Ciudat, eram convins că nu mai sunt în posesia simţurilor,
cu toate astea percepeam totul într-un mod profund, îmi
puteam analiza fiecare celulă a trupului, de parcă aş fi fost
sub lentila unui microscop. Ba mai mult, mă vedeam şi
multiplicat şi puteam să alerg spre oricare dintre trupurile mele, să privesc de jur împrejur, să trec peste orice obstacol. Ciudat, când am dat să mă îndrept către unul care
părea cel mai sănătos, brusc am fost respins. Am mai avut
două tentative, care s-au lăsat cu acelaşi rezultat. Eram
bulversat. Îmi priveam cu detaşare măruntaiele: erau
sfrijite şi deshidratate, sângele se răcea şi lenevea deja în
vene, pielea se rigidizase căpătând o culoare ciudată, un
galben-vineţiu, din loc în loc cu nuanţe pământii, inima
aducea cu o pară răscoaptă, sângerie, gata să plesnească.
Eram hidos. Căutam să-mi analizez cu o mai mare atenţie gâtul, punctul de unde s-a declanşat metastaza, era o
simplă pată întunecată, de forma unui vierme, cu mii de
ramificaţii movulii. Extremităţile începuseră să se înnegrească de-a binelea, ochii deveniseră două bile ovale, albicioase şi inerte, nu mai purtau nici un fel de expresie.
Pleoapele aproape translucide îi acopereau doar pe jumătate. Când ştiu câte mii sau chiar milioane de imagini au
avut de prelucrat şi apoi de suportat, de triat şi de trimis
spre creier de-a lungul celor cincizeci şi ceva de ani pământeni îmi vine să le plâng de milă. Da, e bine, se pare
că încă mai am ceva reflexe sentimentale umane! Cine
ştie unde voi ajunge.
Nu dură mult şi în salon intră aceeaşi infirmieră care-mi aprinsese lumânarea. Abia acum remarcam cât de
frumoasă poate fi, avea ochii de un verdeintens, o faţă
mică, ovală, aproape perfectă, ca a unei păpuşi, pielea fină
şi catifelată iradia lumină în jur. Buzele aveau o arcuire
discretă, erau proaspăt rujate. Avea şi-o aură puternică,
semn că avea un suflet curat, ferit de păcate. N-a părut
deloc şocată când m-a văzut mort, cu greu a reuşit să-mi
împreuneze mâinile pe piept, deja eram destul de rece şi
de rigid, a încercat să-mi închidă ochii, pleoapa dreaptă
cu greu a putut fi trasă, apoi m-a învelit cu cearceaful pe
care-l adusese făcând semnul crucii. Frumos. Gândurile
îi zburau spre Dumnezeu. Din curiozitate i-am cotrobăit
pentru câteva fracţiuni de secundă sufletul, era marcată
de un sentiment de milă, mă cunoscuse într-o oarecare
măsură, mă ajutase destul de mult în ultimul timp, în special să cobor din pat şi să mă deplasez prin salon, în câteva rânduri mă însoţise şi la toaletă. Da, la un moment dat
îi dădu târcoale şi-un gând pervers, îi părea rău şi pentru
faptul că nu mai are cine-i răsplăti gesturile cu ceva bănuţi. Nu i l-am înlăturat, din contră, i l-am accentuat în
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minte, câteva clipe a fost sub controlul total al lui. Când
cineva trânti o uşă în salonul vecin, i se spulberă perversul gând. Femeia ştia câteva lucruri despre mine. În primele zile îi povestisem chiar câteva secvenţe mai amuzante din viaţa mea, am râs împreună, primise un bacşiş de la
nevastă-mea, spre a fi cât mai atentă cu mine. Şi chiar c-a
făcut-o cu tragere de inimă. Dar i-am spus şi-o poveste
de-a mea de dragoste din tinereţe, caremi marcase viaţa
până pe la treizeci de ani: mă îndrăgostisem lulea de-o
colegă de clasă, care, după ce-mi furase inima, s-a culcat cu-n batalion de hăndrălăi, iar eu, ca un umil dobitoc,
am suferit mult, îmi trecuse prin cap chiar sămi iau zilele.
Vreo cinci ani am tot sperat că-şi va întoarce cândva privirea din nou spre mine. Dar, de unde, după ce-a ajuns
actriţă a tăiat-o în Franţa, căsătorindu-se cu-n politician.
Mi-a ascultat cu gura căscată drama erotică, după care a
scos un oftat adânc, exclamând pe un ton şoptit: „Unde
n-am fost eu aia!“ M-am prefăcut că n-am auzit nimic, aş
fi pus-o într-o situaţie penibilă. În permanenţă am simţito afectată de durerile mele, zilnic, înainte de a schimba
tura, băga capul în salon urându-mi gânduri bune şi însănătoşire grabnică. Ştiu, de multe ori o spunea din complezenţă, doar spre a mă încuraja, chiar la cele opt clase ale ei,
tot ştia ce-i ăla un cancer, în plus, lucra de peste zece ani
pe secţia de oncologie. Ştia despre doctori câte în lună şi
stele, putea să le prezinte biografiile cu lux de amănunte;
într-o seară mi-a povestit relaţia amoroasă dintre asistenta-şefă şi-un doctor specialist în dermatovenerice din Policlinică. Avea har de povestitor.
A intrat în camera asistentelor anunţând pe un ton
destul de firesc decesul meu. Cele trei femei ce tronau în
jurul ceştilor de cafea nici nu s-au sinchisit să se mişte de
pe scaune, au trimis-o pe infirmieră să-l anunţe pe doctorul de pe secţie. Şi ăsta a trimis-o mai departe, la morgă,
să-l anunţe pe insul care se ocupa cu morţii. Suveica birocraţiei funcţionează de minune şi-n cazul unui mort. Pentru ei moartea mea era un lucru de aşteptat, toţi cei atenţionaţi de infirmieră ştiau despre cine-i vorba, se aşteptau
s-o sfârşesc în cel mai scurt timp, până şi-un brancardier
a întrebat-o dacă e vorba de „poietul acela trznitscriitorul
ăla trăsnit care sî chinuieşti di câtiva luni sî dea ortul pochii şî moartea tot îi dă cu flit şî el nu şî nu“. Chiar dacă
toate aceste discuţii au avut loc în diferite puncte ale secţiei de oncologie, le-am perceput destul de uşor deoarece
acum aveam o plajă nemărginită de asimilare a realităţii,
intram în sufletul fiecăruia fără niciun efort, citeam adevărul din spatele cuvintelor, adică din culcuşul gândului,
desluşeam sentimentele direct din starea lor primară. Şi
ce-i ciudat, cuvintele îmbracă gândurile într-un soi de
hlamidă fonică chiar în clipa genezei acestora, apoi sunt
trecute prin laboratorul minţii şi modificate după vrerea
conştiinţei după care sunt rostite cu întreg arsenalul de
aşchii. Cuvintele brancardierului le-am simţit în stâlceala
lor încă din momentul ce-l fulgeră gândul prostesc de a-şi
da şi el cu părerea despre „poietul trăznit.”
N-a durat mult şi-au intrat în salon doi indivizi cu mecle de killeri înşfăcându-mă de cap şi de picioare, ca pe o
buturugă, aruncându-mă pe o targă soioasă cu urme de
sânge. N-am fost deloc intrigat de gestul lor, îi priveam cu
detaşare şi chiar cu amuzament. Unul dintre ei, cel mai
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scund, avu o reacţie violentă, s-a enervat în momentul
când mâna mea dreaptă s-a desprins de cealaltă şi-a început să se bălăbăne pe lângă targă. „Uită-l pă nenorocit,
nici aici nu-i liniştit, leagă-i-o dă cealaltă, rupe o bucată de cearceaf, altfel ne va face probleme până ajungem
jos, la morgă!“ Celălalt, pe un ton docil, îi răspunse: „Mă
duc să aduc targa cu rotile, e mult mai simplu dă dus!“
„Nu vezi c-a ajuns cât o găină, dacă ţi-e lene, îl iau eu în
spate.“ – fu replica primului. „Pă dracu’, o să vă rostogoliţi amândoi pă scări de-a berbeleacul. Nu vezi că abia te
ţii pă picioare, bulangiule? Câte şpârle ai tras azi?“ „Doar
două. Am spălat un singur boschetar, n-a avut cine să mă
plătească, m-a cinstit un funcţionar dă la primărie care
mi l-a dat în primire. Şi ăla tot un păduchios fără firfirei
în buzunar. Un terchea-berchea dă Berceni. “ Nu s-au
mai ciondănit, m-au dus numai întrun zgâlţâit. În câteva
minute am fost dezbrăcat şi aruncat pe-o masă metalică,
într-o cameră frigorifică. Cei doi se învineţiseră şi începură să tremure şi să le clănţănească dinţii în gură. Pesemne că erau minus câteva grade în încăpere. Spre seară
am primit vizita doctorului legist însoţit fiind de supraveghetorul de cadavre, care purta o bărdiţă plină de sânge
la brâu. Ambii erau îmbibaţi de alcool, abia deau reuşit să
deschidă uşa camerei în care zăceam. „Ăsta e un canceros, nu-l mai despicăm, nu are nici un rost.“– rosti casapul. Doctorul nu-l înţelese, cuvintele îi ieşiră pe silabe din
gură, la distanţă de câteva secunde unul de altul, dacă nu
i-aş fi surprins gândul înainte de a-l rosti, n-aş fi înţeles
mare lucru. Cu toate astea doctorul dădu afirmativ din
cap, după care a trecut să inspecteze alte câteva cadavre.
S-a oprit la al treilea frigider: „Pe ăsta îl facem în seara
aceasta, e adus disdedimineaţă de pe cardiologie, l-a lăsat
motoraşul, îi despici doar coşul pieptului. Atât! Să nu te
pună dracul să-l hăcuieşti prea tare, are o familie pretenţioasă, o să ne facă scandal“. Amândoi dârdâiau de frig.
Dacă nu s-ar fi încălzit cu câte un coniac, acolo pe loc –
doctorul avea butelcuţa în buzunarul halatului – cu greu
ar fi rezistat într-o asemenea atmosferă.
Nestingherit am început să colind fiecare ungher din
spital, planam fără sămi pese de ziduri sau de alte obstacole; am intrat în mintea fiecărui angajat, de la director la
brancardier, le pipăiam fiecare gând. N-am insistat. Nu
mă mai interesau chipurile lor. Am „scanat“ fiecare vietate din curtea spitalului, m-am distrat cu reflexele maidanezilor, erau într-o permanentă agitaţie, în creiere nu le
pulsau decât instinctele, cei mai mulţi mişunau în jurul
bucătăriei şi a camerei mortuare. Mirosurile de mâncare
şi de hoit îi atrăgeau. Şeful haitei era un dulău ciobănesc
de culoarea vulpii. Avea un lătrat greoi, răguşit. Ăla de-ar
fi scăpat în camera în care era depus cadavrul meu, în câteva minute m-ar fi făcut harcea-parcea. Şi dacă? Poate ar
fi fost mai bine, decât să mă mănânce viermii sau să putrezesc ca o cârpă în burta pământului, aşa aş fi bucurat
un biet animal.
Cred că incinerarea ar fi fost cea mai simplă soluţie,
s-ar fi ales praful şi pulberea de hoitul meu, n-aş mai fi
devenit o povară pentru alde beţivanii ăştia şi nici o ţintă a ironiilor lor. Încă de cum mi s-a spus că am cancer,
m-am gândit şi la incinerare, dar nu m-am încumetat deai mei, pe lângă faptul că ar fi fost o cheltuială în plus,
n-ar fi fost nici creştineşte; din pământ am fost făcuţi,
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în pământ ne ducem. Şi apoi, dacă ar fi aflat mama de
aşa ceva ar fi făcut infarct. M-a educat în spiritul Sfintei Scripturi. Sunt tot mai distant faţă de trupul care e pe
cale să intre în putrefacţie, de fapt din ultima săptămână
de viaţă intrase într-o stare avansată de degradare, mii de
celule s-au topit fără puterea de-a se mai regenera, ţesuturile se destrămau cu fiecare secundă. Da, entitatea care
sunt în acest moment a „moştenit“ doar memoria afectivă, asta încorporând şi cele mai pregnante sentimente,
odată cu stagnarea funcţionării creierului simţurile au rămas fără sursa impulsurilor primare, informaţiile genetice sau spulberat, existenţa mea actuală este golită de orice
formă lumească de viaţă, dar asta nu înseamnă că nu comunic cu lumea materială; chiar mai abitir, prind gândurile celor din jur încă din starea lor germinativă, înainte
de a fi supuse controlului conştientului, înainte de a fi triate de minte, înainte de fi preluate de cuvânt şi pervertite.
Da, e ceva extraordinar, în acelaşi timp şi ceva nociv, uneori te înspăimântă ceea ce gândeşte un individ şi ceea ce-i
iese pe gură. E bine, încă nu sunt rupt în totalitate de cele
lumeşti, încă realizez cine am fost, încă iau pulsul realităţii, numai că la un nivel superior, de chintesenţă. Încă am
de cine mă ţine legat, de acel hoit de la morgă... nu ştiu
ce va fi după.
În camera de gardă e oareşce agitaţie, doctorul Gheorghe G. Carabulea, un infatuat fără pereche, îmi scoate fişa de observaţii, aleargă cu ochii peste ea şi scrie în
partea de jos a paginii: „Decedat. Tumoră rinofaringiană
agresivă“. Mintea îi este departe de ceea ce se întâmplă
în spital. În noaptea trecută a avut o aventură cuo asistentă de pe chirurgie, măritată şi cu doi copii, gândurile
toate îi sunt blocate la scenele dezmăţului. Biata copilă e
îndrăgostită foc de el, îşi dezlănţuiseră fanteziile fără nici
cea mai mică reţinere din partea vreunuia. Conştiinţa începuse să-l persecute, câteva scene îl muştruluiau de zor.
Şi-a bârfit soţia în faţa unei curve, ba mai mult, i-a dezvăluit o scenă intimă: cum şi-a educat consoarta să facă sex
oral. Asistenta Mioara e acum în braţele soţului ei, povestindu-i pe un ton dulce ce grea gardă a avut şi cât de obosită este. Doctorul îl cunoaşte destul de bine pe bărbatul acesteia, inginerul Mirel Manolache, au fost împreună
într-un weekend, acela a fost momentul când s-a înfiripat
idila dintre cei doi. Brusc, mă atinse o vagă curiozitate,
probabil că eram încă purtătorul acestui „virus“ pământean, sunt sigur, cu timpul va dispărea. Am poposit chiar
în apartamentul asistentei cu pricina. Întradevăr, Mioara
stătea culcuşită în braţele soţului, era în stare de veghe,
cât pe ce să adoarmă. Avea pe ea o cămaşă de noapte vişinie, transparentă, gândurile îi absorbeau din semiobscuritatea minţii imaginile cu futaiul de peste noapte, aproape că retrăia fiecare secvenţă, era cât pe ce să aibă orgasm.
Tresare, se apropie de urechea soţului şi-i şopteşte, pe un
ton mieros că-l iubeşte. Drept răspuns, primeşte un sărut
cald pe frunte. Amândoi au gândurile departe unul de celălalt. Doamne ce distanţă enormă putea fi între un soţ şi
consoarta lui în astfel de momente, da, chiar mai mare ca
între mine şi hoitul meu! Oare de ce Dumnezeu a dat cuvântul omului drept scut în faţa gândului? De ce tolerează
minciuna? Greu de găsit un răspuns!
Fragment din romanul
„Moartea este bine mersi”

Beletristica

Dan Perşa

a

Viaţa continuă...

O, moarte, strig asprimii tale
(Frangois Villon)

(Miron Licurici într-o zi)

Am format numărul şi am aşteptat să sune de mai multe
ori de cât se cuvenea, pentru că Miron la ora aceea ştiam că
ori doarme, după ce a ieşit din tura de noapte de la Combinat - îl trezeam deseori când reveneam în oraş, îi spuneam
că vin, el mai trăgea o repriză de somn până când ajungeam
-, ori e în tura de dimineaţă - şi atunci trebuia să mai zăbovesc câteva ore bune pentru a da de el. Eram nerăbdător să-l
văd. Era prietenul meu cel mai bun, eram prieteni din copilărie, dar aşa cum se întâmplă, viaţa m-a purtat pe mine, hăt,
la câteva sute de kilometri depărtare... Nu îl mai văzusem de
doi ani şi cum nu ne dădeam veşti, pentru că prietenia noastră era prea certă şi ştiam, cum se întâmplă de la o vârstă, ce
face şi ce simte celălalt. Dar mai bine ştiu ceea ce simţeam
eu - e greu să găseşti un ton ca să vorbeşti despre lucruri de
care nu eşti prea sigur: simţeam că dacă i-aş fi scris şi mi-ar
fi scris, asta ar fi însemnat să recunoaştem distanţa care ne
desparte. Pe când aşa, ne puteam întâlni după o lungă vreme,
ca şi când ne-am fi despărţit în seara precedentă. Am văzut
că de-a lungul anilor, aproape reluam vocabularul nostru
din copilărie de câte ori ne întâlneam. Doar în urmă cu doi
ani ceva se schimbase. Ironiile pe care ni le aruncam în glumă, erau mai obosite şi ştiam de ce: trecuserăm amândoi de
cumpăna vieţii, cum numeşte Dante vârsta de treizeci de ani,
moment din care iluziile se surpă şi ştii cam ce te aşteaptă în
următorii ani, fără să te mai aştepţi la vreo surpriză care să te
farmece sau să te doară prea tare, darămite la una care să-ţi
schimbe viaţa. Chiar mi-a spus Miron atunci că „uite, uneori mă gândesc dacă e într-adevăr musai ca un om să se însoare. pentru că o nevastă... aş mânca şi eu o mâncare caldă».
Nu discutam niciodată problema asta şi nici nu l-am ironizat pe tema celibatului său, pentru că ştiam că sunt destui
care s-o facă. Şi, la urma urmei, la asta e bun un prieten, să te
înţeleagă indiferent care îţi sunt hotărârile şi faptele, pentru
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că nu ţi-ar deveni prieten un om pe care din câte îl cunoşti,
nu i-ai putea da crezare pentru toate câte le-ar face în viaţă,
ale căror măsură le ştii.
Miron era cu câteva luni mai mare decât mine, dar la
şcoală a fost dat cu un an înaintea mea, aşa că a rămas pentru totdeauna „mai mare». Era unul dintre cei mai cuminţi
copii şi an de an premiant cu coroniţă. Mi-l amintesc şi
acum cu diploma în mână şi coroniţa pe cap, de la un sfârşit
de an şcolar, când încă nu deveniserăm prieteni. Şi dacă ar fi
fost să nu ajungem prieteni mai târziu, tot mi l-aş fi amintit
aşa. De ce, dintre sutele de elevi ai şcolii, tocmai el să fie cel
care să-mi rămână în memorie, într-o anumită ipostază, la
un anumit moment? Nu cred că voi putea şti vreodată. Apar
uneori clipe miraculoase şi inexplicabile, cum a fost aceea,
când s-a creat un canal de la ochiul meu spre el. Pe toţi ceilalţi copii i-am văzut în acea clipă ca şi când ar fi fost o zi înnourată şi numai el, Miron Licurici, se afla într-o zi însorită.
Poate că emana căldura unei mari mulţumiri sufleteşti, atât
de lipsită de orgoliu, încât nu puteai să nu i te aliezi, pentru a
participa la bucuria lui... Nici atunci şi nici mai târziu nu am
auzit vreo vorbă de ocară la adresa lui şi nici nu am constatat vreo răutate îndreptată spre el. Nici măcar cu obişnuitul
„tocilarule» nu îl apelau colegii, aşa cum li se spune de obicei premianţilor, cu oarecare ciudă ce mimează dispreţul sau
cruzimea. Şi era singurul pe care profesorii îl aminteau, între ei - am surprins o dată o astfel de discuţie -, cu satisfacţie.
A avut o copilărie fericită, ca şi mine de altfel. Şi vârstnicii îi
prevesteau un viitor aparte.
Prieteniile se legau, în cartierul nostru, între copiii din
acelaşi an şcolar, care locuiau pe aceeaşi stradă. Aşa că aveam
doi prieteni, pe Titi şi pe Dan. Mai era şi Doru pe strada
noastră, dar era cu un an mai mare. Am fost şi cu el prieten,
dar nu ca între noi, cei de aceeaşi clasă. Noi ne împărtăşeam
unul celorlalţi toate cele, împărţeam ce aveam, ne certam
uneori şi ne împăcam, eram aproape toată vremea împreună, fie că mergeam la cinematograf, fie pe dealuri, fie la fabrica de cărămizi, fabrică în jurul căreia era un teren viran,
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peste care noaptea bântuiau liliecii. Dacă ne prindea cumva
înserarea în apropierea fabricii, Titi îşi acoperea creştetul cu
haina, pentru că tatăl său îi spusese că liliecii au ce au cu părul oamenilor, vin şi li se încâlcesc în el. Sau mergeam la vânătoare de guşteri de-a lungul râpei în care curgea pârâul
Nigel, învăţam să tragem fum în piept din ţigară, spunând
„hiii, caii popii-n păpuşoi», sau vorbeam despre femei, întrun mod foarte concret şi plin de râvna a ceea ce credeam că
e dorinţa. Însă nu despre rememorarea copilăriei, ca fapt în
sine, e vorba aici_Miron locuia pe altă stradă, chiar în faţa
şcolii. Şi era „mai mare». Şcoala şi curtea ei, cu terenul de
sport, erau imense şi în jur străzile adunau o mulţime de
case. Copii din acest perimetru, care aveau aceeaşi vârstă,
erau prieteni. Îmi amintesc cum l-am cunoscut pe Miron,
iar acum, amintindu-mi, îmi dau seama că, subiectiv, am deplasat acest timp cu câţiva ani înapoi şi credeam că l-am cunoscut prin clasa a doua, a treia... Unul dintre colegii mei de
clasă locuia în perimetrul străzilor şcolii. Într-o bună zi i-am
spus, la o întrebare de-a lui, că îi arăt cum se rezolvă problemele de geometrie în spaţiu şi am fost pe la el. S-a legat o oarecare prietenie între mine şi Florin şi prin el l-am cunoscut
pe Miron. E ciudat, nu, că deşi simpatia între Florin şi mine
s-a păstrat în timp, prietenia s-a născut între mine şi Miron.
Nu îmi amintesc un timp precis, dar ieşind de câteva ori cu
Florin pe acele străzi, el mi-a făcut cunoştinţă cu Miron, ca
pe un fel de recompensă. Voi doi ar trebui să vă cunoaşteţi,
parcă aşa a spus. Eram în clasa a şaptea, pentru că atunci am
făcut geometria în spaţiu. Şi curând am început să-l frecventez zilnic pe Miron, care mai era înconjurat de o droaie de
copii mai mici - fapt paradoxal pentru mentalitatea noastră
de cartier. Mi-l amintesc pe Sorin cel grăsuţ, pentru că mai
târziu, când am început să facem drumeţii prin munţi, venea şi el cu noi. Mi-i amintesc pe toţi, dar pe unii nu am ştiut
niciodată cum îi cheamă. M-am împrietenit doar cu Miron,
încât în scurt timp mi-am părăsit chiar vechii camarazi de
pe strada mea. Avea o cămăruţă a lui, cu intrare separată, plină cu rafturi doldora de cărţi, un pat mare, o masă, un scaun
sau două. Era înghesuială mare la el. Dar până să pătrund în
această tainiţă a lui, o vreme am stat împreună cu ceilalţi copii adunaţi în juru-i şi citeam fragmente umoristice din cărţi
poliţiste, cum ar fi cele din Aventurile unui detectiv particular.
Miron era cu iniţiativa aceasta. Îi mai plăcea Jerome K. Jerome (câţiva ani mai târziu mi-a spus că am un umor asemănător cu al acestuia, dar mie nu îmi plăcea Jerome). Tot pe la
începuturi am făcut şi un schimb de cărţi: i-am dat Oul de
cristal, un volum masiv cu povestiri de Wells, contra Douăzeci de mii de leghe sub mări a lui Jules Verne. Eu îl iubeam
pe atunci pe Jules Verne, dar înainte de cărţile acestuia, am
devorat cam doi ani cărţi poliţiste şi de aventuri, de la Sir
Arthur Connan Doyle, la Dashiel Hammet şi Agatha Christie, Poştaşul sună întotdeauna de două ori, Arcaşul verde şi
multe altele, din care mai îmi amintesc doar de Sherlock
Holmes, de Rouletabil (dacă aşa îi spunea) din Misterul camerei galbene, dar cel mai bine îmi amintesc romanele lui A.J.
Cronin, care, paradoxal, mi-au plăcut cel mai mult. Însă bibliotecara mi l-a interzis curând pe Cronin, spunând că nu e
pentru copii. Păcat, pentru că mai târziu mi-a pierit interesul
pentru acest autor. Citeam aproape întreaga noapte. Şi, întro zi, Miron m-a invitat în cămăruţa lui şi mi-a dat testul de
inteligenţă. Avea un caiet în care îşi nota coeficienţii QI ai
prietenilor lui. M-am aflat curând pe locul al treilea, după
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Miron, care era al doilea, iar primul era un băiat dintr-o familie cu numeroşi copii, care a devenit mai târziu ofiţer de
marină şi a murit într-un accident pe navă, aproape adolescent încă. Era cu un an „mai mic» decât mine. De ce erau
atraşi copii de Miron şi de ce îi aduna în jurul lui, nu ştiam
prea bine. A avut mereu enorm de mulţi prieteni, iar eu
eram prieten cu ei, pentru că erau prietenii lui Miron, dar nu
a existat între noi altă legătură decât aceea dintre oamenii
care se cunosc şi atunci când se întâlnesc întâmplător pe
stradă, schimbă câteva vorbe.Când am terminat clasa a opta,
părinţii mei s-au mutat din cartier, la bloc. Nu eram însă la
mai mult de douăzeci de minute de casa lui Miron. Îi dădeam telefon şi ne întâlneam zilnic la el. În una din zile, întro vară, după ce revenisem dintr-o tabără, băieţii erau adunaţi în jurul unei mese, sub bolta de viţă. Jucau un joc nou,
pe care Miron îl învăţase dintr-o carte: bridge. Îndată ce am
ajuns la el, mi-a explicat regulile, a făcut echipă cu mine şi,
aşa cum se întâmplă cu începătorii, am primit cărţi foarte
bune, am licitat binişor şi cum el era „mâna moartă», am jucat jocul de levată, chiar dacă era prima dată când o făceam.
Cum cărţile noastre se îmbinau bine, am intuit ideea „şicanei» şi nu a fost nici o problemă să câştig toate mâinile. Îmi
amintesc că Miron, pe când era „mână moartă», se retrăsese
spre un colţ al mesei, îşi ridicase un picior pe scaun şi cu bărbia sprijinită pe genunchi, urmărea jocul şi din când în când
se uita la mine. În toată atitudinea lui se citea un interes
aparte faţă de mine, era ca şi când mi-ar fi dat un test, al cărui înţeles îl ştia doar el. Miron a ajuns pasionat de bridge,
dar eu începusem să joc şah de performanţă, aşa că bridgeul nu prea m-a interesat. Când a terminat liceul, Miron a dat
examen la Iaşi, apoi a plecat în armată, iar eu un an mai târziu am dat examen la Bucureşti şi am făcut armata când Miron era în anul întâi de facultate. Pe vremea aceea ne scriam
destul de des şi Miron era cucerit de limbajele calculatorului.
Am învăţat de la el, prin corespondenţă, FORTRAN. Îi trimiteam mici programe făcute de mine, el le rula pe calculator şi îmi expedia rezultatele_ Mai târziu, când mă aflam la
facultate, în ultima lună a celui de al doilea an universitar,
trebuia să fac practică de specialitate la Huşi. Trebuia să
schimb câteva personale. Pe bilet casieriţa scrisese neglijent
cu pixul HUŞI_ Dar după o vreme de mers, cu ultima legătură, am văzut un cartier cam mare şi trenul a ajuns la Iaşi.
Acel HUŞI scris cu pixul, putea fi luat şi drept IAŞI, aşa încât
controlorul nu a sesizat că am luat trenul în direcţia opusă.
Nici nu m-am gândit să-mi continui călătoria spre destinaţie,
ci am devenit nerăbdător să-l văd pe Miron. Îi ştiam adresa
din Tudor, unde se aflau căminele studenţeşti. Am ajuns cu
uşurinţă la el şi am rămas câteva zile. Era prins într-o partidă
de bridge competiţional, pe echipe, ce se juca în două camere. În zilele acelea am tot jucat bridge. Se duceau şi se tot aduceau cărţile împărţite, ca să joace fiecare masă cu ele. Miron
mi-a făcut rost şi de câteva bonuri la cantină. Nu se mai interesa de învăţătură, aşa cum o făcuse în şcoală şi liceu. Dar,
bineînţeles, se descurca uşor_ În vacanţe, ne întâlneam zilnic_ Apoi am absolvit fiecare, iar Miron a găsit loc în oraşul
nostru, la un Combinat chimic, pe care îl numea „institutul
pentru cercetarea tainelor universului», iar eu am ajuns dincolo de munţi, într-un orăşel dintr-o depresiune intramontană, în Transilvania. Ajungeam rar pe acasă, aşa că mă întâlneam rar cu el. Eu mă însurasem de mult, aveam şi un copil_
Când am trecut o dată în vizită, el primise o garsonieră, în
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cealaltă parte a oraşului faţă de cartierul nostru. Nu îmi
amintesc ceva anume despre noi din perioada aceea. Îmi
amintesc însă de perioada de după mutarea mea în Dobrogea, unde am ajuns chiar în anul al cărui sfârşit avea să fie
revoluţia din decembrie. Începând de atunci, am reuşit sămi vizitez aproape în fiecare an părinţii, aşa că îl vedeam mai
des pe Miron. Îşi mobilase sumar garsoniera şi pasiunea lui
erau acum calculatoarele HC. „HC-urile sunt copii mei»,
îmi spunea. Avea trei sute de casete cu jocuri. „Iniţial credeam că voi avea mii», mi-a spus. Şi visa un PC. De câte ori
l-am vizitat în aceşti ani, se perindau pe la el zeci de oameni,
cu vârste între cincisprezece şi şaizeci de ani (toţi tineri, căci
acesta era numitorul lor comun). Când mergeam la el, porneam dimineaţa şi stăteam până seara târziu. Uneori se întâmpla ca în prima săptămână pe care mi-o petreceam în
oraş, el să fie în tura de noapte. Atunci, după ce ajungeam la
el, dormea câteva ore epuizat, chircit în patul său scurt. Pe
dulapuri erau vrafuri de cărţi, ca şi pe jos, sau la căpătâiul
dormezei. Avea suporturi pline de casete audio cu jocuri,
răspândite prin toată odaia. Pe masă erau televizorul, calculatorul şi componente electronice, care se revărsau şi alături
de masă. Încercase în ‘90 să se lanseze oarecum în afaceri,
adică vroia să deschidă cu un asociat o sală de jocuri pe calculator, ceea ce m-a mirat, pentru că în privinţa aptitudinilor
practice îmi semăna: îi lipseau cu desăvârşire. Însă de aici s-a
ales cu unele cunoştinţe de electronică şi o vreme a depanat
televizoare, mai mult pe la amici, la un pahar. Umblând
după calculatoare, şi-a făcut cunoscuţi la o fabrică de piese
electronice în Bucureşti şi o vreme s-a ocupat cu vânzarea
pieselor cumpărate la negru. Nu ştiu prea multe despre afacerile lui, pentru că nu m-au interesat şi nu le-am luat în serios, mai ales că avea un salariu cu mult mai mare ca al meu,
care eram sigur că îi ajunge fără probleme, cum nu avea de
întreţinut o familie. Fratele lui făcuse o afacere bună cu un
butic, unde vindea produse alimentare şi mai ales vin, dar
nu cred că Miron s-a apucat de afaceri ca să dovedească faptul că e un bun afacerist şi, sper, nu a simţit ca pe un eşec nereuşita lui în acest sens_Dar, în orice caz, marea surpriză a
anului ‘90 nu a fost aceasta. De fapt nici eu nu am considerat-o ca pe o surpriză, însă el mi-a comunicat-o ca şi când
aşa ar fi trebuit să fie, pentru că astfel au considerat-o toţi
prietenii lui vechi, pe care îi vedea rar. (Florin se mutase de
câţiva ani în Israel şi venea doar din când în când în România). De fapt, prima „surpriză» cred că a fost prin ‘86, când
Miron mi-a spus: „O să rămâi paf, ca toţi ceilalţi: m-am apucat de fumat!». Cum persoana sa era asociată cuminţeniei
însăşi, probabil că mai toţi prietenii lui au rămas perplecşi
când au aflat. Cred că pentru fiecare dintre ei Miron reprezenta ceva de care oamenii au nevoie în lumea noastră: să
vadă un om bun, cuminte şi pur, pe care să îl poată iubi, fără
ca el să ceară vreun lucru în schimb, un om care nu trezeşte
invidii în nimeni, care are mereu ceva de oferit. Un astfel de
om, mereu neschimbat, e imaginea enorm mărită a părţii
bune din noi. O vedeam toţi în Miron - şi nu mulţi au şansa
să cunoască o astfel de persoană. Eu am ignorat surpriza,
pur şi simplu pentru că fumatul nu degrada în nici un fel,
pentru mine, acea esenţă a lui, de a rămâne acelaşi om pe
care îl îndrăgeşti şi despre care să simţi că e partea ta bună.
Exact din aceleaşi motive nu am fost surprins în ‘90, când
mi-a spus că se apucase şi de băut - şi că fumează două pachete de Carpaţi şi bea două sticle de albitură (vodka) pe zi.
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Ceea ce ştiu sigur e că nu anturajul l-a făcut pe Miron să bea
şi să fumeze, pentru că nimeni nu i-ar fi pretins aşa ceva tocmai lui. Din contra, cred că toţi apropiaţii săi au încercat să-l
„îndrepte». Ceea ce înseamnă că a făcut-o dintr-o nevoie interioară - şi aceasta nu apare decât ca urmare a unei nemulţumiri, a unei deziluzii, venite din sentimentul că în viaţa ta
s-a produs un eşec. Care să-l fi considerat Miron că a fost al
său - nu mi-a vorbit niciodată despre el. A spus o dată, în
treacăt, că în comunism oamenii nu se pot realiza. Poate neîntemeierea unui cămin - şi aici abureşte o taină, ce arată cât
de puţin îl cunosc şi cât de puţin ştie un om despre el însuşi
ce reprezintă. Pentru mine şi pentru mulţi alţii încă el este
Prietenul şi asta e de ajuns pentru a justifica o viaţă. Însă Miron poate considera că altfel trebuie să arate viaţa lui privată
- şi neobţinând-o, poate să fi resimţit o mare nemulţumire şi,
cine ştie cât şi în ce fel s-a învinovăţit pentru acest fapt. Trebuie că şi-a pus în cârcă şi un alt eşec, cel al promisiunii pe
care o făcuse când era şcolar: aceea de a fi, să zicem, un mare
savant. Însă eu am crezut mereu că e fericit cu prietenii săi şi
că aceasta trebuie să fie viaţa lui.Când dormea, dimineaţă,
după tură şi mă aflam la el, jucam un joc pe calculator, aşteptând să se trezească. Uneori îmi întorceam ochii de la ecran
şi îl vedeam dormind chinuit, somnul unui om epuizat de
serviciul de peste noapte, chircit şi mic cum era, în aşternuturile strânse sub el, în patul acela atât de scurt, încât parcă
era al unui copil. Cum am ajuns la bănuiala că se învinovăţea, pentru toate câte le considera „eşecurile» sale, pentru
practica solitară adolescentină, care în conştiinţa lui sfioasă,
trebuie să fi căpătat proporţii apocaliptice? S-a întâmplat
chiar printr-o relatare a lui Miron, care mi-a povestit ceva ce
îi spusese Florin, de unde am dedus că acesta de aşa ceva l-a
învinovăţit. Iar Florin, îmi închipuiam eu, îl cunoaşte pe Miron mai bine decât mine, pentru că erau prieteni mai vechi.
Nu ştiu însă dacă Florin gândea aşa, nici dacă i-a dat lui Miron de înţeles aşa ceva. Se poate ca totul să nu fi fost decât
rodul unei serii de asociaţii greşite, pe care le-am făcut eu.
Din păcate, faţă de oameni în general şi faţă de cei apropiaţi
în special, refuzăm să le acceptăm taina propriului fel de a fi
şi vulgarizăm misterul lor, dându-i o dezlegare biologică. În
plus, lui Miron îi apăruseră pe faţă câteva pete de albinos: pe
frunte, cuprinzându-i şi o parte dintr-o sprânceană, care se
albise, pe o parte de obraz şi nas. Dar oricum ar fi fost, rămânea el însuşi, acelaşi, ba chiar am observat că orice defect fizic al lui Miron îi făcea pe ceilalţi să ţină şi mai mult la el,
deoarece parcă orice mutilare, îl consacra numai şi numai
pentru ei, era garanţia că Miron rămâne veşnic acelaşi, că
nu-şi va trăda condiţia de prieten, la care, cel ce vrea să evadeze de acasă, poate descinde oricând. Să trădeze pentru o
nevastă, să zicem. Există uneori multă cruzime în oameni,
pentru a-şi păstra ceea ce le e drag.
Din ce alte motive mai este bun un prieten? Lui îi poţi
împărtăşi tot ce ai adunat bun în timpul în care nu v-aţi întâlnit. Eu aveam în minte, în ziua aceea în care l-am sunat,
să fac un „apel la memorie», să-i spun, când aveam să ajung
la el: aici zace wubbul? Şi speram să-şi amintească povestirea lui Phillip K. Dicke, în care wubbul era o fiinţă raţională,
căreia îi plăcea să istorisească mituri, dar care avea aspect
porcin, astfel că echipajul navei pe care călătorea l-a mâncat (căpitanul cu vădită plăcere). Era o poveste care îl distrase enorm pe Miron, îmi aduc perfect aminte. Dar acum
doream o aluzie la timpurile pe care le trăiam, la condiţia
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noastră în aceste timpuri ale schimbărilor de identitate şi o
ironie la adresa noastră înşine. Ironia e o creaţie spirituală
- nu se poate naşte decât între oamenii care se cunosc bine
şi care s-au împărtăşit din valori culturale similare. Aproape întotdeauna, primul moment al întâlnirilor noastre, a
stat sub semnul unei ironii, care avea darul să ne apropie
instantaneu. O întâmpinare sentimental-duioasă, ar fi arătat
cu certitudine că ne-am distanţat unul de altul iremediabil,
că nu mai vorbim aceeaşi limbă. Dar mai ales doream să-i
spun despre cartea pe care o publicasem, pe care anume nu
i-am trimis-o, ca să-i pot spune de ea prin viu grai şi să-i
arăt prima cronică, elogioasă. Am sunat, am sunat, prelung,
mai mult decât se cuvenea, dar sunam la Miron, prietenul
meu şi îmi era permis şi, până la urmă, mi-a răspuns o voce
necunoscută, aproape de copil, dar putea fi şi a unei femei
tinere. „Iată că inevitabilul s-a produs: s-a însurat Miron»,
m-am gândit, fără să reuşesc să-mi reprim un sentiment de
regret. Sigur, nevasta ni-l va răpi. Însurat. Ar fi, de data asta,
într-adevăr, o mare surpriză, de care încercam totuşi să mă
bucur, spunându-mi că aveam să cunosc o persoană care îi
va fi lui Miron cel mai bun prieten ani mulţi de aici înainte,
soţia lui - şi merită să cunoşti un asemenea om. „Cu Mironică», am cerut eu. „De unde sunaţi?», a întrebat vocea, care
îmi păru obosită, sau ca a unui om trezit din somn, dar o
voce aproape de copil. „Din oraş», am răspuns. „Dar Miron
a murit», a spus vocea.
Din momentul în care am aflat despre moartea lui Miron,
mi-am dat seama că e o minciună acea afirmaţie, aproape
iresponsabilă, că totul există doar pentru a intra într-o carte.
Nu, în cărţi nu intră decât umbrele, umbre ale minţii noastre, ce nu vorbesc decât despre o parte a ceea ce crede că e
cel care scrie şi nu vorbesc nimic despre alţii. Nu am început
să scriu o carte despre Miron pentru a încerca să-i păstrez
memoria, fapt care nu contează, ci pur şi simplu pentru că
am simţit că e o datorie. O datorie către prietenul meu, sau
nu ştiu. o încercare de a-l scoate din colb: dacă m-aş gândi
intens la el, scriind, l-aş face să fie încă în viaţă. O datorie
faţă de oameni, care mor. Şi o datorie faţă de viaţă, pentru că
trecem prea uşor pe lângă moarte - acest monolit. Şi trecem
u şor pe lângă moarte, pentru că trecem prea uşor pe lângă
oamenii de alături de noi, fără a şti măcar să-i cunoaştem.
Despre asta aş fi vrut să fie cartea închinată lui Miron Licurici, dar cum, o resimt cu durere, nu l-am cunoscut îndeajuns, nu voi putea aduna în ea decât gânduri despre viaţă în
general. Pe Miron l-am cunoscut totuşi destul de bine - şi se
va înţelege cât, de câte ori voi vorbi despre ce e un prieten.
Spuneam, mai demult, că e totuna dacă mori peste un
ceas, sau peste douăzeci de ani, dacă tot e să mori. Dar acum
ştiu că la timpul vieţii noastre, fiecare secundă contează,
pentru că e vorba de un timp subiectiv, un timp trăit de fiecare şi aici durata are un sens, nu e un raport anonim între
efemer şi etern. E tot ce contează. Timpul, cu fiecare secundă
trăită. Era cu totul altceva ca Miron să nu fi murit cu cinci
zile înainte de a fi ajuns eu în oraş - şi să fi apucat să vorbesc
câteva minute cu el, să ne spunem câteva cuvinte. Abia când
mi-am dat seama că nu-i voi mai vorbi niciodată, am înţeles
că bună parte a revenirilor mele aici, în oraş, i se datorau lui
şi că el era o parte din mine. Iar când număr foile scrise care
s-au adunat despre el, îl simt între degetele mele, în mintea
mea: e aici. Deşi aproape nimic din ce a fost Miron nu poate intra, pentru a fi el, în ceea ce am scris. Şi spun aproape,
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deoarece rămâne numele lui, care atâta vreme cât voi trăi şi îl
voi rosti, va fi pentru mine el însuşi: Miron. Dar nici acest el
însuşi nu e cel care a fost, ci doar ceea ce am cunoscut eu din
el, o umbră a minţii mele, aruncată de forma clădită a măsurii în care eu am înţeles viaţa. În timp ce adevăratul Miron a
fost cu totul altul, alcătuit din tot ce au atins degetele lui, din
ce au văzut ochii lui, din ce a gustat limba lui şi au mestecat
dinţii lui, din ce a iubit sufletul lui, din ce a gândit mintea
lui, din bolile pe care le-a avut şi pe care le-a suferit trupul
lui, din locurile pe care picioarele lui le-au umblat, din tot ce
a crezut despre toate acestea, din dragostea cu care l-a iubit
mama lui. Şi îmi dau seama că nu îl cunosc decât din rarele
clipe când am fost împreună şi când din vorbele, gesturile
şi atitudinile lui, i-am făcut un portret pe ghicite, imagine
care sălăşluia în mine în zilele, în lunile, în anii când nu îl
mai vedeam, eu într-un colţ de ţară, el în altul, portret pentru o inducţie din care să rezulte ce ar face Miron în cutare
moment, cum s-ar purta în situaţia cutare, un portret care să
semene întregului, dar îmi dau seama cât e de falsă această
cunoaştere, pentru că esenţa prietenului meu cel mai bun,
viaţa lui interioară de fiecare clipă, mi-a scăpat - şi ea e o
taină pentru toţi şi numai lui îi era cunoscută. Care îi erau
adevăratele dorinţe? Care frustrările, care nereuşitele? Care
triumfurile? Ce jubilaţii şi ce disperări l-au încercat? Nu ştiu
măcar dacă vreodată i-am lipsit - dar ştiu că mie mi-a lipsit
întotdeauna când a fost departe, dar m-a consolat întotdeauna faptul că există. Iar acum, o voce necunoscută, aproape
de copil, mi-a spus că Miron a murit sâmbătă. Şi în acea clipă l-am văzut pe Miron aşa: mort, şi pentru că era prietenul
meu cel mai bun, era aproape eu însumi, nu mi-am putut
închipui că această schimbare radicală şi veşnică a stării lui,
când a trecut de la viaţă la moarte, s-a produs în mod paşnic
(o, cum ar fi putut), ci că Moartea i-a intrat pe dinăuntru şi
i-a întins anumite părţi ale trupului, căutând aşa să i-l rupă,
împingând în sus şi în jos, din zona diafragmei, fapt căruia
el nu i s-a putut împotrivi, decât numai a putut să observe
acele schimbări, urlând de neputinţă, încât eu l-am văzut, în
acea clipă în care am aflat, mort, cu trupul mult lungit faţă
de cum îl ştiam în viaţă, iar craniul, fruntea cu arcade mari
ca două streşini, nasul proeminent, gura, ochii - toate acestea erau cu mult mărite, un corp şi un cap urieşeşti. Moartea
nu îl putea duce altfel dincolo, fără o bătălie crâncenă şi sfâşietoare, dusă în el, şi în care nu avea cum să se apere. Şi apoi
am înţeles ce înseamnă moartea şi că Miron, el, era o parte
din mine, care acum a murit şi nu voi mai fi vreodată nici eu
cel ce am fost.
În 1997, la 31 august, prinţesa inimilor, Lady Diana, a
murit. Paparazzi au hăituit-o ani în şir, pentru devoratorii
vieţilor intime. În 20 aprilie 1937 este bombardată Guernica
y Luno. 1945: bomba atomică explodează deasupra Hiroşimei. Masacrele în masă încep din mileniul I a. Chr. Asurbanipal scoate cu mâinile lui ochii a 12.000 de oameni. Timur
Lenk, Şchiopul: ucide ca tigrul, din instinct criminal. La Ispahan, cere soldaţilor săi 70.000 de capete de locuitori ai oraşului. Se naşte un abominabil comerţ: oştenii care simţeau
oroare faţă de crima gratuită, vor cumpăra capete de om, ca
să le prezinte învingătorului. La Delhi, armata sa masacrează timp de trei zile populaţia oraşului. În Pendjab ordonă
să fie strangulaţi cei 100.000 de prizonieri. Pe armenii care
apără eroic Sivasul, îi îngroapă de vii, în morminte anume
concepute şi construite cu migală, pentru ca moartea să le
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fie lentă şi chinuitoare. La Bhatnir, face deosebirea între hinduşi şi musulmani: pe primii îi arde de vii, pe ceilalţi, căci era
de aceeaşi credinţă cu ei, „doar» îi sugrumă. La Dresda (1314 februarie 1945) mor sub bombardamente 135.000 de oameni. E greu să vezi cu ochii minţii ultimele clipe ale fiecărui
om ucis. Vedem doar nişte cifre. Naziştii fac crima ştiinţific
organizată: lagărele morţii. După ultimele statistici, comunismul face peste 100.000.000 de victime. La Katyn, Stalin
ucide toţi ofiţerii polonezi prizonieri. Sunt executaţi cu un
glonte în ceafă, apoi aruncaţi într-o groapă comună. În Siberia mor milioane de oameni. În Cambogia, Pol Pot taie urechile condamnaţilor săi şi îi pune să şi le mănânce, înainte
de a-i ucide. Sau obligă familiile acestora să le devoreze un
picior sau un braţ, cât mai sunt încă vii.
Vor fi uitate lagărele naziste? Tineri evrei din şcolile militare, în 1996, aflaţi în drum spre Dachau, joacă în autocar
cărţi şi se cinstesc cu vin. Când ultimii martori ai genocidului vor pieri şi nu vor mai putea da mărturie despre ororile holocaustului, va mai fi pentru cineva palpabilă sinistra
lor soartă, ori holocaustul se va preschimba într-o cifră? Va
fi uitată Lady Diana, va fi uitată Guernica. Va rămâne însă
Hiroşima, vor rămâne lagărele morţii, pentru că ele nu mai
sunt o problemă de moarte, ci una de conştiinţă. Pe morţi
îi uităm, masacrele la fel, pentru că moartea nu iartă pe nimeni şi aşa n-o mai băgăm în seamă. Dar când săgeţile ei se
împlântă în conştiinţa noastră, rănind-o, aşa cum se răneşte
carnea trupului pentru a ne face muribunzi, imaginile spaimei se imprimă pentru totdeauna în noi. Hiroşima şi lagărele morţii devin o spaimă mereu prezentă, ne identificăm ei,
căci nu mai stau eu şi moartea faţă în faţă, ci noi şi moartea.
Între fiecare aceste sute de miliarde de morţi, a existat
pentru unii o Lady Diana, pentru alţii un fiu, un soţ, un tată,
o iubită, un prieten, Miron Licurici. Şi cu acest cântar ar trebui să cântărim moartea. Cifrele, astronomice chiar, sunt
parcă asemenea firelor dintr-un pumn de nisip. În cei ucişi
a fost spaima sau curajul, în cei rămaşi o inimaginabilă durere_Iar cartea începe să se nască abia atunci când durerea
slăbeşte. Cartea mea pentru Miron Licurici aş vrea să nu fie
o carte. Mi-aş dori să trec dincolo de literatură.
În aceeaşi zi cu Lady Diana a murit şi Miron. Nu s-a scris
în ziare despre el, decât, poate, un necrolog. Dar Miron nu
este pentru mine o problemă de moarte, ci una de conştiinţă.
De ce moartea a devenit atât de posesivă, de prezentă şi
necruţătoare în civilizaţia noastră? Ştim, ştim de ce cunoaşterea ei e atât de dureroasă pentru noi: nu ne mai putem salva de ea. Spiritul nostru nu mai secretă mântuiri_ Spiritul îşi
trage sevele dintr-o cunoaştere indefinită. În tot ce cunoaştem cantitativ, spiritul moare. În vremurile vechi, cunoşteam
cosmosul indefinit, aşa cum ne cunoaştem prietenii. Dar noi
am dobândit cunoaşterea pragmatică şi cosmosul concret îl
înlocuieşte în noi pe cel spiritual. Pentru că înainte de a-l cunoaşte ştiinţific, cu câtă materie are în el, câte stele, ce soi de
galaxii îl compun, înainte de a avea o imagine cantitativă a
lui, cosmosul, atât cât îl vedeam cu ochiul, era suportul metafizic pentru spiritul nostru. Noi îl cream. Şi tot aşa, lumi întregi ale spiritului au murit. Am ajuns, chiar, la o cunoaştere
cantitativă a morţii.
M-am întrebat, după ce a murit Miron, de ce trăim tot
mai intens şi mai chinuitor sentimentul secătuirii lumii? Nu,
nu e pentru că ar fi „murit» Dumnezeu. Ci spiritul a murit:
amestec de credinţă, uimire şi iubire_
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Ştiau ei plugarii, ciobanii, olarii din vechiul nostru sat
ceva, ce noi nu mai ştim şi de aceea ţineau la rostul lor. Ştiau
de iele, de Steaua logosteaua, de Logodna proştilor, de Ramura Verde din Armindeni, de Ovidenia, de Seara Însurăţitului, de Stelele Ciobanului, de Turta Arieţilor, de Săcăluş, de
Raru, de Rafinea, Căluşari, cu Mutul Căluşului, de Mulsul
Măsurii, de Muma Ploii, de Moş Alexă, de Legatul Fiarelor,
de Îngropatul lui Moş Vasile, de Înmormântarea Caloianului, de Dragobete, de Dodoloaie, de Cârceie, de Cântători, de
Cârstovul Viilor, de Cârneleagă, de Alimori, de Alexe Crudul, de aruncarea în ţol, de Chiric Şchiopul, de Odolean,
Cârstineasă, Avrămeasă, de Marţea Vaselor şi de multe altele ştiau ei, de ale credinţei şi poveştilor. Ştiau că moartea e o
nuntă cosmică. Dar pentru noi Moaşa Visului (ca să inventez şi eu un nume pentru ceva de care am avea nevoie, deoarece nu mai există credinţă şi poveşti), a murit şi nu avem
în minte decât numai ceea ce vedem: maşini cu motorul de
atâţia şi atâţia cai putere; blocuri de sticlă şi ciment de atâtea
şi atâtea etaje; şosele de asfalt de atâtea şi atâtea benzi; stele
la atâtea şchioape de ochi, în care arde atâta şi atâta hidrogen; soarele care dă atâta şi atâta energie. Pe vremuri, când
Luna era mâncată de Vârcolac şi oamenii o ajutau să-l învingă, aveau putere să învingă şi moartea.
Da, voi scrie despre Miron, fiindcă omul e o fiinţă în atingere personală cu materia şi viaţa şi care preschimbă palpabilul în spiritual. E atât de legat de fiecare clipă şi totuşi o
transcende cu atâta forţă, graţie spiritului său care creează şi
a curgerii timpului! Dacă timpul s-ar opri, nu ar mai fi posibilă transcenderea clipei, prin transmutarea ei în viaţă, iar
dacă spiritul nu ar mai exista, s-ar întinde, peste tot ce există,
spuza neantului.
Dar omul fiind o fiinţă în atingere personală cu materia
şi viaţa, cum să ştiu felul în care le-a trăit Miron Licurici pe
toate acestea? Decât numai crezând ce am spus: prietenul
meu e o parte din mine şi atingerea mea cu materia, cu timpul, cu viaţa, e şi atingerea lui.
Miron a avut o criză şi a făcut stop cardiac. În aceeaşi zi
în care o voce subţire şi pierită, aproape de copil, mi-a spus
că Miron e mort, văzusem pe Discovery cum o fată care suferise un colaps, a fost ajutată ore întregi pentru resuscitare.
O echipă mobilă a venit cu aparate medicale acolo unde ea
căzuse. Neîntrerupt, mai multe ore, i s-a făcut masaj cardiac,
i s-au făcut injecţii, i s-a dat oxigen. Miron a avut ghinionul
să trăiască într-o ţară postcomunistă. Moartea lui de câteva
clipe, a devenit astfel definitivă.
„Dar Miron a murit», a spus vocea.
Durerea s-a răspândit în mine ca reacţia chimică a unui
venin, iar mintea a început să secreteze gigantomahii, anticorpi ai morţii. Odaia minţii s-a umplut de zumzetul de
arc electric al nefiinţei, iar lumea a intrat în ea cu strigăt de
corb. Dar în acelaşi timp, foşnetul stelelor s-a revărsat în ea
ca o maree, ca un parfum şi la fel întreaga memorie, a mea
şi a lumii. Aşa, silit să privesc faetonul de marmură neagră a
morţii în trecerea lui lentă şi implacabilă, covârşitor monolit,
pus faţă în faţă cu literatura, am putut deplânge vacuitatea
vorbelor, incapabile să redea viaţa cuiva, dar până la urmă
am fost obligat să admit că surogatul născut din ele, e singura noastră şansă: nu avem altceva cu ce să luptăm contra
morţii decât cuvintele.
(Va urma)
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Parohie la ţară

Încă nu se obişnuise ca, între cântările bisericeşti, să audă
reclame atât de terestre. O voce feminină caldă întrerupsese
programul concertului de psalmi, în radioul maşinii, în timp
ce intra în curte: „Iaurtul «Viva», o minune pentru burta ta!
Acum dublu, la preţ de unu!”. Trase sub mărul stufos de lângă uşa grea, să nu se înfierbânte tabla. Descuie cu cheia mare
cât una de cetate medievală şi păşi peste pragul înalt. Înăuntru soarele îl izbi cu fascicule prăfoase, întretăiate spectaculos, ţesute din stânga şi din dreapta printre ferestrele mici ale
absidelor. Decupau o zonă alburie, lăptoasă, în întunericul
zorilor, sălăşluit între zidurile vechi, pictate naiv, cu sfinţi coloraţi şi peisaje biblice cam strâmbe. Iconostasul, singurul a
cărui pictură îi părea bizantină şi-i plăcea, dormea, în penumbră, dimpreună cu uşile împărăteşti ale altarului şi cu icoanele
mari, laterale. Erau mândria lui, în ele investise cel mai mult,
la restaurare.
Era a doua oară când intra în biserică, dimineaţă, devreme, să se pregătească pentru liturghia de duminică, şi găsea
mirosul de lumânări arse şi izul discret de tămâie. Parcă slujise cineva puţin înainte, noaptea, sau parcă arsese cineva răşini aromate în cădelniţă, pe cărbuni, aşa, pentru parfum. Să
alunge duhurile rele, să cureţe locaşul, să-l sfinţească. Dar el
era preotul, cine să înceapă ceva fără aprobarea lui, înainte de
a intra el, să dea binecuvântare? De când venise, de doi ani,
în sat, îşi impusese autoritatea repede, el făcuse programul, şi
pentru enoriaşi, şi pentru comitetul bisericesc, reales pe listă
exactă, fără comentarii. Asta la zece ani, cât trecuse de la plecarea ultimului paroh care slujise aici şi care avusese, la rândul său, un comitet bisericesc. Nimeni nu făcea ceva fără ordinul său, nimeni nu putea nici măcar să aprindă o lumânare
sau candelele de la icoane. Poate că mirosul acesta din a doua
duminică de după sfinţire era de la sărbătoarea satului, poate episcopul folosise mai mult mir la târnosire, poate era mai
aromat şi nu ieşise tot fumul, după marea slujbă arhierească.
Trecuseră două săptămâni, totuşi, dar se mai putea presupune.
Făcu slujba ca de obicei, fără să întrebe pe nimeni nimic.
Iar cele treisprezece-cincisprezece babe, iar cei câţiva copii
şi bărbaţii trecuţi de mult de prima tinereţe, plus ceva tineri
neconfiscaţi încă de cele patru mini-baruri de lângă staţia de
autobuz şi de sala de internet, prospăt deschisă. În maşină, la
întoarcere, rămăsese îngândurat, în timp ce Loganul aluneca
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scrâşnind pe prundişul drumului de ţară, printre plopii de pe
margine. Acasă, când ajunse, parcă maşina neglijent, dintr-o
mişcare, în spatele blocului, şi urcă fără să se grăbească. Nu
scoase banii din buzunar şi pomenile din sacoşă, nu-şi dădu
reverenda jos, ci-i spuse mai întâi preotesei:
- Azi iar a mirosit în biserică, dimineaţă.
- Aşa, şi?
- Păi cum şi? A doua oară? La fel?
- Iar ţi se năzare, Radule? O fi de la sfinţire.
- A doua oară, fato? Nu-nţelegi? După două săptămâni, cu
geamuri deschise de Maria la trei zile şi curăţenie şi toate? Mirosurile se schimbă, de la trămbălelile astea, nu crezi?
- Daaaa, se schimbă şi nu prea! Tu slujeşti, mai o vecernie,
mai o înmormântare, un maslu.... Las’ c-am văzut eu cum e
acolo! Pluteşte mereu acelaşi miros de ţară, cu tămâie de răşină ieftină. Şi e neaerisit. Ia vezi tu mai bine când ai făcut maslu!
- Nu e, Carmen, nu e, îţi spun eu! Nu e de la slujbele mele,
şi nici de la sfinţire! E... din altă parte, de undeva, habar n-am!
- Nu, Radule, a coborât Sfântul Sisoe din cer şi ţi-a slujit
în biserică, noaptea! Cu toţi îngerii! Hai, nu mă lua iar cu...
de-ale tale! Îţi intră vreun beţiv noaptea-n biserică sau vreun
nenorocit în căutare de bani. Credinţa nu ţine de-astea, de romane poliţiste şi de thriller-uri americane ieftine. Preot eşti tu,
dacă umbli cu mistere de babă proastă? Îţi aprinde Vasile vreo
cădelniţă, se joacă cu chibriturile sau lasă geamul deschis. Sau
uşa, uită s-o-ncuie.
- Ţine-mi iar morală! Nu intră nimeni acolo, dimineaţa,
duminică, eu sunt primul, ţi-am mai zis! Iar misterele nu le
inventez eu, ele sunt, pur şi simplu. Dac-or fi. Ce mistere ai
auzit tu de la mine, în chestia asta? Eu n-am zis nimic de niciun mister...
- Las-o aşa, mai ştim şi noi câte ceva.... Vezi mai bine repară
netul, că iar am rămas fără, şi ţi-am zis de când! Gata, a trecut
sfinţirea, mai stai şi tu pe-acasă, în timpul săptămânii! Dan şi
fata au nevoie de ceva tătici, chit că-s popi la ţară! Faci tu destule sacrificii în rest, ştie lumea!
- O să vorbesc cu ăştia, cu Maria şi Vasile, să-i întreb...
Dar nu întrebă, deocamdată, să mai lase să treacă timpul.
Poate vor dispărea toate, şi atunci rămânea cu o amăgire de
moment.
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A treia duminică de după slujba cu episcop nu mai fu niciun miros, nu i se mai păru că-l simte. Dar în a patra, pe lângă miros, apăru încă ceva. Colacii uitaţi pe banchetă, în altar, erau începuţi, rupţi, parcă mâncase cineva din ei. Iar racla
mică, de argint, cu sfinte moaşte, era mutată din faţa icoanei
mari a Mântuitorului, în faţa celei a Maicii Domnului. Ştia sigur că nu trebuia să fie acolo, fiindcă oamenii se închinau la
ea când treceau să ia anafură. Toate astea nu fuseseră ieri, la
vecernie, şi nici vineri seara, la maslu. Făcu slujba, dar după îi
luă deoparte pe Vasile, pe Maria şi pe dascăl. Cum se aştepta,
nimeni nu intrase acolo sâmbătă noaptea şi nici geamul nu
fusese lăsat deschis. Şi culmea, ziceau că ei nu prea simţiseră
nimic. Îl priviseră ciudat: ce-l apucase, adică? În biserică nu
se mai slujise de ceva ani, înaintea lui, rămăsese mirosul de
la slujba de sfinţire, când cu vlădica. Exact ce-a presupus şi el.
Cât despre colaci şi raclă, nici nu se îndoiră că el le mutase şi
uitase, apoi. Cam tânăr pentru asemenea scăpări! Nu se cădea
unui preot vrednic, proaspăt în parohie!
A cincea duminică iar nimic. La fel în a şasea. Totul părea
să fie dat uitării, fusese un vis, o impresie. În a şaptea duminică, însă, deranjate erau sfintele vase. În proscomidiar, unde
trebuiau să aştepte liturghia cuminţi, acoperite, potirul şi discul cu steaua nu mai erau. Fuseseră aşezate pe masa altarului,
descoperite, pe antimisul despăturit. Steaua se odihnea deasupra discului, ca şi cum ar fi strălucit peste miridele aranjate canonic, pentru săvârşirea Euharistiei. Părintele căzu în genunchi, în faţa Sfintei Mese, şi se închină, cu faţa la pământ.
„Doamne, ajută-mă, luminează-mă, scapă-mă!” Aşa ceva era
imposibil să fi făcut el, era anticanonic, păgân, aproape, şi tot
aşa de imposibil era s-o fi făcut oamenii din comitet, care mai
aveau acces în altar. Cine să îndrăznească să se atingă de...?
Duminica aceea nu mai sluji. Închise biserica şi transmise că
e bolnav. Zăcu, într-adevăr, acasă, în oraş, toată săptămâna.
Fără să-i mai zică nimic preotesei. După câteva nopţi de rugăciune şi de citit Paraclisul Maicii Domnului, pentru luminare,
decise ca sâmbăta următoare să stea la pândă. Hoţul sau cine
era trebuia prins şi farsa trebuia să ia sfârşit.
Când casa Mariei, unde rămânea în week-end, pentru
slujbe, se scufundă în somn, ieşi încet şi intră peste drum, în
curtea bisericii. Era cald, nu-şi luase pe el decât un hanorac,
tenişii şi pantalonii de stofă neagră, pe care-i purta pe sub reverendă. Se întinse pe iarbă, destul de înaltă ca să-l acopere
bine. Se felicită că nu-i zisese lui Vasile să o cosească. Greierii
cârâiau cu putere, aproape de urechile lui, şi rar câte un câine
mai tulbura liniştea nopţii. Pacea rurală îl covârşi cu mătasea
ei şi îi aminti de copilărie. Se întoarse pe spate, să privească
cerul spuzit de puncte luminoase. Era frumos, desigur, merita
să piardă timpul aici, în loc să se culce în patul cu cearceafurile apretate ale Mariei. Iar timpul trecu, pierdut, fără altceva.
Nimeni nu intrase în curte, nimeni nu încercase uşa bisericii.
O verificase şi el, era încuiată. Se trase mai aproape de peretele
absidei din dreapta, sub el, mai precis. Se întinse iar pe spate,
cu mânile sub cap, astfel încât să vadă fereastra, deasupra, şi
uşa bisericii, dacă ar fi întors privirea, lateral. Se gândea dacă
nu ar fi fost mai bine să intre în biserică şi să aştepte acolo... ce
era de aşteptat, avea cheia. Adormi lin, furat de încordare.
Îl trezi lumina difuză care cădea peste iarbă, prin gemuleţul absidei. Nu era puternică, nu ar fi putut fi zărită din drum,
dar de aproape, de sub geam, da. Nu-i fu teamă. Sări în picioare, îşi făcu cruce, şi se cocoţă cu vârfurile picoarelor pe bordura de lemn a peretelui. Ţinându-se cu mîinile de cerceveaua
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subţire a ferestrei, privi avid înăuntru. Dacă l-ar fi văzut cineva, întâmplător, din drum, ar fi căzut de ridicol. Popa cel nou,
noaptea, târziu, urcat pe peretele bisericii!
N-apucă să vadă prea multe, doar cât l-au ţinut mâinile şi
picioarele, sprijinite de muchii şi colţuri înguste.
El era cu spatele, nu-i putea vedea faţa, dar observase că
era slab, alungit, că avea părul lung, moale, şi o cămaşă de in
până la pământ, care-i ascundea formele trupului descărnat şi
desculţ. S-ar fi putut ghici o barbă, totuşi, nu prea mare, la nivelul obrazului măsliniu. Stătea în picioare, împărţind cuvinte
şi colaci din sacoşele cu pomeni, aduse din altar. Recunoscu
sacoşele primite de la săteni, după modele şi culori, în mâinile-i subţiri, ca nişte lujere, găurite la nivelul palmelor. Prietenii
săi stăteau pe jos, în faţa iconostasului, în aceleaşi cămăşi lungi,
cu pliuri, dar colorate. Niciuna nu era albă, ca a lui. Numără
în semicerc doisprezece inşi, tineri şi bătrâni. Erau veseli, vorbeau ceva, nu se auzea ce, gesticulau, arătau tot felul de lucruri,
muşcând din colaci, cu firimituri căzute în bărbi. Gustau şi
din potir, din potirul de împărtăşanie, trecut din mână în
mână. Unul, cu păr stufos, negru şi barba înfoiată, avea nişte
chei mari, în mână, legate cu un inel de sârmă groasă, zornăiau când mişca sau când râdea şi i se zguduia tot trupul. Altul, cu ceva chelie, se juca într-una cu macheta unei bisericuţe,
mici, cât să-i încapă în pumn, părea o jucărie de care nu s-ar
fi despărţit pentru nimic în lume. Semăna perfect cu biserica
înăuntrul căreia se petreceau toate astea. Toţi aveau într-una
din mâini câte un sul de hârtie sau din piele, rulat şi legat la capete cu panglici albastre şi roşii, nu înţelegea de ce nu le lăsau
jos, îi încurcau, oricum. Doar unul singur, mai în vârstă, cu o
calviţie respectabilă şi barba ca un fuior subţire, căzut până la
piept, ţinea subsuoară mai multe suluri, prinse laolaltă cu o
sfoară mai groasă. Crucea de la masa altarului, goală, fără răstignit, zăcea rezemată de strănile absidei celeilalte, opuse geamului pe care privea. Lângă ea, aşezat în strană, cuminte, ieşea
în evidenţă un tânăr cu aspect sălbatic, dur, probabil cel mai
sărac dintre toţi, a cărui haină zdrenţăroasă din păr de animal
îi dezvelea, pe alocuri, un trup slab, plin de julituri şi de murdărie. Fără să zâmbească, precum ceilalţi, abia gusta dintr-o
coajă de colac, îşi dădea mereu părul lăţos din faţa ochilor, ca
să vadă, şi-şi trecea repetat mâna prin bărbuţa rară, ţepoasă.
Din altar tot aducea câte ceva o femeie măruntă, într-o pelerină neagră cu trei stele galbene, cusute pe umeri şi pe broboada
prinsă oriental, lăsându-i descoperiţi numai bărbia rotundă,
obrajii albi şi ochii, frumoşi, strălucitori. La ospăţul acesta, între prieteni vechi, nu era nicio lumânare aprinsă, niciun vălătuc de tămâie, cât de mic. O lumină palidă, liniştitoare, se revărsa, cu irizări albe, albastre şi portocalii, în tot lăcaşul, venită
de pretutindeni, ca şi mirosul parfumat, ţâşnit afară prin toate
crăpăturile geamurilor şi ale pereţilor, proaspăt vopsiţi, când
cu sfinţirea. Bătăi regulate de aripi adiau undeva, sacadat, ca
un cor de voci omofone.
Sări în iarbă şi traversă drumul până în casa Mariei. Se
aruncă în maşina trasă în curte, sub vie, şi demară, cu scrâşnet de roţi şi pietre pocnite în garduri şi-n şasiu. O luă în viteză
spre oraş, fără să-l latre vreun câine, fără să-l vadă vreun om.
În spate, satul rămânea adormit, cu biserica scufundată în întuneric şi ferestrele negre, stinse de ceasul târziu al nopţii. Ca
niciodată, prin parbriz luna era umflată ca un măr copt, auriu,
iar cerul părea mult mai curat ca ieri.
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cartea surâsului

armonia ascunsă este mult mai măreaţă, Divinitatea este o stare a conştiinţei. O stare viabilă. Azi
mai puternică decât cea evidentă. ne suntem doar amânare a simplităţii, firescului. Viaţa
Heraclit instruieşte în tăcere. Fără de vorbe, fără de larmă. Când
se va pricepe că adevărul este un dat al fiinţării, nu al
Această carte este prima dintr-o serie care mă va în- dizertaţiei?
soţi de pe acum, cât îmi va fi îngăduit. Urmând o anume Cale. Tot ce s-a adunat în această carte a surâsului,
Geniala premoniţie a limbii: a încolţit un gând. Cine
purtând subtitlul: intermitenţele aflării, se referă tocmai ne presară seminţele gândului în minte, ca ele să poată
la acest demers individual al aflării, însoţit de paradigme încolţi? Când mă bântuie neliniştea ramurii, am ajuns la
şi experimente adiacente întru prefigurarea fragilă a con- marginea iernii. Însemnat de noapte, traversez auzul. Alştiinţei, în fond doar Una.
tfel întâmpin apa picurând de pe olane. Şi din acest nimic,
Conştiinţa - o lamă cu două tăişuri: pricina suferinţei, pe nesimţite, înfiripări. Şopote răsfrânte în improvizaţie
dar în acelaşi timp şi a mântuirii. Sosim dinspre diferite de pasăre. Suspin de fulg în primul ghiocel.
nivele ale conştiinţei pe lume. De aici totul. Miturile străvechi şi paradigmele biblice sunt lentilele prin care putem
Sub înverziri, doar zumzetul fără de trecut al gâzelor,
re-interpreta trăirile şi lumea. Şi tot de aici vectorul lim- noaptea, deşi ornicul îşi topeşte peste case bătaia stinsă-n
pede al tendinţei generale a evoluţiei, tot mai clar confi- ecoul tăcerii; liniştea - oglinda auzului.
gurate în acest demers absolut individual, ca orice Cale
genuină.
Nevinovăţia nu cunoaşte noaptea. Unduie laolaltă cu
Neobosita metanoia, mereu fragedă. Tot ce am trăit, viaţa. Nu o modelează, nefiind conştientă, copilărind fără
purtat de o anume Sete, înscrie desenul unei vieţi, din de finalitate în etern. Poate tocmai de aceea ne suntem
care transpare treptat chipul inimii. Când începi să te în- aici. Apoi, dintr-o dată inocenţa a tânjit să afle. O străbătrebi asupra fiinţei tale, să te întrebi cu sete, eşti deja pe tea dorul nedefinit al aflării. Va străbate astfel, nenumăCale. Între realitatea de sorginte mentală şi cea psihologi- ratele ţări mohorâte ale conştiinţei întru maturizarea spică se cască la mulţi un abis. Ce putem face, când nu mai ritului. Bântuită de reîntoarcere, acum. Fiindcă doar dacă
putem face nimic? Nimic şi totul.
pierzi ceva, eşti în stare a preţui. Cu inocenţii dumnezeu
Capitularea e în fond premiza victoriei în procesul ar fi fost tare singur, mereu.
spiritual.
Copilul şi soţia lui Gauthama mai dorm, când el se va
întoarce înapoi în mica odaie, după aflările lui definitive.
Adieri de martie printre ultimele frunze nedesprinse de iarnă. Susur de clepsidră. Doar vrabia în alertă se
Şi-a înălţat braţul înspre o ramură. O şuviţă a alunecat
lasă pătrunsă. Să presimtă ea oare? Fiecare fulg reia o dezvelindu-i profilul în montura înfrunzirilor. Totul, atât
însingurare.
de firesc, încât o necunoscută tandreţe m-a înfiorat. Am
recunoscut deodată în gestul ei un gest uitat, cu neputinAdevărul a devenit de prisos. Piesa nu mai are cortină. ţă de reamintit şi totuşi, dureros de intim cândva. Odată.
Nici sfârşit. Doar succesul, ori eşecul mai contează. Epu- Mistuită în surogatele însoţindu-mă în vieţi de vieţi, ea
izând, sleind. Ninge. Unduie mireasma fulgilor topindu- mă aştepta acolo, mântuită de vremi. Când ne vom puse pe-o geană de copil.
tea oare dărui, cu deplina încredere a câinelui, ce-şi înalţă
ochii lui curaţi înspre noi?
Geamătul au ralenti al textului. Fresca unui geamăt
asirian. Crux Ansata. Purtată deja în Egipt de preoţi.
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Cât de limpede e lacrima, deşi e un distilat al unui
conglomerat de simţiri cu neputinţă de decantat. Însă
câţi nu se sting în fond de lacrimă la inimă. Lacrimi lăuntrice, împovărând, otrăvind. Afară şuieră deodată năprasnic vântul sub un cer de recluziune. Mistuite păsările.
Doi băieţi şi o fetiţă, în şir indian, în spatele unui pechinez. Nimic nu se întâmplă fără un scop. Am devenit fiinţe
pur teleologale: ne plimbăm pentru sănătate.
Două bătrâne o iau pieptiş prin parcul desfrunzit,
vânturând ritmic beţe de schi: nu se aude decât păcănitul
sec al beţelor pe asfalt. Nimic spontan. Nimic cu o dăruire deplină, în care să te uiţi total. Fragmente de lumină.
Până şi ciorile înscriu în aer note albe.

Identic cu această pagină, ce se citeşte acum pe sine,
sunt.
Iubirea limpezeşte rostirea, cum durerea, lacrima.

Totul ar trebui poate să înceapă cu întrebarea: când
vedem un arbore, îl vedem văzând şi pe cel ce vede? O boccea burduşită cu amintiri cenzurate, ego-ul: nu sunt doar
ce fac, ci – mai ales – şi ce am făcut. Solia verbală se face
ţăndări în impactul ei cu meta-solia ochilor, a trupului.
Iată, începutul schizofreniei generale. Lipsa integrităţii:
concomitenţa dintre faptă şi gând.
Însă, după cum mitul e o apropiere analogică de absolut, după căderea în dualitate, nu ne rămâne decât experienţa individuală şi apoi poate, ca dar, indicarea unei
Doar un accident ori vreo boală mai trezesc: este for- căi posibile, denotarea, metoda injuncţiei, nimeni nefiind
ma comună, ştearsă, surogatul de satori al masei, s-ar zice. scutit de drum.
Deîndată uitată, la cea mai mică ameliorare. Şi totuşi, ea
În fond, în fiecare zace nemărturisită angoasă faţă de
se strecoară homeopatic de pe acum în orice gest, orice eternitate: omul o evită, mânat de ghesul de a ajunge în
act. Clamând adânca nevoie de refacere a unei rupturi.
mâine, în viitor.
O insaţietate inexplicabilă va însoţi orice dăruire, până
nu se realizează atotidentificarea. Harul iubirii în care se
Stau la coadă la casa electronică. Un bărbat în putemistuie toate „învăţăturile”.
rea vârstei, distant şi rece, se înfige în faţa unui bătrânel.
De ce nu aşteptaţi să vă vină rândul, ca fiecare? murmură
Vine o vreme când trebuie să uiţi şi apoi să refăureşti blând bătrânelul. Eu nu sunt fiecare, răspunde berbantul.
totul; şi înainte de toate, pesemne, cuvintele. Există reguli Asta este. Aşa e. Şi-mi tresaltă deodată în inimă parabola
succesive pentru a învăţa condusul unei maşini, însă din bătrânului prăvăliaş evreu cu aplecare mare pentru cărţi:
momentul în care s-au aşezat reflexele, trebuie să le uiţi sta el cât era ziulica de lungă şi citea în spatele tejghelei.
şi să-ţi găseşti propriul „drum”: fiecare conduce într-un Deseori, când se ivea un client, îl repezea, oripilat că tremod absolut unic.
buia să-şi întrerupă lectura dragă: Ce?! Altă prăvălie nu
Grija, băgarea de seamă, atenţia nudă.
ai găsit?
Bunul simţ este ca „antena” unei mimoze, vibrând la
fiecare foton.
Experienţa individuală, aflarea, cum prefer să-i spun,
traversează prin socializare stările ritmice de contracţieManipularea conştiinţei începe în mod rafinat cu ac- relaxare: presarea conştiinţei ne-stabilite a fiecăruia în
tul de compromitere al cuvintelor. Weltverbesserer, se zice, forme, care au fost stabilite prin acord drept acceptabile
spre o pildă, despre unul care vrea „să facă” lumea mai în societate. Un om e în societate, când societatea e în el.
bună, să o „îmbunătăţească”, despre unul care nu o ac- De aici necesitatea însingurării resimţită la un anume niceptă aşa cum se vrea ca ea să fie acceptată, de unul care vel individual.
nu se încadrează. Câte cuvinte nu au fost compromise în
Reprezentarea simbolică, ori sensul, cum i-am mai
ultima jumătate de secol. Însă, doar în tăcerea însingură- putea zice, creează dualitate. Dorind un sens aflării, exrii se lasă ele tămăduite. Prin aplecare individuală. Un act perienţei personale aşadar, înfăptuieşti o fragmentare a
de conştiinţă. De nu s-ar ivi deîndată orgoliul explicării. aflării.
Demonul controlului şi al analizei: mereu obsedaţi de a şti
Lumea adevărata se află dincolo de sens şi acordare
ce se află în spatele lucrurilor: să demonstrezi că ştii. Deşi de valoare.
mereu şi tocmai atunci scapă esenţialul: nu are loc transO est-itate, s-ar putea zice, ea fiind aşa cum este.
figurarea în dar.
Când e atât de evident: mâna poate apuca orice, însă
Spălare milenară de creier: a lua descrierea lumii drept
se poate apuca pe sine însăşi?
lume. Senzaţia că te mişti printre măşti într-o lume de
refulaţi pesemne de aici se trage. Fiindcă orice gând ori
Schwarzwald. Aproape de izvorul Dunării. Câţiva sentiment, care nu cadrează cu schema unei culturi este
toporaşi risipiţi printre trunchiuri prăbuşite. Adieri de refulat. Limba fiecărei culturi acţionează astfel ca un filscorbură între primele ferigi. Etanşez cu grijă o tabacheră tru. O adevărată grilă, o bandă biosocială.
de lemn, în care zace o frunză de ferigă şi îi dau drumul
Grădiniţă evoluată: joc cu reguli, unde eşecul unuia
pe apă. Saltă uşor, apoi pluteşte ferm. Lin, ca o implorare constituie succesul altuia. To be number one. Apele fertile
împlinită, dinspre o pădure neagră înspre o mare neagră. ale concurenţei acerbe îşi aduc din plin aportul la cultura
Nu e straniu?
urii. Începând cu şcoala şi continuând apoi cu celelalte
Spiritul şi această pagină sunt unul şi acelaşi lucru. compartimente. Un joc în care ambii parteneri pierd în
Atotpătrundere.
fond. Astfel, Maya devine casa de locos.
Doar el de nepătruns. Temeiul finitului e nesfârşirea.
Mâna copilului ce desprinde tabachera dintre răgălii e
Singur printre viile zgâlţâite de vânt. De o parte şi de
mâna mea. Dinspre un grind răzbat cotele apelor Dunării. alta a cărării, arbuşti cu galbene, suave flori. Ploi de aur,
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le zicea Buna. Ici-colo, înfloriri discrete albuind ca o colonie de fluturi surprinsă de o rafală. Petale albe, firave,
înfiorate de-o nostalgie de fulg. Nimeni în jur. Dincolo
de ordinea riguroasă a şirurilor de vie, încep acareturile
brune, alături de cele negre. Până înspre liziera pădurii
sub clopotul iluzoriu al unui cer zgribulit de martie. Totul străbătut de-o înfrigurare de ospeţire solară prin prana unduind.
Nu trăim în trup, ci ca trup. Drept trup. Identitatea
omului cu întreaga fiinţare. Existenţa cuprinde mai multe
nivele şi fiecărui nivel îi corespunde o anume modalitate
de cunoaştere.
Creştinismul fundamentalist ar înmărmuri dacă i s-ar
spune că toate religiile sunt identice în esenţa lor esoterică. Capcana în care cad ei înşişi este aceea de interpreta
fenomenul Hristos doar ca pe un eveniment istoric. Denotându-l însă astfel, îl transpun în trecut. Iar trecutul
este mort. Hristos nu a fost, nici nu va fi, ci este. În afara
istoriei, în afara timpului. Nefiind în timp nu poate fi nici
localizat: astfel nici o religie nu poate avea ascendent unic
asupra lui.
(în Coran, şi anume în Sutrele 3 şi 19 se descrie pe larg
naşterea lui Isus, se vorbeşte despre Ioan si Maria; pe larg)

umbra din propriul „beci” lăuntric. Umbra este proiectată în afară: ceilalţi sunt mereu ţapii ispăşitori. Ceea ce ne
oripilează la un altul, provocând nu constatarea detaşată,
ci o reacţie lăuntrică violentă, ne defineşte tainic.
Dacă ne şochează zgârcenia ori altceva la un altul, înseamnă că le deţinem şi noi într-o proporţie mai mică ori
mai mare. Dacă avem senzaţia că se exercită o presiune
din afară asupra noastră spre a înfăptui ceva, înseamnă
mai întotdeauna că ghesul de a face exista incipient în
noi: l-am refulat şi îl proiectăm acum asupra altuia, care
încearcă pare-se acum „să pună jugul” pe noi. Cezanne:
pe mine nu va pune nimeni şeaua ...
Dezastrul îl constituie mereu graniţele, delimitările,
pe care le instituim în noi, între noi. Pare că totul este
o problemă a responsabilităţii individuale pentru fiecare
gest, act ori gând (atunci l-a ucis pe omul de seamă)
Disperarea, atingând proporţii catastrofale, de a nu ne
pierde cumva eul.
Câtă vreme eul-separat nu realizează faptul că nu este
nici subiectiv nici obiectiv, ci un Întreg, moartea cu evantaiul ei obscur va rămâne veşnicul lui însoţitor.

Bogăţia, succesul, puterea, au tendinţa eternizării. Însă
tocmai această înclinaţie de a le eterniza, de a le conferi o
nesfârşire, le denotă a fi doar surogate. Ca şi eul-separat în
În fond, ceea ce se caută este căutătorul însuşi. Fiind fond. Ca şi timpul, un surogat pentru eternitate. Se pare
pretutindeni şi dintotdeauna prezent, este absurd şi im- că toată această aşa-zisă civilizaţie este un construct-suposibil să cauţi spiritul, să îl atingi. Fiindcă acest lucru ar rogat: a ţine bunăstarea drept civilizaţie. Încă din şcoală
presupune o mişcare dintr-un loc, unde el n-ar fi, într-un şi familie se vântură cu zel ideea unei vieţi mai bune, nu
loc unde se presupune că ar fi. Iar locul unde el nu este, a cultivării de oameni mai buni. Un construct extern în
nu există. De aceea, conştiinţa cotidiană, obişnuită, con- vreme ce lăuntrul se chirceşte tot mai mult.
stituie Drumul (fiţi drumul umblat). Un drum, pe care nu
Se pare însă că, potrivit unui atractor presimţit mereu,
l-am părăsit de fapt niciodată (drumul umblat). Dacă în
afara spiritului nu există nimic, înseamnă că am şi ajuns şi aceasta face parte dintr-un plan al necesarelor rătăciri
(însă împărăţia a şi venit ... ). Prin căutare alungăm de întru trezire. Chircirea, ca o ghemuire înaintea Saltului.
Să fie cultura o activitate de compensare, purtând în
fapt ceea ce căutăm. Căutarea presupune ceva aflat în afaea sâmburele putred al negării morţii, prin iluzia eterniră, adică ceva obiectiv. Însă spiritul nu este obiect.
Căutând iscăm o lipsă. Apare sentimentul că ne lipseş- zării operei?
Un antidot împotriva angoasei atotprezente a
te ceva. Şi acest lucru implică timpul. Anume, un mâine,
morţii?
mereu. Tot ce se lasă găsit în timp, nu este spiritul.
Toată istoria pare a fi o căutare a unor garanţii.
E ca un blestem: tot ce facem, facem pentru un eu,
O cronică despre oameni, care s-au născut prea
care nu există...
devreme.
Nerăbdarea cunoaşterii?
Cicatrice cu cicatrice, cobor. Răsplata traversării neTocmai fiindcă moartea există ar trebui să fim mai
gurii e decantarea şi întoarcerea în cotidian. Traseul unui
atenţi unul cu altul, Aici şi Acum.
fulg, unic. Fiecare fulg, unic.
Însă: mintea „liberă”; inima sigilată.
Nil curgând Lin.
Important, nu atât să înţelegi, cât să cultivi simţul unei
permanente însoţiri. Trăirea în clipă aşterne iubire. ÎntinUnde încep delimitările, aşezarea de graniţe, de garderi înzăpezite.
Cârdul de păsări, bancul de peşti, acţionează simultan. duri, începe angoasa.
Upanishadele: oriunde există un Altceva, există şi
Sunt în stare a-şi schimba fulgerător traiectoria. Constituie un organism. Aidoma unei orchestre, a unui jazz- teama.
Desprinderea din unitate şi instituirea eului separat,
band: vine un moment, când au senzaţia că nu ei cântă:
implică deci o angoasă existenţială, înnăscută.
Se cântă.
Ego-ul odată configurat este extrem de greu să-l transSuntem atât de legaţi unul de celălalt, fără a ne da seama. Paria, marginalizaţii, apoi, cei cumsecade, cerând cenzi. Este atât de stabil, atât de durabil, încât scapă inajutorul forţelor de ordine spre a le apăra „cumsecădenia”, conştientului şi tinde să nege supra-conştientul. Acest
care nu este altceva decât partea detaşată, desprinsă de eu-al-gândurilor nu tinde doar să se separe de mediul
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înconjurător imprevizibil, ci şi de aspectele spontane ale
propriului corp. Aici zace pesemne şi un aspect al dilemei
tragice a prietenului George C., atât de sfâşietor redate în
jurnalul lui. Gândirea pare să dea, să ofere ceva ce nici natura nici corpul nu pot da: durată. Cuvântul nuc rămâne
mereu acelaşi, în vreme ce arborele-nuc se înfiripă şi se
stinge. Rank: fiecare ideologie este un proiect al nemuririi.
Ca să înfrunte moartea, eul renunţă la corp şi îşi găseşte refugiul-surogat în gând. Însă gândurile se transcend
doar prin conştientizare.
Orice agresare a naturii este în fond o agresare a propriului corp.
Dependenţa reciprocă, ecologică, dintre natură şi
corp devine evidentă.
Infinitele rafturi pline cu semne ale naturii. În manifestările ei de perpetuă şi concomitentă naştere-moarte.
Totul este să le sincronizezi cu propria conştiinţă, cu semnul individual al propriei conştiinţe: înserare de holon în
conştiinţa absolută şi Unică. Însă faptul că am fost înţesaţi
până la refuz cu tot felul de „cunoştinţe” şi prejudecăţi,
începând din anii fragezi, ne face imposibilă decriptarea
acestor semne. Act de la sine înţeles la omul primitiv contopit cu ele, nedisociat de natură. De aceea, maestrul umple paharul cu ceai - al vizitatorului venit să „înveţe” -,
până la refuz. Ceaiul se revarsă: aşa este şi cugetul tău, îi
zice maestrul. Plin până la refuz. Mai poate încăpea ceva
în el?
Iarna pare să revină cu o ultimă sforţare. Încremenire. Uluire de ramură. Decelabilă în nedumerirea din glasul păsării. Stăm pe balcon fumând. Bate un vânt rece. B.
rânjeşte. N-am purtat războaie de dominare ori de asuprire a altora, îi zic. Poate de asta suntem atât de încâiniţi
unii faţă de alţii, mai adaug, stingând ţigara. Şi el deodată,
răstindu-se parcă la vrăbii: ce acaparări! Când nici aceste
biete ţinuturi nu suntem în stare a le gospodări şi ţine în
pace şi armonie ... patriotismul de azi ... ultimul colac de
salvare al oportuniştilor şi ticăloşilor de tot soiul ...
O emisiune cu şi despre Yehudi Menuhin. Stă pe o terasă, evident îmbătrânit. Însă ochii îi sunt limpezi, calzi.
Faţa destinsă şi unduită de pale de smerenie. Surâde mereu, conştient parcă, după lunga şi împlinita lui viaţă, de
absurditatea oricărei rigidităţi.
(uite un bătrân trist; n-a înţeles nimic – zicală japoneză).
Interpretările lui ţintesc direct în inimă, deşi deţine o
virtuozitate uluitoare. Totul atât de spontan, de firesc. Însă,
câtă muncă, până a ajunge la acest sunet inconfundabil.
În care el dispare: Se cântă.
Cântul unduie ca o fiinţă vie, neîntâmpinând nici o
rezistenţă, nici o crispare. Totul fluid, parcă de la sine. În
omul acesta se joacă însăşi divinul. Ce artist-om pilduitor.
Deşi în tinereţe după cum însuşi declară, toţi cei din jur
erau pentru el doar figuranţi într-o piesă. Abia mai târziu a început să „coboare” între ei, luându-i drept ce erau,
indiferent de rol ori statut: fiinţe individuale. Fiecare cu
durerea şi destinul ei.
O figură emblematică, universală pentru arta şi cultura secolului 20.
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Vorbeşte despre regretele lui, despre remuşcările lui,
cu o modestie şi cu o smerenie de ascet. Toată fiinţa lui
respiră tandreţe, băgare de seamă, grijă, omenie, înţelegere, toleranţă. Întrebat de reporterul invizibil dacă există
o legătură între copilul simpatic şi genial de altădată şi
recenta lui investitură cu titlul de lord, Menuhin răspunde cu umorul lui atotprezent şi alinător, fără o umbră de
sarcasm: da, cred că da ... eram tot atât de „conştient” de
simpatia pe care o iscam ca şi copil, precum sunt acum de
titlul de lord ...
Îngână un fragment favorit din Elgar şi surâde ca un
copil.
Evocă cu veneraţie şi iubire figura lui Enescu, maestrul său din tinereţe ... dintr-odată camera de luat vederi
îl arată cântând cu uluitorul interpret indian Ravi Shankar ... apoi, cu inegalabilul Glenn Gould. Zice: faţa lui era
transfigurată, parcă din altă lume ... ceva cu totul mistic ...
prefigurând mereu o atotprezenţă divină ... Şi în tot timpul
acestor relatări, acest surâs al său de nedescris. Vorbeşte
extraordinar de limpede la cei 80 de ani ai lui. Ceva nespus de uman îi unduie chipul sorbit parcă în sine (sufletul pare a transpare pe chip, după o anume vârstă ...)
Ţine un discurs în Ierusalim în faţa mai marilor politicii şi culturii, care se uită cam împietriţi la el. Apoi,
din nou obiectivul îl prinde pe terasa lui; în spate se zăresc marea şi o ramură de lămâi. Vorbind de cei dragi şi
duşi, mângâie mereu cu un înduioşător gest al inocenţei,
o frunză a unui arbust din apropiere. Zice: compatrioţii
mei nu se pun să cerceteze, să analizeze dinspre un anume
nivel şi împreună cu alţii, cum a fost posibil holocaustul ...
e în fond ceva ce ţine de om ... ni se poate oricând întâmpla şi nouă ... privesc însă problema mereu doar dinspre
latura evreiască ... însă au fost şi 500 de mii de gitani exterminaţi... şi apoi, slavii ... despre aceasta nici un cuvânt
... după aproape 50 de ani au uzat simpatia lumii ... Pe faţa
lui transpare deodată o paloare evidentă chiar şi pe ecranul acesta imperfect ...
Soluţia: trebuie să împartă totul ... dar absolut totul ...
iar Ierusalimul să fie un fel de Berna ... ca în Elveţia federală ... o capitală federală ... până ce Ierusalimul va fi doar
capitală evreiască, va fi război ... Şi aceste ultime cuvinte
le zice răspicat ... şi oarecum sever ... Singura dată când
îl văd adânc tulburat. Apoi, pare că se trezeşte dintr-un
coşmar şi surâde cu o naivitate dezarmantă, tulburător
de senin ...
Totul se termină cu Chaconne de Bach ... Totdeauna,
spune el, am crezut că dacă voi cânta această divină piesă
sub cupola lui Michelangelo, lumea ar deveni mai bună ...
Ce pilduitoare rostire la cel mai mare violonist al secolului trecut ...
Noapte deplină. O iau pe străzi. E trecut bine de 22h.
E târziu pentru această regiune viticolă şi rapid industrializată. Deodată dinspre piaţa cu fântână arteziană se aud
vociferări sacadate. Lozinci urlate. Cadenţe ameninţătoare de paşi. Un puhoi de tineri turci purtând o pancartă cu
portretul incert al unui mustăcios. Trec cu bastoane în
mână prin piaţa, luând-o înspre bulevard. Se simte între
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vitrine agresivitatea. Înteţită de urlete reluate. Scandări anume sentiment, o anume senzaţie, un echilibru, nu ştiu
pline de ură. Lovituri în pancartele de circulaţie. În capo- de unde vine deodată această armonie, fericire ori nebunie,
ta maşinilor. Nici un poliţai.
nu ştiu ... Apoi, dispare cum a venit ... dintr-o dată...
O stradă mai jos, podul. Râul curgând netulburat. Negru sub răsfrângerile felinarelor. Zăresc o siluetă în palton cu o servietă, îndreptându-se spre Primărie. E chiar
Oberbürgermeister-ul. Omul cu poziţia cea mai înaltă în
această regiune industrializată, unde în apropiere se fabrică Audi. Peste 300 de mii de locuitori. Dacă cineva miar fi povestit acest lucru, nu l-aş fi crezut. Şi iată că omul
trece, evident sleit de oboseală, însingurat şi tăcut, pe
strada peste care tocmai a dispărut cu câteva minute mai
înainte cohorta răzmeriţilor. Fără de a bănui măcar acest
episod, care ar fi zguduit multe scaune a doua zi.
Ce glissando al nopţii. Deodată mă simt ca pe pragul
de a păşi într-un tablou al lui De Chirico. După ce tocmai
am sărit din Ţipătul lui Munch.
Mă aplec peste parapet învins de o durere răsfrântă în
stern: chiar dacă ne-am întâlni într-o altă lume odată, tot
rămâne această durere a Unicului, a Irepetabilului. A faptului niciodată îndeajuns de subliniat că totul este Unic.
De ce oare această durere?
Atâtea fiinţe dragi dispărute. Să se insinueze dinspre
acest prezent o inefabilă părere de rău, chiar dacă totul a
fost plin de tandreţe, de iubire?
Revăd în minte umbra de remuşcare de pe obrazul lui
Menuhin. Vorbind despre sora lui dragă, Hephziba, care
îl acompaniase ani de zile cu o rară dăruire şi virtuozitate
la pian.
Nu mi-am luat timp spre a vorbi cu ea despre ce o frământa, zice el.
Şi durerea acestui octogenar, remuşcarea aceasta vie,
devin la vârsta lui sfâşietoare.
Niciodată nu ne dăruim îndeajuns.
Oricât ne-am dărui, rămâne un însemn de
mâhnire.

Acest „ca de la sine”, ce apare prin renunţarea la orice
formă de încrâncenare a voinţei, prin simplul act de a lăsa
totul să cadă, să dai drumul la tot şi la toate, ca sunetul,
Vocea să se poată desfăşura în voie, ca de la sine. Sună ca
un numitor comun la mai toţi creatorii autentici.
Lucru extrem de semnificativ şi tot pe atât de ignorat,
mai de toată lumea.
În spatele unei timidităţi declarate se înscrie însă ferm
şi cealaltă parte a dualităţii: un mare şi justificat orgoliu.
Dezlănţuiri ale creaţiei în compania geniului vocal gitan
Camaron, stins de-o prea intensă trăire la 41 de ani. Înmormântare lui, o tulburătoare manifestare populară de
mari proporţii ... şi chipul transfigurat de nelinişte şi durere a lui Paco ... Paco de Lucia, un virtuos inegalabil al
ghitarei, al flamenco-ului, ca manifestare deplină a vitalului, nu a expierii cum este deseori interpretat flamenco-ul.
Deprinzând „tainele” improvizaţiei de la McLaughlin
şi Al Di Meola.
Improvizaţia, un salt în gol, zice el.
Fiecare poate să-ţi fie învăţător la un moment dat, mai
zice, marcând astfel calitatea atât de abolită azi a atenţiei
absolute, nude, i-as zice eu. Un Artist desăvârşit.
Noam Chomsky în interviu la televiziune.
Deconspiră frapant manipularea după 11 septembrie.
Utilizarea fricii, spre a impune măsuri severe, dure, care
altfel ar fi întâmpinat într-un regim aşa-zis democratic, o
rezistenţă nedorită. Apelul la falsul patriotism: supunere
oarbă şi loialitate totală.

America în pretenţia şi convingerea ei de a reprezenta
exclusiv lumea. Tot ce e important se petrece aici, şi numai aici. Însă acest 11 septembrie îi determină să realizeB. s-a întors în seara trecută înspre mine zâmbind ob- ze că mai există lume şi acolo „afară” ... Sintagma: război
scur: ce ai face dacă ai avea vreme de doi ani investitura împotriva terorismului. O absurditate. O ironie: chiar şi
absolută a puterii?
numele acţiunilor sunt aici caracteristice, naiv maniheiAş face tot ce-mi stă în putinţă, şi fireşte, mult mai mult ce cu apel la mituri şi legende nordice: Just Cause – Acdecât atât.
ţiunea din Panama, în care sunt ucişi peste 3 mii de perŞi adaog apoi: cu deplina încredinţare de la început a soane. Desert Storm, Războiul Stelelor etc. Ca în atât de
faptului că nu voi mai fi reales.
apreciatele comics-uri. Culturalizare în masă. Este modul
Ba chiar alungat, hulit. (: aici cred, se ascunde totul).
tipic de reacţie al imperialismului mondial, secole de-a
Chiar dacă ne-am întâlni, schimbaţi deplin la ochi, rândul. State imperialiste. Imune. Şi deodată Asta. NOUĂ.
cândva, în altă lume, o tainică, sfâşietoare durere persis- Altora li se poate întâmpla acest lucru, însă nu Nouă ....
tă Acum. Totul este unic. Nu va mai reveni niciodată. Nu
mai poţi interveni nicicând cu ameliorări. Asta este.
Lamentabila reacţie a lui Bush: cum ne pot face asta
când suntem atât de buni? ...
Cu faţa sigilată de efortul perfecţiunii, Paco de Lucia
Dar zecile de mii de vietnamezi ucişi? În vreme ce nudeclară cu ironie într-un interviu: fiind prea mulţi cu nu- mărul soldaţilor americani căzuţi este ştiut şi gravat până
mele Paco, ni se adăuga la nume şi numele mamei noas- la ultimul? Dar ceilalţi, din Coreea, Nicaragua, America
tre, spre a ne putea deosebi: Paco de Lucia. Un chip mar- Latină? Sprijinirea mereu a regimurilor corupte, brutale.
cat de o mare concentrare, adiat de o anume austeritate La început Saddam a avut aprobarea şi sprijinul lor pentipic spaniolă, o severitate faţă de sine, inculcată încă din tru utilizarea gazului otrăvit în Kuweit. Diversiune. Divicopilărie. Trădând vocaţia autentică. Am început să cânt de et impera. Toate drumurile duc la Washington. Pomspre a supravieţui, 10-12 ore pe zi ... tata nemaiputând plă- pare masivă de armament în Turcia, Israel.
ti taxele şcolare, zice. Şi o nobleţe veche, tipic andaluză i se
desprinde din ochii negri. Vorbeşte apoi şi el despre: un
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Adrian Buzdugan

Soarele răsare-n asfinţit

Did I request thee, Maker, from my clay
To mould me Man? did I solicit thee
From darkness to promote me, or here place
In this delicious garden?…
John MILTON, Paradise Lost

m

Mă voi sinucide pe 5 Octombrie, la trei jumate dupămasa, când fac cincizecişicinci de ani. Nu va fi o preţioasă curmare a suferinţei, ci o soluţie necesară, rod al unei
decizii raţionale. Dintotdeauna am considerat că trebuie
să murim demni, să nu împuţim viitorul cu stârvurile
noastre. Trupuri băloşite de purtat, minţi rătăcite, în derivă, saci de regrete, prejudecăţi şi clişee… n-au ce căuta
în calea vieţii! Ca în cazul cailor bătrâni! Au fost buni tovarăşi, dar trebuie lichidaţi odată ce nu mai pot acoperi
în servicii consumul şi afecţiunea, de-acum nejustificate.
Ani de zile lucrasem ca numărător de bani la Armenek Bank. Nu casier, cu degetele înmuiate-n salivă, cu
umezitoare profesionale, cu aparate mecanice, mai apoi
electronice, cu benzi de hârtie, plastic sau sfoară, toată viaţa verificasem, numărasem, înregistrasem şi împachetasem sume colosale. Adunat, în treizecişişapte de
ani, cred că îmi trecuse prin mână cam un sfert din PIBul actual al ţării.
Până acum două zile…

în lume. Munca, serviciile, mărfurile erau preţăluite în
aceste „unităţi monetare” anoste. Acumularea lor varia
între un nivel minim, subvenţionat, de subzistenţă şi un
nivel maxim acceptat, pentru a nu sfida bunul simţ şi
decenţa ce trebuie să însoţească umanitatea. Un infern
fascinant din gheaţă! Munţi maiestuoşi, cu reflexe albăstrui, o sală princiară, tăiată perfect, o masă lungă şi culisantă ca un bloc imens de marmură… totul din gheaţă.
„Ha, ha, ha! Lichidat! Ca şi dumneavoastră! Ha, ha, ha!”
şi dinţii lui galbeni, ascuţiţi dădeau să-mi sfâşie faţa…
Prin urmare asta-i era semnificaţia deloc ascunsă!…
Disponibilizarea.
De-acum eram disponibil. Pentru ce?!
Timp de atâţia ani se succedaseră directori de bancă, miniştri de finanţe, se schimbaseră semnăturile guvernatorilor de pe bancnote, regimurile politice, însă eu
rămăsesem înfipt în birouaşul meu, piesă a unei ordini
prestabilite, credeam eu. Până acum!

Tengiz Kobulov, cel mai nărod dintre şefii pe care-i
avusem, mi-a pus o mână pe umăr:
- Stai, Kunia! Nu bei un cuniac?
Chiar nu mi s-a părut momentul potrivit pentru futile jocuri de cuvinte! Îndoit, am luat paharul, i-am măsurat absent culoarea de chihlimbar, i-am mirosit damful
de alcool fin şi, de dragul poveştilor auzite despre reacţiile concediaţilor, de dragul ridicării moralului unora
- Aproape 70% din tranzacţii se vor realiza utilizându- dintre colegi, i l-am zvârlit în faţă.
se bani electronici, ne vedem aşadar nevoiţi să renunţăm
- Ce ai Kunia? aproape că-i venea să plângă. Nu a fost
la serviciile tale… Bineînţeles, operatorii bancari care îţi decizia mea, sediul central a hotărât suspendarea postuvor prelua dificila sarcină, vor beneficia de o creştere sa- lui de numărător din toate filialele!
larială de aproximativ un procent…
Nu mă gândisem nicio clipă că e într-atât de stupid că
Punctul terminus. Aşa sunt deci banalele clipe ale nici nu ştie cum se pronunţă corect cognac…
concedierii…
În ultimul timp un coşmar dăduse să-mi tulbure
Nu mă putea băga la ghişeu, „fincă n-aveţi studii,
minţile. Mă trezeam scuturat de frisoane, scăldat în su- domnu’ Tsibuladze!”. De vină cred că erau însă urechile
dori reci şi cu imaginea unui funcţionar diabolic impri- mele clăpăuge, nasul borcănat, uşor într-o parte şi vorba
mată pe retină. „Contul a fost lichidat!” şi-mi întindea tăioasă – aşa mi se aşezase după ce, în urmă cu treispreo cartelă, un card ceva… Nu mai erau bani în circula- zece ani, murise Nica, pufuletele meu drag… În ceea ce
ţie. Deloc! Totul era cuantificat în unităţi pretutindeni
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priveşte mustaţa, mă conformasem şi-o lăsam doar în
concedii…
- Domnu’ Tsibuladze, nu freau să ofensez… Era Iurka,
fonfăitul, omul bun la toate… dar m-a trimis domnu’ director să fă dau ăsta! şi, ferindu-se ca de ciumat, mi-a
pus un plic pe marginea biroului.
- Bine, Iura! La revedere!
- Cu bine, domnu’ Tsibuladze! Cu bine!
Compătimirea din glasul lui m-a trezit din starea de
letargie. Am început să-mi îndes cele câteva lucruri personale în servietă. Dacă nu mă grăbeam, cunoscuţii plini de compasiune aveau să transforme micul oficiu întro odaie de priveghi.
Am pus şi plicul în buzunar şi am ieşit pe-un culoar
dosnic.
Aveau să-mi lipsească bănuţii, mirosul lor, poveştile lor nespuse… Chiar dimineaţă numărasem un teanc
sfrijit de bancnote soioase şi morfolite, îndoite şi roase
de purtat prin buzunare, probabil economiile unui moşneguţ, banii lui chivernisiţi pentru înmormântare… Şi
de Şkurin îmi părea rău. Cui o să-i mai împuie el capul
cu planurile lui socialiste de dezindustrializare, instaurare de preţuri unice şi raliere la o politică fiscală dură?
M-am oprit în colţ să-mi iau un corn:
- Unul cu mac, ca de obicei!

- Şi dacă ceva mai există sau nu pe ceva care oricum
nu există puţin mai contează!… Înţeleg!…
- Î-hîm, cam aşa ceva… Şi… cum ai s-o faci? Te
spânzuri?
Na, că la asta nu mă gândisem! Oare ce modalitate mi
s-ar fi potrivit?

Deşi circulă o groază de poveşti legate de excitaţia sexuală nemaiîntâlnită ce poate însoţi deznodământul, niciodată nu m-a pasionat ideea funiei! Am ochit un stejar
falnic, maiestuos, cu o coroană bogată, rezistentă şi accesibilă, aşa… ca variantă de rezervă, dar una la mână:
mă tem să nu-i zică după momentul părăsirii Stejarul
lui Tsibuladze, Kunia’s Oak sau mai ştiu eu cum! Ar fi o
etichetare nedreaptă pentru frumosul exemplar! A doua
la mână, deşi aş fi optat pentru o spânzurare completă,
verticală, cu nod culant, întregul proces putea dura până
la patru-cinci minute, erau toate şansele să-mi fac restul
nevoilor pe mine, din cauza relaxării sfincteriene, iar lipsa aerului mi-ar fi făcut rău… Ori eu vreau să mor rapid,
conştient şi liniştit, de asta şi exclusesem din start supradozele, înecul, injecţia letală, aruncatul sub şine sau electrocutarea voluntară.
Sinuciderea prin împuşcare prezintă anumite riscuri,
între care, cel mai grav, glontele poate ricoşa în oasele
craniului şi să nu lovească decisiv creierul. Doar să poAm răsfirat biletele scoase din plic. Nu erau bani, atât ziţionez ţeava în unghiul corect folosind o oglindă, ori
de dragi mie la pipăit, ci vouchere de călătorie! În loc de asta îmi pare un gest narcisiac ultim inadmisibil!
vreo plată compensatorie, aveam în faţă un tenculeţ de
Saltul în gol. Odată ce nu mă preocupă estetica leşuhârtii valabile doar la agenţia de turism a nevestei direc- lui meu, se pare că-i varianta optimă!
torului. Ori făcuse un gest nobil, din proprie iniţiativă!
Va trebui să lucrez la detalii însă! Nu te arunci aşa…
ori convertise suma propusă de centru în tichetele astea fără minte într-o prăpastie! Poţi să te juleşti, să te zgârii,
idioate… Am zâmbit. Oricum ar fi fost, era un pas mare să te agaţi în cine ştie ce arbust uitat de Dumnezeu acolo
înainte pentru el. M-aş fi bucurat ca Tengiz să se deştep- şi să ratezi plecarea! Să te chinui zile în şir sau – culmea
te şi foştii mei colegi să aibă într-adevăr un diriguitor!
ghinionului! – să te găsească vreun alpinist rătăcit şi săUnde să plec? Nu eram un tip plimbăreţ. Pe când tră- ţi petreci restul vieţii într-un postmergător… E vorba de
ia Veronica mai ieşeam să ne preumblăm prin zonele tehnică!
muntoase apropiate, iar singurele locaţii urbane în care
ţinusem s-ajung şi ajunsesem chiar, fuseseră simboluriAzi am făcut un tur al oraşului.
le supreme ale inconştienţei umane: Hiroshima şi nenoMă voi arunca de pe hotelul La Bocciata. Are douărocosul Nagasaki. Am văzut pe o piatră urma unui om zecişidouă de nivele, e fără balcoane, în faţă nu are covaporizat, arsuri încrustate-n scoarţa copacilor-martori, paci înalţi şi e înconjurat de o parcare mare, de care sigur
mii de lumânări aprinse pentru sufletele morţilor plu- m-aş zdrobi fără sorţi de eşec. Ar trebui să fiu cascador
tind pe râul Ōta spre Seto, marea interioară, domurile, să realizez un salt acrobatic până la îndepărtatul spaţiu
monumentele memoriale şi oamenii-Phoenix, care nu verde, aşa că prezintă o siguranţă nesperată.
ştiu cum de reuşiseră să-şi îngroape resentimentele şi să
Hm! Un drum până la munte nu ar fi recomandat…
le ierte învingătorilor oribilele crime de război… În rest, Într-o călătorie cu trenul de câteva ore se pot petrece lude la Biblia ilustrată a Capelei Sixtine sau construcţiile cruri neaşteptate, instinctul de conservare ar putea urzi
uriaşe din Centrul Spaţial Kennedy şi până la pietroaie- vreun tertip ca să scape din chingile raţiunii.
le de la Stonehenge sau Piramide, cu toate nu sunt decât
nişte… banale destinaţii turistice. Nu ai cum să medi- Fir întins, domnu’ Tsibuladze!
tezi, să te reculegi sau să mai admiri ceva printre zecile
Am înclinat din cap răspunzând astfel la neobişnuitul
de blitz-uri şi sutele de ochi conectaţi la automate ce vin salut al îngrijitorului din capul scărilor.
doar să bifeze în fugă câteva… obiective.
Jos, am rămas pironit în faţa chioşcului de ziare:
„Sinuciderea ca spectacol”, „Ultimatumul lui TsibulaI-am zis lui Şkurin, de-acum un fost coleg de muncă, dze”, „Se va sinucide sau nu John Doe-ul nostru?”, „Crode intenţia mea.
nica unei sinucideri anunţate”, „Cine îl plăteşte pe Kunia
- De, mă Kunia, ştiu şi eu ce să spun?… Pe de-o parte, Tsibuladze?”
dacă te-ai afla la peste 4,7 miliarde de ani lumină depărtare, ai considera că Pământul nu există!
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Am luat un „Sakartvelo” care avea pe prima pagină „
O NOUĂ CRIZĂ FINANCIARĂ? Angajaţii băncilor încep să se sinucidă!”. Vânzătorul mi-a zâmbit complice:
- Şi mult noroc, domnu’ Kunia!
Pe seară, aveam să aflu că Şkurin îi divulgase lui Babasşvili data pe care o fixasem pentru plecare, ăsta i-o
spusese lui Gagadze, iar nevasta-sa, redactor la principalul concurent al televiziunii publice răspândise posibila
ştire de senzaţie mulţimii de prieteni care lucrau pe la
cotidianele centrale.
Iată-mă peste noapte „cazul Tsibuladze”, „exponent
al reacţiei necontrolate a funcţionarului care alienează şi
este alienat la rându-i”, exemplu al „demnităţii strivite-n
cleştii capitalismului” etc.
La casele de pariuri sinuciderea mea e cotată cu 1/6.
M-am trezit nitam-nisam cu patru handralăi în sufragerie. Figura celui care ţinea ceata îmi părea cunoscută, favoriţii respingător de bogaţi, aluniţa din colţul
sprâncenei stângi şi ochii extrem de vicleni îmi tot forţau memoria.
- Domnule Tsibuladze, ce s-o mai învârtim atâta? Sunt
Alfeas Haas, Preşedintele Partidului Cinquantiştilor.
I-am poftit să se aşeze şi pe cei care rămăseseră în picioare. Am scos şi paharele pentru musafiri.
- Cu ce v-ar deranja dacă în după-masa zilei de 5 octombrie aţi fi executat? Nu-i totuna? În plus, vă garantăm precizie, o moarte de vis, profesionalism! Andrei, şi
bătu pe umăr matahala care-mi sorbea direct din sticlă
vodca ce-o pusesem pe masă, nimereşte o copeică de la
o sută de paşi! Îţi oferim statutul de Prim-Client, vei deveni istorie, mă trase de mâneca şi-mi clipi complice, pe
deasupra îţi dăm şi ce vrei mata!…
-Să înţeleg că e… un schimb?
Chicoti şi ridică mâinile stil „ce să-i faci, aşa merge
treaba!”.
- Ce oferiţi?
- Ce vreţi dumneavoastră să lăsaţi rudelor: apartamente, maşini, opere de artă, reglări de conturi…
- Nu am rude.
- Atunci apropiaţilor…
- Au ce le trebuie!
Mie chiar nu-mi era de folos nimic. Cu banii de pe
cupoanele de călătorie aveau să fie achitate cheltuielile
pentru transportul cadavrului, incinerare etc.
Se lăsă o tăcere greţeoasă, pe care am spart-o într-un
târziu:
- O sută de unităţi fiecărui om!
- O sută de… ce?
Consternarea care schimonosea de tot faţa lui hidoasă, de om rău, mă făcu să mă corectez:
- Zece arginţi fiecărui cetăţean!
N-avea rost să-i explic reminescenţele visului meu cu
acea Elveţie îngheţată. Că-i mâncarea pe-o lună pentru
sărac, banul de băutură pentru nenorocit sau… un bacşiş pentru bogat, nu contează! Zece arginţi fiecăruia!…
Îşi aplecară capetele şi şuşotiră ceva, apoi preşedintele îmi aruncă cu sete un pumn în nas.
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- Naşterea mă-tii de smintit! Andrei se va ocupa de
tine. Ai două zile să te răzgândeşti!
M-au bătut cu răbdare, pe îndelete. Cum luam cantiar, aveam muşchii tari, înţepeniţi, aşa că au dat ca-ntrun sac, până s-au săturat.
Mă durea rău în dreapta, o coastă ruptă, cred… Am
tras aer în piept puternic de câteva ori şi junghiul m-a
mai lăsat.
- Şi ai grijă, bă, balaure, că data viitoare îţi dezumanizăm şi faţa!
Am dat din cap, ca un salut.
M-am dus la profesorul Hatatila Chronau. Mă cunoscusem cu el cu mult timp în urmă, când îl ajutasem
să schimbe o mare sumă de bani ciuciuliţi de căldura
unui radiator. Relaţia noastră era una bipolară: el trăncănea, eu ascultam. Rar aflam lucruri interesante, de multe ori mesajul era prea încifrat ca să-l înţeleg, însă chiar
îmi plăcea să-l ascult. Avea o voce cântărită, un timbru
plăcut cu o fraza coerentă şi melodioasă, aşa cum mi-i
imaginam şi pe vechii înţelepţi.
- Dragul meu Hati! Am o problemă!
A dus mâna la buzunar.
- Cât vrei?
- Nuu…! E o problemă legată de sinucidere…
- Aaa…! Ai picat la ţanc! Intră şi şezi o clipă. Am un
seminar despre „Problema morală a sinuciderii” de Landsberg. După ce termin, sunt al tău!
Puţin stânjenit, am luat loc în prima bancă din amfiteatru. Alături un flăcăieţ tuna către un coleg o tâmpenie: „Sinuciderea e un păcat de moarte!”. Moartea aleasă
e un păcat de moarte, un nonsens!
- Poate că în cazul martiriului nu intră în calcul ataşamentul visceral faţă de preţioasele clipe ale vieţii, dar
poate fi vorba de o imitaţie patologică a Mântuitorului!
La rigoare, chiar martirajul autoimpus al Împăratului iudeilor poate fi considerat un act sinucigaş!
- Nu! În cazul lui apare un alt paradox: o fiinţă divină
se roagă sieşi să scape de suferinţa prilejuită de crucificare, o practică atât de obişnuită pentru acele vremuri. Au
fost şi morţi mult mai chinuitoare!
Tonul magistrului făcu un moment de linişte:
- Să nu fugi de moarte este un act sinucigaş? Aceasta
e o întrebare care apare la Paul Ludwig. Mă băieţi, aţi citit textul?
- Sigur, sigur! Sunt acceptate actele de bravură, cu
doza lor de nebunie, curmarea vieţii pentru a spăla cât
de cât dezonoarea înfrângerii, pentru a şterge tot cu
moarte moartea soldaţilor avuţi în subordine…
- Da! Derogările creştine de la a şasea poruncă, să nu
ucizi: războiul drept şi pedeapsa cu moartea.
-… Să spinteci un mahomedan, să dai foc unei femei
oacheşe îmbrăcate-n roşu, să torturezi un evreu sau un
om de ştiinţă erau permise, să-ţi zbori creierii acum, nu!
E o crimă abominabilă!
- Vrea să demonstreze poziţia conform căreia dispreţuirea vieţii este o atitudine tipică martirilor!
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Se ridicau sau abia înălţau mâna dreaptă. Pătimaşi, luau cuvântul aproape neluându-i în seamă pe
antevorbitori.
- Să te omori pentru a evita suferinţe viitoare înseamnă grijă, interes faţă de calitatea propriei vieţi, iar nu
dispreţ!
- Eu am o întrebare! Faptul că Dumnezeu i-a poruncit
lui Avraam să-şi ucidă fiul, pe Isaac, nu poate fi un îndemn la o sinucidere parţială, a părţii de fiinţă transpusă
în urmaş?
- Lasă chestia asta, problema rămâne: Iisus, Socrate
au comis sau nu demi-sinucideri? Doar aveau o viaţă pe
dos ca alternativă!
Buimac, încercam să găsesc un fil rouge care să străbată cavalcada ideilor, care de care mai sărită.
- Te sinucizi pentru că eşti prea nevolnic ca să trăieşti
sau trăieşti pentru că eşti prea laş ca să te sinucizi?
- Dar Apicius care s-a otrăvit fiindcă s-a temut să nu
moară de foame?!
- Dumnezeu nu are niciun amestec aici! El ţi-a lăsat
posibilitatea să iei viaţa oricui, inclusiv pe a ta!
- Sui caedere, să te ucizi pe tine însuţi, să-ţi ucizi sinele de fapt!
- Mă, copii, se făcu din nou auzită vocea caldă a lui
Chronau, sinuciderea e o problemă legată de libertate
sau de eliberare? Ei? Unde putem situa „moartea liberă” –
cum îi spunea Landsberg – în zona moralităţii?
Din nou un potop.
Sinuciderea ca datorie, între voinţă şi laşitate, nostalgie a abisului, caracterul infantil al deciziei ultime.
De la psihanaliză la donatişti (nici nu auzisem până
atunci de această sectă creştină ce admitea sinuciderea),
la seppuku, sinucideri rituale, eroi care şi-au luat viaţa
pentru a evita umilinţa captivităţii, tipizările lui Durkheim şi o groază de alte tâmpenii psiho-solipsiste.
I-am făcut semn lui Hati şi am ieşit. Eram transpirat
tot, mai bine zis, transperiat. Câte ştiau căţelendri ăştia
despre suicid, dar nu-l comiteau! Bun, era o facultate de
teologie, dar orişicât!…
Asta ar mai fi lipsit! Să-mi analizez propria sinucidere,
dacă-i anomică, egoistă sau altruistă! Nu se prăbuşeşte
nici lumea exterioară, nici nu fabulez pe marginea lumii
mele muribunde, pe care o voi stinge!
Sunt plante pe care trebuie să le copileşti, să le rupi
lăstarii tineri, neroditori. Ei, eu eram o ramură bătrână
pe care nu mai creştea NIMIC! Am dreptul la viaţă, la
viaţa mea şi fac ce vreau cu ea, atâta timp cât nu mă iau
de-a altuia!

culpabil, doar moartea îmi va veni de hac oricum. Cum
de moartea-moarte Dumnezeu ar fi responsabil, în felul
ăsta chiar l-aş absolvi prin moartea mea voluntară!
În tinereţe, când aflasem ştirea morţii mamei mele,
izbucnisem într-un râs nervos. Psihanalitic privind lucrurile, poate că atunci murise şi moartea-moarte a mea,
moartea naturală şi-acum singura firească era moartea
liberă!…
- Ce-i Kunia, de ce-ai ieşit?
- Liberare, eliberare, salvare… nu mai înţelegeam
nimic!
I-am zis în ce dilemă mă băgase propunerea lui Haas.
- Ştiu şi eu Kunia… E o alternativă creştinească, dar
parcă-ţi taie din decizie…
Mai gâdeşte-te, soarele poate să răsară şi-n asfinţit!
- Adică… cum?
- Hai, Kuniaci, n-o fă pe prostul! Poţi să găseşti o rază
de lumină şi-n cea mai neagră beznă!
- Eu mă gândeam că soarele răsare-n asfinţitul nostru
pentru alţii!…
Am ridicat dintre ţăndările de sticlă piatra învelită.
Am desfăşurat hârtia:
„Controlul democrafic, asta-i soluţia pentru ridicarea
nivelului de trai! Bineînţeles, succesul nostru depinde de
modul original, radical în care vom aborda problema! Ştii
foarte bine că nu vom încerca să controlăm natalitatea
ca-n China, ci mortalitatea! Am stabilit ca limita de
vârstă să fie cinzecişicinci de ani, cinzeci de ani,aşa cum
au susţinut şi adversarii noştri politici, e într-adevăr o
vârstă ce merită să fie trăită încă! La prima noastră întâlnire n-am fost suficient de clar: cazul mata, atât de mediatizat, ne interesează pentru că coincide vârsta de 55.
Pentru binele tău, lasă-ne să te-ajutăm să te sinucizi! Aş fi
venit personal, dar mă reţin treburi organizatorice!
A.H.
P.S.: Aruncă pe fereastră biletul şi răspunsul la el. Un
om de-al meu va aştepta!”
„Dragă domnule Alfeas Haas,

Nu-mi era drag, dar aşa eram obişnuit să-mi încep
misivele…
Trebuia să-i explic din ce cauză nu credeam că m-aş
fi putut erija într-un crucial exemplu pentru „debarasare”, din ce cauză m-aş fi considerat un impostor ordinar!
Nu mă simt ca o buruiană într-un lan de grâu! Am
sentimentul unei frunze uscate ce vrea să se desprindă
Alţii primesc medalii pentru că ucid, vorba studenţi- singură, să n-o bată vântul, să cadă în mâzga stradelelor
lor, eu de ce n-aş primi… înţelegere. Atât! Şi nu mă de- lăturalnice… Nu! Am tăiat ultimele cuvinte. pe străzile
ranjează că voi fi mort infinit mai mult timp decât am mocirlite de la periferie. Nu! să cadă pe asfaltul clisos şi
fost viu!
să fie călcată în picioare de trecătorii nepăsători!… Aşa
Şi sociologii, filosofii, teologii şi psihanaliştii ăştia! da! Ba nu! Dacă nu înţelegea? Trebuia să fiu mai expliNişte clănţăi! Nu ei schimbă lumea! Ce fel ar fi arătat cit: În cazul meu e vorba de o deconectare, deconectarea
lumea fără un Einstein, un Marshall sau Gates?… Ulti- unei piese (de-acum) inutile. M-am gândit la el şi am
ma dată când s-au băgat în social, au despicat lumea-n continuat: Din cauza răutăţii şi nu a prostiei oamenilor
două!
nu se poate construi o societate desăvârşită! O idee bună,
N-am hotărât să mă nasc, dar măcar atâta lucru pot aproape perfectă doar dacă este pusă în aplicare corect
să fac, să-mi hotărăsc data morţii! Şi nu văd de ce-aş fi poate schimba faţa lumii! Cam ambiguu… nu ştiu dacă
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nu suna a încurajare!… Pentru ce m-am hotărât eu să fac,
este nevoie de luciditate, curaj, determinare, consecvenţă,
multe calităţi, nu defecte! Pentru ce vreţi dumneavoastră
este nevoie de forţă ceea ce va aduce spaimă şi nesiguranţă!… Sinuciderea ecologică e cu un pas înaintea debranşării la 55.
Cu stimă,
Kunia Tsibuladze”
Malacul care a ridicat piatra avea pe banderolă un
„55” stilizat, asemănător cu vechea insignă „S.S.”. A dat
scurt din cap, milităreşte şi a plecat în grabă.
Cum era în firea lucrurilor să las totul în bună
orânduială, m-am dus la bibliotecă să restitui cărţile
împrumutate.
Poziţia mea socială nu-mi înlesnise întreţinerea unui
pachet consistent de amici interesaţi, aşa că singura modalitate de petrecere a timpului liber fusese lectura, o
continuare melodioasă a muncii mele aritmetice… Senzaţia plăcută de a da pagina era legată inextricabil de răsfoirea teancurilor de bancnote şi obligaţiuni. Mirosul de
carneală proaspătă, literele uneori atât de clare, greşelile
de tipar ori rarele gravuri îmi dădeau sentimentul călduţ
de „acasă”. Ajunsesem să citesc 75 de pagini de beletristică pe oră, iar studii de filosofie şi oceanografie între 45
şi 52 pagini pe oră. Nu pricepeam tot, dar subconştientul
reţinuse întotdeauna ce avusese nevoie.
La îndemnul lui Hatatila, „ Ar trebui totuşi să circumscrii mai bine fenomenul înainte de salt!” am trecut şi pe
la sala de lectură.
Cioran, „Pe culmile disperării”. Apăreau în multe locuri cuvinte cu rădăcina sinucid – mai ales pe la mijlocul
cărţii – dar stilul pasionat, juvenil, beţia de cuvinte nu
m-a atras. Un tânăr fără minte care zgâlţâia scăunelul
spânzuratului! I-am răsfoit biografia. Murise la optzecişipatru de ani! Neserios! Am pus-o deoparte.
Vladimir Jankélévitch. N-am înţeles de ce un om, în
viaţă fiind, îşi poate pierde atâta timp scriind un „Tratat
gros despre moarte”. Disimetria ultimei clipe, moartea
ca „ordine extraordinară”, „obiectivitate subiectivă” care
suprimă „chiar nălucirile reminescenţei”, despre „resemnarea la quoddittate” şi transsubstantificare, aneantizare,
discontinuităţi ontice şi multe pasaje în greacă, netraduse… Mă depăşea sensibil! „Fiinţa este aceea care se află
în plină lumină a amiezii (…) ”; oare nu avea ceva care
să-mi lămurească asfinţitul de care pomenise Chronau?
Am aruncat ţigarea şi m-am întors la masa de studiu.
Camus, „Mitul lui Sisif ”. „Il n‘y a qu‘un problème philosophique vraiment sérieux: c‘est le suicide. Juger que la vie
vaut ou ne vaut pas la peine d‘être vécue, c‘est répondre
à la question fondamentale de la Philosophie“. Prostii! A
hotărî dacă viaţa merită trăită e o chestiune privată!
Încă de la a doua pagină nu m-am mai înţeles cu el!
Spunea că a te omorî înseamnă a mărturisi ori că nu înţelegi viaţa ori că eşti depăşit de ea! În cazul meu nu era
nici una, nici alta! Doar nu eram într-atât de special, încât să fiu atipic! Eram un om care vroia să tragă linie!
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„Toţi oamenii sănătoşi s-au gândit la sinucidere (…)
”. Asta da! Ce-ar fi spus despre afirmaţia asta psihologii
cu stupidele lor baterii de teste pentru angajare, în care
apărea invariabil „edificatoarea” întrebare: „V-aţi gândit
vreodată să vă sinucideţi?”. Toţi puneau mincinosul „nu”
pentru a se feri de anatema lipsei locului de muncă întro societate ce instaurase ca normă gândirea pozitivă!
Urmau consideraţii pompoase, la limita derizoriului
despre existenţa absurdă, existenţialism, un excurs – ce
mi s-a părut nesfârşit – prin opere literare, plin de licenţe aiuritoare („sinucidere pedagogică”!) şi-o asumare
„eroică” a absurdului. Într-un sfârşit, îl vedea chiar pe Sisif fericit! Găsea că fericirea îi umple sufletul celui ce ispăşeşte o pedeapsă chinuitoare şi lipsită de sens!
N-am mai trecut la Schopenhauer, Kierkegaard,
Lévinas şi ceilalţi propuşi. I-am înapoiat cărţile femeii
palide şi bănuitoare, mi-am luat trenciul, pălăria şi am
părăsit biblioteca îngândurat.
Câtă inteligenţă risipită! Măcar eu făcusem un lucru
util întreaga viaţă: ajutasem ca banii – sângele comerţului, limfa economiei – să circule! Un fel de doctor, cum
ar fi… Nu aveam angoase, stări de anxietate, disperări,
remuşcări, eram perfect sănătos şi lucid. Poate că tocmai
de asta procedasem la un „mene, tekel, fares” corect şi recurgeam la sinucidere, nu ca ceilalţi care se încrâncenau
atâta într-un cerc vicios. La ei era ceva putred, scriseseră
despre sinucidere ca să trăiască, eu trăiam cu adevărat şi
din cauza asta puteam să mă sinucid!
Sună.
De data asta mă uit pe vizor. E unul uscăţiv, m-aş descurca cu el aşa că-l ţin în uşă.
- Lzal Krimov, de la editura Lastocika!
- Încântat! Kunia Tsibuladze!
- N-aş fi aici, dacă n-aş fi ştiut! Ha! Nu-i aşa? Ha, ha!
Deja îmi vine să-l salut de plecare!
- Nu dau interviuri!
- Nuuu…! Nu mă interesează! Viaţa ta o inventăm
noi! Scrie tu ceva, dom’le! S-ar vinde ca pâinea caldă! Un
roman autobiografic, un jurnal… abia astea vor fi considerate de cititori ficţiune valoroasă!
Invocând lipsa priceperii şi timpul insuficient, am
dat să închid uşa.
- Atunci o plachetă de poezii, ceva! Ce naiba, şi-un
copil e-n stare să scrie poeme! Vers alb, aşterni ce-ţi trece prin cap între spălatul pe dinţi şi micul dejun, când
te uiţi pe geam sau când îţi legi şireturile! De exemplu,
„Ieri s-a tăiat un salcâm. // Un salcâm, / lângă o clopotniţă
veche, / a fost tăiat. / Înlăuntrul pământului / i-au rămas
rădăcini… // A fost tăiat şi ars / sau făcut scânduri… /
dar degeaba, / n-a putut fi ucis! / I-au rămas rădăcinile, / una-n pământ /
şi una în mine.” avea privirea-n tavan şi mâna apăsată
pe piept. Înţelegi?
- Asta e… poezie?
- Orice poate fi considerat poezie! Partea lu’ matale
din vânzări o dăm la un orfelinat sau vreo altă caritabilă!
N-am scăpat de el până nu i-am promis că umplu foile astea!
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- Ha… la telefon!
- Nu se aude bine! Cine?
- Alfeas Haas!
- Vă ascult!
- Măcar schimbă ziua! Pică prost! Pe 5 Octombrie e
Ziua Internaţională pentru Emanciparea Prostituatelor!…
- Păi, dacă era să iau în calcul zilele astea stupide, aş
fi ales eu Ziua Pământului, doar îi fac un bine şi-i extermin lumea mea!
- Hai, dom’le! lasă zăpăcelile! Te-ai hotărât şi mata ca
naiba! Pe întâi era Ziua Bătrânilor, pe-asta am ratat-o!…
- Pe întâi m-au concediat… suna aproape ca o scuză!
- Puţin importă asta! se auzea cum răsfoieşte un calendar, o agendă… Hai să te executăm pe 10! E Ziua Sănătăţii Mintale!
Am închis telefonul.

din dragoste, ideologice, de presiune, din plictiseală, din
teamă de bătrâneţe, de singurătate, sinucideri-capitulare,
sinucideri-protest, din sacrificiu, curiozitate, din cauza
consumului de droguri diverse, pentru apărarea onoarei sau spălarea ruşinii… „A ta de care este? Profilactică,
ecologică, de decuplare, întru salubrizarea comunităţii?”.
Boala omului de a clasifica! Doisprezece categorii ale
raţiunii, patru principii ale logicii, cinci regnuri ale fiinţelor vii… nevoia patologică, bolnăvicioasă de a ordona,
de a sorta, de a tipiza oamenii după patru temperamente hipocratice, opt franţuzeşti, douăsprezece zodii… De
ce e musai ca o sinucidere, un unicat în sine, să-şi aibă
locul în taxonomia lui X sau Y? Nu mă sinucideam nici
pentru mine, nici pentru alţii, ci pentru că aşa TREBUIA! O sinucidere… complet naturală! Era linişte-n mine
şi linişte-n afară. Stabilitate economică, politică… partidul extremist al cinquantiştilor făcea puţină gălăgie dar
Mă simt stingher. Ca un cui bătut în mijlocul unei societatea rula monoton, fără hopuri prea mari pe cumese.
loarul consumatorismului placid, idiotizant.
Ne-am dat totuşi mâna. I-am urat noroc şi chiar a lăJulius Antanidze, patronul Bocciatei a anunţat că vrea crămat niţel…
să închidă terasa de la ultimul etaj al hotelului. Am să
Mobila o vor împărţi vecinii, iar proprietarul mi-a
merg să-l ameninţ aşa, într-o doară, că-l dau în judecată. promis că apartamentul îl va închiria unei perechi de
tineri căsătoriţi. Totul e în regulă!
„Tinerii fac revoluţiile, iar bătrânii le confiscă!”, aici
Fotografiile, actele şi suvenirurile atât de fade pentru
Haas avea dreptate. Junii plătesc cu viaţa, iar versaţii cu- ceilalţi le-am ars. Am schimbat apa la flori şi am lăsat toleg roadele. Câţi tineri ajungeau să ocupe poziţii-cheie cul de ochelari pe masă, să-l ia cine-a avea nevoie…
în urma unei revolte la care participau şi câţi dintre ei
nu mureau?!… Nu ştiu dacă argumentul lipsei de exL-am sunat pe Antanidze. Ca să nu existe victime coperienţă justifica îndepărtarea lor atât de rapidă de la laterale, vorbise să se întrerupă circulaţia în zonă. I-am
puterea preluată cu sângele multora dintre ei… Dar nu spus să-i lase să parcheze în faţă doar pe cei cu asiguraschimbi asta, lichidând toţi oamenii de vârsta a treia! E rea la zi. Trebuie eliminate ORICE posibile daune! Nu a
o aberaţie!
vrut să accepte bani pentru curăţarea asfaltului de sânge.
Un tip de treabă!
Închid televizorul. Câtă ipocrizie! Să susţii condamnarea la moarte ca „act reparator”, dar să blamezi autoS-a înorat. Firimiturile de la prânzul frugal le-am lăcondamnarea, sinuciderea ca „igienizare” a societăţii! sat pe pervaz, pentru vrăbiuţe. Hm, ce ar putea să mai
Mâine oricum nu voi mai găti, trebuia să-mi mai fi făcut depăşească clipele de extaz pe care le aveam atunci când
o salată de vinete, dar s-a făcut prea târziu!…
pipăiam noile emisiuni monetare?!
„Niciodată nu e prea târziu! Luaţi o diplomă – că penJulius e un tip inteligent, ştie că n-aş avea timp util tru asta trebuie să fiţi consecvent, nu inteligent – şi revesă-l dau în judecată! M-a citit imediat că sunt inofensiv. niţi cu un C.V. îmbogăţit!”. Câtă ironie! M-ar fi reangajat
- Zi-mi şi mie ce nu îţi convine? La o adică ai reclamă la şaizeci de ani?
moacă, cresc vânzările!…
- Măi, domnu’ Tsibuladze, nu-i creştineşte!…
Nu mă temeam de senzaţia de disconfort produsă la
Am băut până-n noapte târziu.
desprinderea de acoperiş, deja mă hotărâsem să mă las
pe spate, să văd cerul cazând, mă temeam de veşnicia ul5 octombrie
timelor clipe, de lumina ce putea să străbată întunericul!
Cer senin. O dimineaţă plăcută. Mi-am făcut toaleta Să strig şi „Banzai!”? Mi-am surâs îngăduitor…
şi am băut o cafea. Mi-a căzut privirea pe citatul din Shakespeare: „ Cowards die many times before their deaths;
O iau prin spate, să nu dau de nenorociţii ăia de la teThe valiant never taste of death but once.”
leviziune. Mă vânează întruna! Pur şi simplu nu conştiCărţile îi vor rămâne lui Chronau, deşi când a trecut entizează că ţine de un bun simţ elementar să laşi omul
ieri pe la mine, m-a cam indispus. Nu mă deranjase că- să-şi trăiască în pace ultimele clipe, iar nu să i le transmi dăduse jos portretul lui Jack Kevorkian şi-mi agăţa- forme în titluri pentru tabloide.
se placarde peste tot: „Remember, Tomorrow Is the First
Burniţează.
Day in the Rest of Your Life!”, Harun Farocki, „Homo
Doi bătrânei surprinşi de vremea rea se grăbesc cu
Res Sacra Homini”, Seneca, „Carpe Diem!”, Horaţiu… gesturi sacadate, dezmembrate.
Mă supărase o îngustime pe care nu i-o văzusem până
O lovitură în picior mă face să-mi ridic privirea.
acum. Tentative de sinucidere cry for help, sinucideri
- Dă-ne mingea, nene!
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Cu un şut stângaci, nesigur le-o returnez celor doi
copilandri. Ce-nseamnă să fii tânăr şi să nu-ţi pese de
vremea rea! Îmi ridic gulerul. E genul de zi mohorâtă
în care, dac-ai reda vederea unui orb, l-ai condamna la
moarte!
Am făcut o ultimă haltă la Mamuka. Am luat o ciocolată caldă. Închei aici. Trebuie să vină şi Krimov.
Dragă Domnule Krimov,
Am încercat să scriu poezii, aşa cum am convenit, dar
n-am reuşit! Am scris una, după modelul dumneavoastră,
„Călător”:
Eu nu mă voi întoarce…
Când m-oi sui în tren –
biletu’l-am demult –
nici n-o să plâng, nici n-o să râd,
o să mă sui şi-atât.
Bagajele, cum se cade,
le voi duce singur la gară;
sunt uşoare,
doar flori, cer şi-o bucată de soare…
Trenul negurii mă aşteaptă,
e din fum, nu are orar
şi duce unde vreau Eu.
După cum vedeţi, nu-i nici Puşkin, nici Tagore! Nu-i
nimic! Ca să mă achit cumva de obligaţie, vă trimit aceste
pagini cu însemnări din ultimele zile.
N-aveţi decât să mă „reinventaţi”, aşa cum spuneaţi,
dar să nu-mi ştirbiţi din sinceritate şi demnitate!
Cu deosebită consideraţie,
Kunia Tsibuladze
- Ce fac deci?
- Cum ce faci? Îl împuşti, tembelule! Condor nu mai
poate da cu maşina peste el, că-i circulaţia deviată!
- Îl văd! cu luneta puştii, Andrei continuă să-l urmărească. Cred c-a şi căzut beţivul dracului! E murdar tot
în genunchi!
- Se clatină? E posibil să-l ratezi?
- Nu, nu se clatină!
- Atunci ce treabă ai tu cu pantalonii lui murdari, eşti
nevastă-sa? Tu fă-ţi treaba! Nu uita: în mijlocul frunţii!
- Da, şefu’!
- Pe seară să treci şi pe la redactor, să nu-i fi lăsat ceva!

Cere o brichetă şi dă foc paginilor scrise mărunt şi
îngrijit.
Ne aşteptăm la un vot negativ din partea bătrânilor,
atât de meschini şi nereceptivi la nou, dar aşteptăm valurile de tineri la urne! Vom câştiga datorită lor, nu fraudelor care deja ne sunt imputate!
Chronau se opreşte. Camionul e umplut de afişe electorale. Pe cel mai mare, Alfeas Haas, cu gestul lui larg,
„aşa merg lucrurile”, cântăreşte două imagini, una cu bătrâni infirmi şi feţe chinuite de boală, una cu un grup
dinamic de tineri bucuroşi şi plini de viaţă.
După învăţământul obligatoriu de 7 clase, tinerii vor
deveni PENSIONARI! Până acum ei s-au confruntat cu
ceva absurd: imposibilitatea de a se bucura din plin de
anii cei mai frumoşi ai vieţii! Abia după 25 de ani vor trebui să muncească, dar şi atunci vor avea de ales: încă 3
clase de educaţie tehnologică pentru muncitorii calificaţi,
care vor beneficia anual de un concediu plătit de treizeci
de zile sau direct muncitori necalificaţi, mai slab remuneraţi, douăzecişiunu de zile de concediu…
„Oare şi fiu-miu va vota cu extremiştii ăştia?”
Gândiţi-vă la copilăria şi, mai ales, la TINEREŢEA
LIPSITĂ DE GRIJI a odraslelor voastre! Ce e bătrâneţea?
Demult nu mai este o vârstă a sedimentării, a înţelepciunii, ci un şir neîntrerupt de reparaţii! Proteze, medicamente costisitoare, ajustări estetice, aziluri, operaţii, însoţitori… astea sunt „bucuriile” lor care costă enorm societatea, o trag în jos!
Profesorului aproape îi scapă urna cu cenuşa lui Tsibuladze. La cei cincizecişitrei de ani ai săi, are o tijă metalică la şold, o lucrare dentară, părul vopsit…
Vom legaliza comercializarea şi consumul de cantiar şi,
o noutate absolută, vom introduce unităţile, banii cu adevărat virtuali, ei vor măsura TOTUL în economie. Mulţumim pentru ideea aceasta Întâiului nostru Client-Exemplu, Kunia Tsibuladze. După cum spunea el, „O idee perfectă, dacă este pusă în aplicare corect, poate schimba faţa
lumii!”… I s-a conferit post-mortem funcţia de Preşedinte
de Onoare al Partidului Cinquantist.
În dreptul portierei, şoferul şi încă doi indivizi cu feţe
dubioase servesc tăcuţi o gustare.
Dragi bătrâni, cu mintea cea de pe urmă, votaţi-ne şi
voi!Promitem să luăm în calcul varianta construirii unor
lagăre sau a unor bănci „vii” de organe pentru grupa de
expiraţi 55-60, nu doar eutanasierea la 55!
Un viitor pentru tinerii de mâine!
La megafon se aude un marş triumfal, înălţător.
„Măcar tu ai scăpat, Kuniaci! Te duc acuma la râu şi-ai
să te faci natură, totuna cu Veronica ta!”
Stiletul îi pătrunde adânc în inimă.

Urna cu cenuşa lui Kunia Tsibuladze va fi depusă la
- Lzal Krimov?
sediul central al partidului. Cei care doresc să-i aducă un
- Da.
Andrei trase de două ori, pentru mai multă siguranţă. ultim omagiu...
Alfeas Haas termină de citit.
- Eh, Kunia, Kunia! Nu aşa se scrie istoria!
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Jurnal cu Maria

***
Smerenie şi Libertate. Obsesia libertăţii transformă cotidianul sufletesc şi cel social în manifestari rigide,
deseori agresive, ale propriilor frustrări pe care ajungem
să le confundăm cu starea de libertate, identificându-ne
gesturi şi comportamente străine de structura noastră
intimă. În acest fel, libertatea - în forma ei brută, neadaptată capacităţii fiecăruia de a gestiona şi echilibra
situaţiile, nu mai este o formă de manifestare a firescului. Smerenie, cuvânt din ce în ce mai rar folosit, marginalizat chiar, vine din limba slavonă, unde «Mera» înseamnă măsură. A fi smerit înseamnă deci să te aşezi în
propria măsură, să te simţi bine în pielea ta, în sufletul
tău. Următorul pas este libertatea. A fi liber în măsura
ce ţi-a fost dată, a fi liber să te manifeşti în stare naturală.
Să nu te arăţi altfel decât ai fost dăruit să fii. Acceptarea
adevărului despre tine însuţi este cea mai dificilă formă
a smereniei. Este adevărul care eliberează conştiinţa de
sub povara prejudecăţilor, a cutumelor sociale. Smerenia nu înseamnă dar nici umilinţă, nici lipsă de reacţie,
nici tăcere sau îndurare. Acestea toate conduc spre o falsă penitenţă a spiritului, care mai devreme sau mai târziu va exploda în forme mai mult mai puţin periculoase. Propria măsură, smerenia, aşezarea în spaţiul intim,
firesc, înseamnă libertate. Eşti ceea ce eşti! Şi nu e uşor
lucru… Dar ce minunat!
***
Eşti pregătit să primeşti Darul Iertării? Te rogi,
plângi, cauţi, străbaţi, adulmeci, pătrunzi, fugi, te împiedici, te ridici, iar plângi, nu mai cauţi, te rogi. Ce faci cu
iertarea? Ce faci cu o comoară pentru care nu ai fost pregătit? O distrugi, o lepezi, o îngrijeşti? Ştii să faci toate
astea de-odată şi pentru totdeauna? În câtă vreme te vei
găsi pe calea dindărăt? Câtă suferinţă mai ai în tine? Cât
de repede ai uitat? Până unde crezi că ajungi aşa, preaplin de Iertare şi gol de suferinţă? Poate că nu Iertarea
este cea care ne împlineşte, ci drumul până la ea.
***
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Mai mare dumnezeire decât Iertarea este Iubirea.
Pot întoarce şi celălalt obraz şi să tac. Sufăr, îndur şi iert.
Se întâmplă să iert cu patimă, orgoliu, înverşunare, împotrivire. Iert cu superioritate sau de-a valma. Uneori
cu voinţă de răsplată. Alteori a lehamite. Iert cu supuşenie şi rareori conştient. Iertarea îndumnezeită, atunci
când binecuvântat se întâmplă, se numeşte Iubire. Sau
mucenicie. Depinde cum vom primi toate întâmplările
din viaţa noastră şi ce sens le vom da.
Cât chin sufletesc se abate în mine dacă mă şubrezesc cu oameni care nu ştiu iubirea şi nici nu vor a o învăţa? Cum să mă opresc şi să îngenunchez dacă mintea
şi umerii mă dezgenunchează? Cutremurător cum locul
în care ar trebui să fixăm crucea devine culme a trufiei.
În numele Tatălui ridic mâna spre cer. În numele Fiului
cobor privirea spre Inimă. În numele Sfântului Duh îmi
ating umerii… Sfântul Duh… Grea Cruce umărul care
rămâne semeţ… Mai degrabă se dezgenunche ruga decât ar coborî umărul în pământ. În umeri, acolo stă iertarea, semeţia şi orgoliul care, odată coborâte În numele
Fiului, spre inimă, se topesc în Iubire. Un văl ce se spulberă de pe umeri şi se face Iertare şi devine Iubire. Ar
fi mai uşor să iubeşti de la început? Poate că toţi iubim
de la început, iubim pământeşte şi păgân. Pe parcurs ne
semeţim…
***
Suferinţa ca dor. Câtă şi de unde putere să identifici
suferinţa drept cale – uneori singura! – către Dumnezeu! Câtă înţelegere faţă de tine însuţi şi câtă toleranţă şi
iertare faţă de cel care îţi provoacă durerea... Ca şi fericirea, suferinţa poate fi egoistă sau împărtăşită. O fericire
trăită în inchiderea inimii este aceeaşi cu o suferinţă intimă, ascunsă, măcinătoare de suflet. O suferinţă împărtăşită, recunoscută, mărturisită, devine una cu aproapele, are sens. E grea şi tămăduitoare suferinţa. Dar trăită
în duh, în sens creştin, poate deveni o şansă de urcuş,
de înălţare spirituală. Starea limită a suferinţei ne ajută
să conştientizăm condiţia noastră umană. Suferinţa trupească este o formă avansată a răului sufletesc, o alungire a suferinţei inimii. Dar dacă cele două forme se unesc,
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se întregesc şi se tămăduiesc reciproc înseamnă că dăm
sens durerii.
Extraordinar cum suferinţa, trecută în trup, deschide taina dragostei. Minunea creştinismului nu constă în
îndepărtarea durerii, ci în tămăduirea prin suferinţă. Ne
place să identificăm iubirea cu suferinţa dacă ea, iubirea,
nu ne e împărtăşită. De câte ori avem curajul de a da suferinţei nume de fericire, de iubire, de dor?
***
Între Verticală şi Orizontală, Crucea împarte Oamenii în tâlharii de-a dreapta şi de-a stânga lui Hristos.
Minunea e pe jumătate înfăptuită: eşti pe Cruce, lângă
Hristos! Trebuie doar să alegi calea plecării: a tâlharului care îi spune lui Iisus «pomeneşte-mă, Doamne, întru Împărăţia Ta», sau a celui neîncrezător, neputincios?
Amândoi se mântuiesc, fie şi numai prin braţele lui Hristos. Amândoi se definesc prin suferinţa supremă. Spunem adeseori că trebuie să ne ducem Crucea, dar suntem pregătiţi să fim noi înşine Cruce, să fim braţe ale lui
Hristos? Cum am putut să decădem atât de mult, atât de
primejdios şi să nu ne mai recunoaştem? O Cruce care
desparte şi împarte este aceeaşi Cruce care adună, uneşte. Dumnezeu a dăruit omului puterea de a aduna braţele în îmbrăţişare sau de a le răsfira în minunea dăruirii.
Crucea ne adună, depinde de noi care dintre tâlhari vom
fi în clipa ultimă.
***
Singurătatea convertirii. Am fi putut să ne naştem
îngeri. Să nu cunoaştem durere, chin, răbdare, tăcere,
sfârtecare de inimă sau trup, iubire şi neiubire, lacrimă
şi râs. Dar care ar fi măsura vieţii fără suferinţă? Îngerii nu se nasc, sfinţii nu mor. Viaţa nu este un scop în
sine, ci o motivaţie, o cale, uneori început, alteori înălţime. Îmi place să cred că un om se poate converti la
Adevăr şi că acest cuvânt înseamnă con-verti(calitate),
adică trăirea în vertical Împreună. Îndreptarea devine
mistuitoare şi prăbuşindă când este învăluită în singurătate. Dar când singurătăţile se ating, se unesc, se adulmecă în con-verti(calitate), Adevărul se înalţă de la sine,
se relevă şi se sfinţeşte. Toţi vor să fie sfinţi, nimeni nu
vrea să fie om. Greu să fii om, atunci când nu cunoşti patimile sfinţilor… Cred, da, că şi sfinţii au patimi. Patima
de iubire, patima de rugăciune, de bunătate, patima de
a răbda… Cu sens de suferinţă, chin, martiriu, patima
are aură de sfinţenie. Iubirea puternică pentru Dumnezeu, suferinţa creştină, îndelunga rugăciune… Patimi de
sfinţi, nu-i aşa? Patima omului simplu este departe de
martirajul creştin sau de nimbul divin al sfinţilor dreptrugători. Forţa însă este aceeaşi, o putere lăuntrică uriaşă care, poziţionată corect şi îndreptată la timp, duce
la convertire. Adică – îmi place sensul acesta - la trăirea verticală şi împreună. Grea cale. Convertirea este un
cuvânt care nu implică două persoane. Un om se converteşte când patima capătă consistenţa unei suferinţe
dăruitoare în Adevăr. Con-verti(calitatea), însă, aşează
om lângă om, mână în mână, sprijin pe înălţime, împreună. Dacă un convertit – singur – îşi duce propria luptă
cu lumea, un con-verti(cal) trăieşte şi patima aproapelui,
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spaimele aceluia, căderile la fiece pas. Drumul duce, şi
într-un caz şi în celălalt, la Dumnezeu. Şi totuşi, atât de
departe de înălţime suntem! Un orizontal însingurat, îngenunchiat, pustiu. Până la verticalitate, câtă rugăciune
în genunchi aduna-vom pentru a sădi destulă rugăciune
cât să ne crească ramuri?
***
Din aproape în aproape. Suntem extrem de neputincioşi în relaţiile interumane, mai ales cu oamenii pe
care îi iubim. Atât de frumos ne-a numit Iisus, fără să fie
nevoie de alte forme de identificare: Aproape. Iubeşte-ţi
Aproapele ca pe tine însuţi. Grea duhovnicie, Doamne...
Pe tine, Aproapele meu, te iubesc. Te ştiu, te recunosc
şi te simt. Ce fac, însă, dacă iubirea pentru mine însămi
devine o povară şi o neputinţă continuă? Sau dacă tu,
Aproapele meu, prin vorbe, fapte, priviri cu voie sau fără
de voie, îmi ştirbeşti iubirea faţă de mine însămi, îmi
strecori îndoieli faţă de propria-mi existenţă? Dacă tu,
Aproapele meu, pe care te iubesc ca pe mine însămi, mă
şubrezeşti şi mă pustieşti? Pentru că Aproapele meu are
şi el Aproapele său, dar asta nu ne uneşte şi nici nu ne
împlineşte. Atunci care să ne fie rostul şi care nerostul?
Iisus nu mi-a cerut să te iubesc mai mult decât pe mine
însămi... Nici mai altfel. De fapt, nu a spus CÂT să te
iubesc, ci CUM: CA pe mine însămi. «La fel», nu «tot
atât»... Câtă adâncime şi înălţime deopotrivă... Asemănarea, identificarea prin iubire... După chip şi asemănare... Atunci tu, Aproapele meu care nu mai priveşti spre
mine, care nu mai suferi, nu mai tresari, nu mai plângi,
eşti de fapt propria mea proiecţie, neputinţa, schizofrenia mea lumească..., şi devii astfel una cu Aproapele tău,
altul decât mine... Din Aproape în Aproape... Un pustiu
infinit...
***
Săraci în Dumnezeu. Zbaterea pe orizontală anulează orice posibilitate de salvare din haosul lumesc. Omul
nu mai trăieşte deznădejdea cu disperare tocmai pentru
că disperarea însăşi a devenit un mod de viaţă comod,
declamativ până la penibil. Sărăcia declanşează conflicte
grave, cu efecte ireversibile, chiar dacă istoria a demonstrat cu asupra de măsură că specia umană nu a evoluat ca urmare a acestor conflicte, ci doar a schimbat o
dictatură cu alta, mai docilă şi, în final, mai periculoasă
decât precedenta. O problemă gravă este chiar percepţia cuvântului sărăcie. Nu ne raportăm la nivelul de trai
inferior (ca ierarhie, statut social, mentalitate). Suntem
săraci privind doar în sus, chiar dacă este un «sus» la fel
de orizontal şi de material. Ciudat cum nu ne raportăm
la nivelul superior şi ca trăire spirituală, dureros cum nu
suferim din cauza sărăciei în sentimente, cum privim în
«sus» şi rămânem la acelaşi nivel jos(nic) înspăimântător.
Există o criză economică, socială, dar există şi o criză a
libertăţii, o neputinţă de a lupta pe verticală, complacerea in sărăcia apteră şi dezolantă.
(Din volumul in pregatire
“Jurnal cu Maria”)
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Virginia ParaSchiV

STRIVEŞTE FIRELE DE IARbĂ!
comEdiE grotEscă într-un Act

PERSONAJELE (în ordinea intrării în scenă)
BUNICUL – speculează „dreptul celui bătrân”.
HECTOR – copil bătrân, impune „dreptul celui mai
mic”.
CASANDRA – aplică „dreptul celui puternic”.
CLARISA – beneficiară a „dreptului celui bolnav”.
AUGUSTIN – profesează „dreptul celui inofensiv”
VOCEA – dă buzna cu „dreptul masculului feroce”
Personajul absent- în timpul vieţii nu are nici un drept,
va primi, drept premiu de consolare, „dreptul la moarte
eroică”.
Personajele îşi fac numărul de om,, şi gata, ies din scenă.

SCENA I

BUniCUL; HECTOR

Zgomote cu care viaţa citadină ne-a deprins, zgomotele străzii şi zgomotele de la bloc…
GONG. Bunicul citeşte, cu obrajii transpiraţi de efort,
băiatul ascultă cu interes, ambianţă banală şi modestă.
BUNICUL „Tu, beţivan, tu, obraz de dulău sperios ca
şi cerbul”.
HECTOR (suav, la auzul insultelor homerice) Bunicule, vreau să te întreb ceva.
BUNICUL Aştept. Dar ai grijă să-mi pui numai întrebări nepuse până azi.
HECTOR Spune-mi te rog, cum ar fi arătat
Iliada,catalizată de mânia lui Ahile, nu a lui Agamemnon?
BUNICUL Ce mi-e Ahile, ce mi-e Agamemnon,
tot un drac. Doi şefi orgolioşi aflaţi de multă vreme în
conflict, ce-i drept, conflictul era surd, cu şi fără sclava
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disputată, unul sau celălalt tot s-ar fi retras din luptă, periclitând victoria comună a grecilor.
HECTOR Homer era o fire paşnică.
BUNICUL Aşa se pare.
HECTOR Atunci de ce a preferat o temă de război?
BUNICUL Războiul, îndeosebi pentru cel din Troia, are, pe vremea aceea, tema preferată a marelui public.
Fără a ţine seama de gustul popular, n-ar fi avut nicio
şansă să fie luat în serios.
HECTOR Şi digresiunile, tot concesii publicului sunt?
BUNICUL Concesii, sau, dacă vrei, puţin oportunism.
HECTOR Din dorinţa de succes?
BUNICUL Mai degrabă din teamă. Auditoriul era
compus din indivizi cu temperament şi irascibili, gata să
tropăie şi să huiduie dacă, din nebăgare de seamă, poetul ar fi omis de pe lista protagoniştilor vreun strămoş
de-al lor.
HECTOR Argument valabil pentru Iliada, dar pentru
Odiseea?
BUNICUL E şi mai simplu. Obosit şi excedat de luptele interminabile între taberele vrăjmaşe, ilustrul orb,
vrând să îmblânzească spiritele încinse, a născocit un
basm, basmul întoarcerii acasă. Surprinzător, dar le-a
plăcut. Atât de mult, că nu-l lăsau să expună deznodământul. Lumea, avidă de senzaţii, striga însufleţită: „
Nu-l duce acasă! Amână-i sosirea!” Epuizat de nopţile
de veghe, dar fericit, aedul improviza episoade fermecătoare şi neverosimile. Aşa s-au scurs cei douăzeci de ani,
până ce Ulysse, viu şi nevătămat, a ajuns cu bine la Ithaca.
HECTOR Şi zeii, de ce şi i-a închipuit ca pe nişte
păcătoşi?
BUNICUL A, te referi şa transferul de cusururi omeneşti în lumea zeilor. În chestia asta, Homer nu a adus
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nimic original. Credinţa în zeii după chipul şi asemănarea omului era curentă la cei vechi.
HECTOR Înţeleg, lumea modernă şi-a creat un singur Dumnezeu, atotputernic, bun şi drept, care sălăşuieşte într-un rai fără prihană; semn de progres şi de
civilizaţie.
BUNICUL Sau de ipocrizie.
HECTOR Credea în ei?
BUNICUL În zeii păcătoşi? Cine ştie? Răspunsul
poate fi şi da şi nu. Dar după patosul cu care îi cânta, e
mai probabil da.
HECTOR Era aşa naiv?
BUNICUL Exclus. Era bătrân şi înţelept.
HECTOR Şi orb.
BUNICUL Şi foarte talentat, versifica din zbor, cu
mare uşurinţă.
HECTO Şi recita corect şi expresiv, fără să sară un
rând.
BUNICU Trăia ca un ascet.
HECTOR De unde ştii?
BUNICUL Cum, de unde. Ce întrebare! Izvoare!
Scrise şi orale!Diverse şi contradictorii.Vechi! Depăşite!
Scoase din uz!
HECTOR Cum a murit?
BUNICUL Cine?
HECTOR Aedul. Ascetul orb.
BUNICUL De ce să moară?
HECTOR Cum de ce? De bătrâneţe.
BUNICUL Cine te-a învăţat pe tine că bătrânii mor?
HECTOR Dacă nu mor, atunci ce fac?
BUNICUL Supravieţuiesc contemporanilor, devin
nonagenari.
HECTOR Aşa, ca tine?
BUNICUL Desigur. Longevitatea e o virtute a celor
aleşi.
HECTOR Eşti sigur că poetul n-a murit?
BUNICUL Nimeni nu moare până nu probează că
există.
HECTOR Homer a existat?
BUNICUL Înclin să cred că da.
HECTOR Şi acum ce-o mai fi făcând?
BUNICUL Ca deobicei, la fel de bătrân şi orb, însă
ceva mai reumatic şi mai blazat, colindă din cetate în cetate şi încearcă să cuprindă în versuri adevăruri sacre şi
eterne.
HECTOR Şi publicul mai are răbdare să-l asculte?
BUNICUL Parcă a avut vreodată?
HECTOR Public?
BUNICUL Nu, răbdare.
HECTOR Acum ce face?
BUNICUL Publicul?
HECTOR Nu, poetul.
BUNICUL Îşi încasează drepturile de autor şi îi depune în cont la bancă.
HECTOR E lacom?
BUNICUL Nu, prudent.
HECTOR Faţă de cine?
BUNICUL Nu cine, ce. Faţă de perspectiva zilei de
mâine, când va rămâne singur, părăsit, fără culcuş, fără
prestigiu.
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HECTOR Nici tu nu mai eşti tânăr. Cum ai să
procedezi?
BUNICUL Nu-mi duce grija. Eu sunt familist.
HECTOR Eşti şi mai înţelept decât poetul.
BUNICUL Normal. N-am încotro. Şi mai ales de
când sunt grav bolnav.
HECTOR Ştiu, rinichii şi ficatul.
BUNICUL N-am voie să mănânc ce-mi place, nu pot
să mă abţin…
HECTOR Şi totuşi vei supravieţui.
BUNICUL Da, din păcate.
HECTOR Regreţi?
BUNICUL Voi regretaţi, eu nu.
HECTOR Ce tot vorbeşti acolo?
BUNICUL Eu nu vorbesc, eu trag cu urechea.
HECTOR Şi?
BUNICUL Idiot bătrân, senil şi sclerozat.
HECTOR Crezi asta despre tine?
BUNICUL Eu nu, Casandra.
HECTOR Mama?
BUNICUL Iubita mea Casandra, fiică.
HECTOR Dacă era nervoasă, îmi explic.
BUNICUL Era, cum să nu fie. De o săptămână nu-i
permit să schimbe apa la flori şi să aerisească sufrageria.
HECTOR Adică dormitorul tău.
BUNICUL Miroase toată casa a flori clocite, să înebuneşti, nu altceva. Vrei să-ţi citesc din clasici?
HECTOR Lasă, bunicule, mai e şi mâine zi. De altfel,
se aude uşa de la intrare. Vine mama.

SCENAII

BUNICUL; HECTOR; CASANDRA

Intră Casandra, cu sacoşa plină de cumpărături de la
piaţă. Îi pune bătrânului un pacheţel în braţe şi se duce la
bucătărie.
HECTOR Ciudat, ce veselă e mama.
BUNICUL Şi duioasă.
HECTOR Şi destinsă.
BUNICUL Tandră.
HECTOR Seamănă cu mama din cartea de citire.
BUNICUL I-o fi zâmbit complice farmacistul de la
colţ.
HECTOR Eroare, când îi zâmbeşte farmacistul, mă
mângâie în grabă, pe breton.
BUNICUL Aşa e. Mie mi-aduce caramele, nu
fondante.
HECTOR Să facem un efort şi să fim mai buni.
BUNICUL Ai vreo idee?
HECTOR Ai să vezi. Uite-o că vine. Mamă, îmi dai
voie să te ajut la treabă?
CASANDRA (intrând cu tot felul de pachete aflate
într-un echilibru fragil) Eliberează masa. (Hector îşi ia
cărţile de pe masă şi le aşează cu grijă, jos, sub masă.) Mai
repede. (Hector accelerează ritmul şi nu mai ţine cont de
nicio ordine. Fişele zboară prin cameră.) Aşa te vreau, fiule, energic şi descurcăreţ. (Hector înregistrează îndemnul
cu un zâmbet silit.) CASANDRA (Aşezându-şi lucrurile
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pe masă.) Două ouă mari, proaspete, un vârf de linguriţă
de sare, puţin muştar, ulei cât înghite, o lămâie…Aicea
ce-i?
HECTOR Un teanc de fişe, mamă.
CASANDRA (Le face vânt cu cotul.) …O lingură de
lemn curată, castronul bine şters cu cârpa….Hector, am
auzit eu bine, sau mă ajuţi la treabă?
HECTOR Te ajut.
CASANDRA Freacă maioneza. Eu îmi văd de treabă
în bucătărie. (Hector pune toate ingredientele la grămadă şi bate cu furie în castron până ce conţinutul galben
verziu îl împroaşcă pe haine, pe obraji. Casandra intră
şi priveşte consternată.) CASANDRA Să pieri din ochii
mei, nu eşti bun de nimic. Mai mult încurci. Cu nasul
în cărţi. Atâta ştiţi. „ Casandra, nu vreau ceaiul fierbinte, mamă, supa n-are gust, Casandra, n-ai făcut plăcintă,
mamă, mie nu-mi place tocana, ….Aruncă porcăria asta,
ce te uiţi la mine ca un tont (Hector se duce cu castronul
la closet.) CASANDRA Şi trage apa! (Hector se întoarce
în cameră şi se duce să citească sub masă.) BUNICUL
(apropiindu-se de Casandra) Casandra!
CASANDRA Poftim.
BUNICUL Dă-mi voie, te rog, să trec.
CASANDRA Acum te-a apucat, vrei să se taie iar?
BUNICUL Te rog, fetiţo, ştii bine că nu pot să aştept.
CASANDRA Fie, dar să nu se mai întâmple. Ce dracu, la vârsta dumitale nu poţi să ai un pic de jenă? (Bunicul intră în baie) CASANDRA (cu nasul în castron, concentrată la a doua repriză de maioneză.) Papa, nani, pipi,
de dimineaţă până seara:; o să ne îngroape pe toţi tăticul… Tu băiete, ce-ai mai făcut la şcoală?
HECTOR (de sub masă) Nimic. M-a ascultat la literatură, am dat lucrare de control la anatomie, şi l-am pleznit pe şeful clasei pentru că m-a făcut „bastard ochelarist”
CASANDRA Şi altceva?
HECTOR Am inventat două lozinci mobilizatoare la
muncă şi la disciplină, extrem de bine cotate de profesori
şi de colegi.
CASANDRA Gata, mi-a reuşit!
BUNICUL (ieşind din baie) Dacă nu te superi, Casandra, ce pregăteşti tu acolo?
CASANDRA Nu, tată, nu-i cu supărare. Ciuperci cu
maioneză, pentru aperitiv.
BUNICUL Îmi dai şi mie?
CASANDRA (cu voce încărcată de ură şi mânie) Îţi
dau, cum să nu-ţi dau. (înveselită).Fac şi ouă umplute.
BUNICUL Şi varză cu friptură?
CASANDRA Şi.
BUNICUL Şi îngheţată cu alune?
CASANDRA Cum de-ai ghicit?
BUNICUL Mi-am amintit de bunătăţile cu care
mama ne răsfăţa de sărbători.
HECTOR Sărbătorim şi noi ceva?
BUNICUL Avem şi musafiri la cină?
CASANDRA O să vedeţi. Ai grijă, tată să nu te lăcomeşti: să guşti din toate, câte puţin.
HECTOR Miroase a ars.
CASANDRA Ratez friptura. (Fuge în bucătărie)
HECTOR Bunicule, mai bine nu gusta.
BUNICUL De ce?
HECTOR A pus sare. Am văzut-o eu.
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BUNICUL Minţi. N-ai văzut nimic. De unde a pus?
HECTOR Din cutia pe care scrie „zahăr”.
BUNICUL Aiurea. Sarea e în cutia pe care scrie „griş”.
Eşti intrigant şi mincinos. Copil netrebnic şi infam!
CASANDRA (din bucătărie) Hector!
HECTOR Da, ştiu. Gunoiul.

SCEANA III

CLARISA, BUNICUL
BUNICUL Clarisa!
CLARISA Da, papa.
BUNICUL Ai fost?
CLARISA Am fost.
BUNICUL Ţi-a dat ceva?
CLARISA Mi-a dat, dar nu atât cât am cerut.
BUNICUL Şi i-ai cerut, desigur, mai puţin decât ţiam sugerat.
CLARISA Da.
BUNICUL Bine, bine, bleagă ai fost, bleag-ai rămas.
A zis ceva?
CLARISA A zis să nu-i mai aducem din clasici că nu
ne mai achiziţionează. Lumea nu cumpără.
BUNICUL Şi nu citeşte. Păcat. În sfârşit, te-ai dus
unde ţi-am spus?
CLARISA M-am dus, era să închidă.
BUNICUL Şi ai găsit?
CLARISA Da, am găsit un număr foarte solicitat de
public.
BUNICUL La fel de gros?
CLARISA La fel: 50/15/7, copertă vişinie.
BUNICUL Bine, bine, Casandra nu va băga de seamă.
CLARISA Ţi-o dau acum sau să o pun la loc, în raft?
BUNICUL Pune-o la loc. O s-o citesc la noapte, pe
furiş. Are şi ilustraţii?
CLARISA Are. M-am uitat şi eu la ele. Sunt foarte
expresive.
BUNICUL Mă faci nerăbdător şi curios. Descriemi şi mie una, la întâmplare, dar repede, până nu vine
Casandra.
CLARISA Ilustraţia numărul 37, subtitlul „Bestia
stropind o floare.”
BUNICUL Interesant, picant, are vitalitate textul. Şi
acum, imaginea, ce cuprinde?
CLARISA Un pistol violet, zvârlit în iarbă, o pereche
de ochelari cărămizii, un copac fără frunze, pe o şosea
asfaltată, şase lacrimi transparente, o fustă scurtă, în carouri, un umăr roz, lipit de-o bluză cafenie…
BUNICUL Destul. Ajunge. Citeşte prezentarea de pe
coperta a doua.
CLARISA O spargere la bancă, trei crime în lanţ, şi
una secundară, care derutează cercetările.
BUNICUL Excelent, excelent, Clarisa eşti un complice de nădejde, candid şi inocent. Te-a văzut intrând în
casă cu pachetul?
CLARISA M-a privit iscoditor portăreasa, dar era aşa
de beată, că până mâine o să uite.
BUNICUL Prea bine. Să sperăm. Dă-mi restul şi eşti
liberă.
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CLARISA Papa, am cheltuit toţi banii. Nu mi-a rămas nimic. Am cumpărat un tanc.
BUNICUL Un ce?
CLARISA Un tanc teleghidat, cu sirenă şi husă de
camuflaj.
BUNICUL Fetiţă lacomă şi fără caracter. Nu aveai
destule jucării?
CLARISA Ba da. Dar tanc n-aveam. Şi dacă o să-mi
ceară când va avea 5 ani? Să-l las să plângă? Să se uite cu
invidie la alţii?
BUNICUL N-am spus asta. Totuşi ar fi trebuit să-mi
ceri permisiunea. Acum ce-o să mă fac dacă apare volumul doi? De unde să-ţi dau banii? Şi anticariatul e închis.
CLARISA O să vorbesc cu vânzătorul. E om drăguţ şi
o să ne dea pe datorie.
BUNICUL Fie, dar să nu se mai întâmple. Dă-mi dicţionarul grec-latin. Până e gata cina, am timp să fac o fişă.
(Clarisa iese păşind uşor spre uşă).

SCENA IV

BUNICUL, HECTOR, la urmă,
din bucătărie, CASANDRA

BUNICUL Clarisa!
HECTOR Nu-i aici.
BUNICUL Când, unde şi cum a dispărut?
HECTOR A plecat în camera ei.
BUNICUL În a cui cameră?
HECTOR A ei.
BUNICUL A câta oară să repet, nepot nevrednic şi
infam,? Aerul şi adjectivul posesiv sunt interzise în casa
asta. Zi după mine: Tatăl meu care…
HECTOR Tatăl meu care…
BUNICUL Ai tată, băieţaş?
HECTOR Nu mai am, dar am avut.
BUNICUL Ce nu ai, nu poate fi al tău. E clar? Cere
iertare.
HECTOR Îţi cer iertare.
BUNICUL Nu aşa se cere iertare.
HECTOR Nu aşa se cere iertare.
BUNICUL Ci altfel.
HECTOR Altfel.
BUNICUL Cu faţa la perete, pentru că eşti copil. (un
reflector îl va „încolţi” pe copil) HECTOR Cu faţa la perete, pentru că sunt copil.
BUNICUL Smerit, pentru că sunt bătrân.
HECTOR Smerit, pentru că eşti bătrân.
BUNICUL În pas alergător, pentru că eşti sănătos.
HECTOR În pas alergător, pentru că sunt sănătos.
BUNICUL Şi vei trăi.
HECTOR Şi voi trăi.
BUNICUL În genunchi, pentru că eşti o nulitate.
HECTOR În genunchi, pentru că sunt o nulitate.
BUNICUL Şi singur.
HECTOR Şi singur.
BUNICUL Slab şi neputincios.
HECTOR Slab şi neputincios.
BUNICUL Cu fruntea la pământ, pentru că ţi-e teamă.
HECTOR Cu frunte la pământ, pentru că mi-e teamă.
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BUNICUL De mine.
HECTOR De tine.
BUNICUL Şi de umbra ta.
HECTOR Şi de umbra mea.
BUNICUL De ploaie, de trăsnet şi de zile petrecute…
HECTOR De ploaie, de trăsnet şi de zile petrecute…
BUNICUL Degeaba.
HECTOR Degeaba.
BUNICUL Drepţi, pentru că eşti OM!
HECTOR Drept, pentru că sunt OM!
BUNICUL Om între oameni!
HECTOR Om între oameni!
BUNICUL Om între fiare!
HECTOR Om între fiare!
BUNICUL Om între obiecte neînsufleţite!
HECTOR Om între obiecte neînsufleţite!
BUNICUL Mâinile sus, pentru că n-ai nicio şansă!
HECTOR Mâinile sus, pentru că n-am nicio şansă!
BUNICUL Şi pentru că aşa e obiceiul.
HECTOR Şi pentru că aşa e obiceiul.
BUNICUL Celui învins.
HECTOR Celui învins.
BUNICUL Culcat, cu faţa în ţărână!
HECTOR Culcat, cu faţa în ţărână!
BUNICUL Scurmă cu mâinile pământul!
HECTOR Cu mâinile am să scurm pământul.
BUNICUL Spasmodic.
HECTOR Spasmodic.
BUNICUL Rostogoleşte-ţi trupul!
HECTOR Şi trupul mi-l rostogolesc.
BUNICUL Energic.
HECTOR Energic
BUNICUL Striveşte firele de iarbă!
HECTOR Strivi-voi firele de iarbă.
BUNICUL Fragile.
HECTOR Fragile, firele de iarbă.
BUNICUL Ridică-te pe jumătate.
HECTOR Şi mă ridic pe jumătate.
BUNICUL Nu poţi mai mult.
HECTOR Nu pot mai mult.
BUNICUL Au încercat şi alţii.
HECTOR Au încercat.
BUNICUL Şi au obosit.
HECTOR Au obosit.
BUNICUL Şi tu.
HECTOR Şi eu.
BUNICUL Stai jos, cu fruntea pe genunchi.
HECTOR Stau jos, cu fruntea pe genunchi.
BUNICUL Meditativ.
HECTOR Meditativ.
BUNICUL Şi pur.
HECTOR Şi pur.
BUNICUL Şi aşteptând să fii născut.
HECTOR Şi aşteptând să fiu născut.
BUNICUL Ca să exişti.
HECTOR Ca să exist.
BUNICUL Umil şi anonim.
HECTOR Umil şi anonim.
BUNICUL Docil.
HECTOR Docil.
BUNICUL Stingher şi inutil.
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HECTOR Stingher şi inutil.
BUNICUL Ostil în sinea ta.
HECTOR Ostil în sinea mea.
BUNICUL Du mâinile la spate!
HECTOR Duc mâinile la spate.
BUNICUL Legate.
HECTOR Legate.
BUNICUL În numele legii!
HECTOR În numele legii!
BUNICUL Se face dreptate.
HECTOR Se face dreptate.
BUNICUL Împreunează palmele în faţă!
HECTOR Şi palmele le împreunez.
BUNICUL Cere iertare.
HECTOR Cer iertare.
BUNICUL Şi îndurare.
HECTOR Şi îndurare.
BUNICUL Mie.
HECTOR Ţie.
BUNICUL Pentru că sunt mai mare.
HECTOR Pentru că eşti mai mare.
BUNICUL Cere iertare mamei.
HECTOR Cer mamei iertare.
BUNICUL Pentru că e femeie.
HECTOR Pentru că e femeie.
BUNICUL Cere iertare celor de faţă.
HECTOR Cer iertare celor de faţă.
BUNICUL Pentru că sunt mai mulţi.
HECTOR Pentru că sunt mai mulţi.
BUNICUL Şi ne privesc.
HECTOR Şi ne privesc.
BUNICUL Cu milă.
HECTOR Cu milă.
BUNICUL Şi cu scârbă.
HECTOR Cu scârbă.
BUNICUL Cu mirare.
HECTOR Cu mirare.
BUNICUL Şi se întreabă.
HECTOR Se întreabă.
BUNICUL Aşa o fi?
CASANDRA (din bucătărie) Hector, ce naiba faci
acolo? Ce-i gălăgia asta?
HECTOR Citesc pe roluri cu bunicul.
CASANDRA Pune faţa de masă!
HECTOR Cea albă, din damasc?
CASANDRA Nu, aia verde, brodată cu cireşe mov.

cu flori. Ţineţi minte ce v-am învăţat, când intră pe uşă, să
fiţi amabili cu el şi între voi.

CLARISA – Şi dacă plânge?
CASANDRA Cum o să plângă, doar e bărbat.
CLARISA Când îi dau dinţii de lapte, orice bărbat are
dureri şi plânge.
CASANDRA Dă-i un covrig să roadă, sau un pesmet.
CLARISA N-am am uitat să cumpăr.
CASANDRA Bagă-i suzeta în gură.
CLARISA Am încercat, nu vrea.
CASANDRA Nu cumva e constipat?
CLARISA Nu poate fi, adineauri a avut scaun.
CASANDRA Normal?
CLARISA Da, galben auriu.
CASANDRA Atunci dă-i un sirop calmant.
CLARISA Nu-i place. Mai bine îi dau voie afară, cu
bicicleta.
CASANDRA Nu-l trimite afară, n-ai să mai stai la
masă liniştită, de grija lui.
CLARISA Să-l las să strice o jucărie?
CASANDRA Lasă-l, dar nu cred să-l preocupe mai
mult de câteva minute. Vizita durează şi am nevoie de
tine relaxată, calmă.
CLARISA Ce-ar fi să-l trimit la şcoală? Acolo stă la
lecţii şase ore.
HECTOR Nu vezi că-i noapte? Nu ştii că-i este frică
de întuneric?
CASANDRA Are dreptate Hector, şi apoi la ora asta,
şcoala e pustie.
CLARISA Să stea papa cu pruncul. Copiii se simt în
siguranţă cu bunicul lor.
BUNICUL De ce să stau eu cu copilul, când mi-e foame? N-am şi eu dreptu la viaţă lipsită de griji şi obligaţii
menajere? Eu v-am crescut, v-am dat la şcoală, v-am îmbrăcat, acum gata, descurcaţi-vă şi singure. Habeat corpus act. Dixi. Categoric.
CLARISA Dacă-i aşa, mă duc să-l legăn şi să-i dau
să sugă.
CASANDRA N-ai să te duci nicăieri. Am hotărât să
stai aici cu noi, în seara asta.
CLARISA Şi dacă umblă la priză?
HECTOR Am pus câte un dulap în dreptul lor. Aduţi aminte, tanti Clarisa, doar am făcut împreună treaba
asta.
CASANDRA Copilul are instinct de conservare, a
mai rămas el singur şi n-a păţit nimic, nu s-a jucat cu focul, nu a căzut din pat…
SFÂRŞITUL PRIMEI PĂRŢI
HECTOR Nici nu s-a strangulat cu faşa…
BUNICUL
Nici nu s-a sufocat în somn…
PARTEA a II-a – SCENA I
CASANDRA Nici nu a dat drumul la robinetul cu
HECTOR; CASANDRA; BUNICUL; CLARISA apă clocotită…
HECTOR Nici n-a deschis cutia cu medicamente…
Familia se pregăteşte de ospeţie cu„protocol”. Mâncare
BUNICUL Nici nu şi-a spart arcada de colţul mesei…
pe masă, cât cuprinde. Toţi sunt puşi la patru ace,cu haine
CASANDRA Nici n-a făcut pe el…
vechi ce trebuie să pară noi. Casandra poartă peste rochia
HECTOR Nici n-a ciobit oglinda cu mitraliera
de seară un şorţ soios. Atmosferă aproape funebră. Toţi au pneumatică…
trac să nu-şi strice „ţinuta”.
BUNICUL Nici n-a mâncat fondul de ten…
CASANDRA Haideţi mai repede. Hector, pune şerveţeCLARISA Nici n-a bătut cu buzduganul în perete…
lele-n pahare. Cu vârfu-n sus! Tată, să nu bagi arătătorul
CASANDRA Nici n-a tras faţa de masă…
în frişcă. Clarisa, nu sta ca o momâie, adu vaze de cristal
HECTOR Cu bivolul de porţelan pe ea…
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BUNICUL ŞI cu fotografia mamei mele, pusă-n rama
de bronz, pe trepiedul în formă de cap de şopârlă…
CLARISA Nici n-a scos ochii păpuşii de 280…
HECTOR Nici roţile de la trenuleţul pe şine circulare…
CASANDRA Nici n-a scâncit micuţul…
HECTOR Şi nici n-o să bocească…
BUNICUL Cu siguranţă că n-o să scâncească
alintatul…
CASANDRA Răsfăţatul…
HECTOR Râzgâiatul…
TOŢI Nostru copilaş, drăgălaş, suav, gingaş…
CLARISA Ce buni şi îngăduitori sunteţi toţi cu el. Mă
duc să văd dacă e bine învelit.
CASANDRA Clarisa, iar începi.
BUNICUL Sora ta mai mare ţi-a explicat că trebuie să
stai cu noi la masă. Aşa a hotărât, aşa să faci.
CLARISA Dar…
HECTOR Tanti Clarisa, nu ai cu ce ajunge până la el,
ultimul tren a plecat acum o oră.
CASANDRA Ce idee ţi-a venit, să mergi în miez de
noapte şi să trezeşti copilul.
BUNICUL Aşa sunt mamele când se despart întâia
oară de odrasla lor.
CASANDRA Exact, Clarisa, toate trecem prin asta,. E
greu în primele zile, cu timpul, ai să te obişnuieşti.
HECTOR Să vezi ce scrisoare frumoasă ai să primeşti.
BUNICUL Cu „ Dragă mămico, noi o ducem bine,
luăm masa de cinci ori pe zi, iar dimineaţa ne dă deşteptarea cu trompeta.
CASANDRA Pe urmă facem programul administrativ şi igienic.
HECTOR S-au organizat întreceri individuale şi pe
echipe.
BUNICUL Eu şi ai noştri le-am câştigat pe toate.
CASANDRA Ne-au dat şi premii.
HECTOR Nu mai am vreme să-ţi scriu, mămico.
BUNICUL Se face adunarea pentru plecarea în excursia de-o zi.
HECTOR Venim tocmai diseară, o să culegem fragi.
CASANDRA Te sărut, mămico,
HECTOR Cu drag,
BUNICUL Al tău copil cuminte şi ascultător.
HECTOR P.S. Nu am reuşit să mănânc toată mâncarea din pachet.
CASANDRA Şniţelele s-au stricat…
BUNICUL Iar roşii să nu-mi mai pui…
HECTOR Că se zborşesc
CASANDRA Acelaşi.
BUNICUL Ei, ţi-a plăcut?
CLARISA Da, dar o să-mi fie dor.
TOŢI Şi nouă.
CLARISA Ce greu va trece timpul.
TOŢI Şi pentru noi.
CASANDRA Nu te mai gândi, zece zile nu înseamnă
mare lucru. Găseşte-ţi o ocupaţie.
HECTOR Citeşte.
BUNICUL Croşetează.
TOŢI Stai cu noi.
CLARISA Bine, bine, o să rămân cu voi, mâine dimineaţă îi dau telefon.
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TOŢI Să afli cum se simte?
CLARISA Da.
TOŢI De ce nu?
CLARISA Numai că…
CASANDRA Mâine dimineaţă. Să ne vedem şi de-ale
noastre. Ascultă, Hector, să nu mănânci cu gura deschisă
sau să plescăi.
HECTOR Ştiu să mă port când sunt străini de faţă.
N-am să te compromit.
BUNICUL Vor fi mai mulţi?
CASANDRA Nu ţi-am mai spus odată? E numai unul
singur, un domn; un bărbat; un prieten; o cunoştinţă; un
musafir. un pretendent.
BUNICUL Aha, iar vrei să te măriţi?
CASANDRA Şi ce e rău în asta?
BUNICUL Nu e rău, dar pe noi cui o să ne laşi?
CASANDRA Dar nu vă las, rămân cu voi.
HECTOR Şi o să locuiască domnul în casa noastră?
CASANDRA Normal, îţi va fi tată.
HECTOR Adică ţie soţ.
BUNICUL Şi unde ai să-l culci?
CASANDRA Cum unde? În cameră la mine.
HECTOR Atunci, eu unde dorm?
CASANDRA În sufragerie, cu bunicul tău.
BUNICUL Nu dorm cu Hector, sforăie.
HECTOR Eu sforăi? Nu-i adevărat. Spune-i mamă că
nu-i adevărat, tu ştii mai bine.
CASANDRA N-am cum să ştiu, adorm de fiecare
dată înaintea ta, în somn n-aud.
BUNICUL Am tabieturi; sunt bătrân; strănut; tuşesc:
mă scol în timpul nopţii; citesc; mă duc la baie; sunt bolnav; nervos; n-am să suport prezenţa unui copil.
HECTOR Îţi sunt nepot.
BUNICUL Şi eu îţi sunt bunic. Ce dacă? Nu mă simt
nicicum dator şi obligat faţă de tine..
CASANDRA Clarisa, dormi tu cu Hector.
CLARISA Unde, în hol?
CASANDRA În altă parte unde?
HECTOR Acolo nu vreau eu.; e frig; răcesc; trage curent; şi nu e masă. Şi cărţile, unde le pun? Sunt patru uşi,
nicio fereastră. Să stau şi ziua cu lumina aprinsă?
CLARISA Dar nu-i nevoie, Hector, se vede şi pe întuneric. Eu m-am obişnuit. Merg fără să mă împiedic niciodată. Iau fără ezitare orice obiect am nevoie; Pantofii,
oglinda din poşetă.
HECTOR Tanti Clarisa, ai antrenament.
BUNICUL Şi nu se poate contesta bunăvoinţa.
CASANDRA Vezi, Hector, şi bunicul e de părere că
eşti încăpăţânat.
BUNICUL Şi egoist
CASANDRA Nu te mira, e unicul copil.
BUNICUL Posesiv, egocentrist..
CASANDRA Crede că tot ce e mai bun i se cuvine.
CLARISA Dacă-i aşa, nu-.l mai primesc în camera
mea.
CASANDRA Alta acum, de ce să nu-l mai primeşti?
CLARISA Mi-e frică.
BUNICUL Ţi-a fost, pe viitor o să ai cu cine să stai
de vorbă.
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CLARISA Hector e un copil mare şi rău. O să-l bată
pe al meu care e mic şi bun.
CASANDRA Îl facem noi pe Hector să fie bun.
BUNICUL Sau am eu grijă de acela mic să se facă rău.
HECTOR Degeaba faceţi planuri. Tot nu mă mut la
tanti Clarisa.Şi nici la bunicul, chiar de-ar fi să mă roage el.
CASANDRA Voi aţi înebunit de-a binelea. Acolo nu
vrei, dincoace nu te vrea. Ce să mă fac cu tine?
HECTOR Ce ai făcut şi până acum. Mă suporţi în camera ta.
CASANDRA Hector, băiatul mamei, pricepe că nu se
mai cuvine să dormi în camera mea.
HECTOR Nu asta ai vrut să spui. Ştiu că nu se cuvine.
CASANDRA Ei, vezi?
HECTOR S-ar cuveni să am o cameră numai a mea
CASANDRA E imposibil; locuinţa este mică, iar noi
suntem prea mulţi.
HECTOR Şi o să fim şi mai mulţi.
BUNICUL Cu unul.
CASANDRA Crezi că exagerez?
HECTOR Nu, mamă, ai dreptate; eşti liberă să procedezi cum crezi de cuviinţă.
CASANDRA Bine că ţi-a revenit bunul simţ.
BUNICUL Şi respectul filial.
HECTOR Unul în plus sau minus nu contează. La
tanti Clarisa am spus că nu-mi place, bunicul nu vrea să
mă primească, aşa că voi rămâne tot acolo.
CASANDRA Tu nu-nţelegi copile că mă mărit?
HECTOR Ce dacă?
CASANDRA Cum, ce dacă?
HECTOR O să dorm cu tine şi cu bărbatul tău.
BUNICUL Un moment, Casandra, poate că băiatul
ignoră că soţii trebuie să doarmă împreună, singuri.
HECTOR Valabil pentru tinerii căsătoriţi. Dar între
mama şi bărbatul ei ce se poate petrece scandalos?
BUNICUL Casandra, de data asta opinia lui Hector
este justă. Chiar aşa, cu ce o să vă încurce?
CLARISA E cuminte, nu face gălăgie.
BUNICUL Nu se mişcă în casă fără rost.
HECTOR Iar dacă o să aveţi ceva de discutat, ca între
oameni mari, mă fac că plec la joacă. Aştept în bucătărie
până mă chemi.
CASANDRA Tată, fii rezonabil.
BUNICUL Nu.
CASANDRA Hector, fii înţelegător.
HECTOR Nici gând.
CASANDRA Clarisa, convinge-l tu pe Hector.
CLARISA Dragă Casandra, fiecare părinte e dator
să-şi supravegheze odrasla. personală. Al meu de ce nu
pune probleme?
CASANDRA Voi cugeta, poate voi găsi o soluţie care
să-i împace pe toţi.
TOŢI Nuuuu, aşa ceva nu există! (soneria) CASANDRA Vine! Întâmpinaţi-l voi! Mă duc să-mi pun la punct
ţinuta.
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SCENA II

AUGUSTIN; BUNICUL; HECTOR; CLARISA
AUGUSTIN Sărut mâna, doamnă. Bună seara. Sunteţi văduva Casandra Benedict?
CLARISA Nu, domnule, nu-s văduvă, sunt
domnişoară.
BUNICUL E fiica mea mezină, Clarisa.
HECTOR Nici n-a cerut-o nimeni de nevastă. E mătuşa mea.
BUNICUL Casandra a fost măritată.
HECTOR Adică mama mea.
AUGUSTIN Vă rog să mă scuzaţi de gafă.
BUNICUL Nu faci nimic. Oricui i se întâmplă să
greşească.
HECTOR Puneţi paltonul la cuier.
BUNICUL Şi pălăria.
HECTOR Mama vă roagă să aşteptaţi puţin. Se
pregăteşte.
AUGUSTIN Mi-e teamă să nu vă inoportunez.
BUNICUL Nu, domnule, ne face plăcere că aţi sosit.
AUGUSTIN Dacă-mi permiteţi.
HECTOR Aşezaţi-vă pe scaun.
BUNICUL Nu, nu pe acela. Acolo stă Casandra.. Pe
celălalt.
AUGUSTIN Aici e bine?
BUNICUL Perfect. Casandra o să fie încântată.
HECTOR Mama ne-a poruncit să vă tratăm politicos.
AUGUSTIN Aveam o strângere de inimă.
TOŢI Şi noi.
AUGUSTIN La gândul că am venit cu atâta întârziere.
BUNICUL Mai bine mai târziu decât niciodată.
AUGUSTIN Mă simt în culpă. Mă credeţi, n-a fost
vina mea.
HECTOR Nu vă formalizaţi.
BUNICUL E frig afară?
AUGUSTIN Frig şi ceaţă.
BUNICUL Nu-i vreme de umblat pe drumuri..
AUGUSTIN E adevărat. Dar ce puteam să fac? Altă
soluţie nu am avut.
BUNICUL Aveţi dreptate.
CLARISA Permiteţi să vă întreb ceva?
AUGUSTIN Desigur, domnişoară, sunteţi gazdă şi
parte direct interesată.
CLARISA Aveţi copii?
BUNICUL Clarisa, nu fi indiscretă.
AUGUSTIN Dar nu-i nicio supărare. Răspunsul este
simplu: nu.
BUNICUL Păcat.
CLARISA Aţi fi amabil să-mi faceţi mie unul? Nu
unul mare, un bebeluş.
AUGUSTIN Băiat sau fată?
BUNICUL Clarisa, nu insista, e indecent.
CLARISA Ba nu. Domnul e indecis, ca toţi bărbaţii.
HECTOR Tanti Clarisa, nu fi nerăbdătoare.
CLARISA Nu sunt nerăbdătoare, dar pruncul nu mai
poate să aştepte. Vine la termen. Voi n-auziţi cum plânge şi dă din picioruşe? Da, puiul mamei, stai blând, nuţi fie teamă. N-o să păţeşti nimic. N-o să te doară nimic,
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pe mine o să mă doară. Şi am să ţip tare, şi am să te
chem, vino, iubitul meu, vino pe lume încet şi calm. Totul e pregătit: leagănul, suzeta, abecedarul, numele, pojarul, cucuiele, prietenii de joacă, săndăluţele albastre,
serviciul militar, corijenţa la muzică, bucuriile, botoşeii,
scatoalcele, vorbele, pedepsele, cariera, dojana, „ treci la
colţ cu faţa la perete” (Hector sare reflex).
HECTOR Tanti Clarisa, uite, ca să te simţi mai bine,
fă-mă pe mine astăzi fiul tău.
CLARISA Pe tine nu te vreau, eşti prost.
BUNICUL Destul de satisfăcător. Nun ne produce
neplăceri.
AUGUSTIN Eşti cuminte?
HECTOR Sunt. Nu fur, nu joc mingea cu derbedeii
pe maidan, nu fumez la closet, nu sparg geamurile cu
praştia, nu-i contrazic pe oamenii mai mari, nu fac colecţie de poze deocheate.
AUGUSTIN Bravo, bravo, aşa copil mai rar.
BUNICUL Nu-l lăudaţi peste măsură.
CLARISA Copiii trebuie ţinuţi din scurt.
HECTOR Altminteri o iau razna.
AUGUSTIN Fără îndoială. Cunosc şi eu un caz: o
puşlama dintr-un apartament vecin,lăsat fără supraveghere, de dimineaţă până seara
BUNICUL Părinţii sunt la serviciu.
AUGUSTIN Da, fac naveta zilnic….unde-am ajuns?
HECTOR La „ până seara”.
AUGUSTIN Mulţumesc. În ultimele două săptămâni
mi se întâmplă adesea să pierd şirul ideilor.
CLARISA Îşi spune cuvântul oboseala.
BUNICUL Şi vârsta.Somnul, întăritoarele naturale, şi
hrana, mai ales hrana întăreşte organismul.
CLARISA Un ouşor, o tartină cu caşcaval…
BUNICUL Un coniac…
HECTOR Un măr cu coajă, o chiftea…
AUGUSTIN Mulţumesc. Şi dumneavoastră? Puştiul?
TOŢI Noi mai târziu, noi am mai mâncat. Nu vă jenaţi. Mâncaţi. Şi beţi
CLARISA Dar cu măsură.
HECTOR Şi puşlamaua?.
BUNICUL Nu întrerupe omul de la masă.
AUGUSTIN Aaa, nu vă sinchisiţi. Uită să stingă lumina de pe scară, cântă cu glas tare la uşa mea, râde..
CLARISA Are ureche muzicală?
AUGUSTIN Nu are, nici voce, nici ritm.
HECTOR Nici eu nu sunt mai breaz.
AUGUSTIN Nici vorbă, dar sper că te vei îndrepta.
BUNICUL Face progrese lent, dar sigur.
CLARISA De exemplu, s-a deprins să se spele de trei
ori pe zi pe dinţi.
BUNICUL Sau nu mai găzduieşte clandestin câinii şi
pisicii de pripas.
HECTOR Mă împac bine cu mama, chiar dacă nu o
iubesc.
CLARISA Nu se mai joacă deloc cu copiii care râd.
BUNICUL Are o concepţie fermă despre viaţă.
CLARISA N-o să devină niciodată pensionar.
HECTOR Şi nici n-o să mă însor.
AUGUSTIN Mi-ar plăcea să am un puşti ca tine. Neam înţelege minunat.
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BUNICUL De abia v-aţi cunoscut şi v-aţi şi acomodat. Ce bună intuiţie are Casandra.

SCENA III

BUNICUL; HECTOR; CASANDRA;
CLARISA; AUGUSTIN
TOŢI A, iat-o pe stăpână.
AUGUSTIN Vai, doamnă, ce bine îmi pare că vă văd.
Omagiile mele.
CASANDRA Bună seara. Vai domnule, cât eşti de
pirpiriu.
AUGUSTIN Hrana rece, doamnă, hrana rece şi lipsa
cronică de apetit.
CASANDRA Te voi hrăni regeşte. Clarisa, adu tava
cu friptură.
BUNICUL Şi varza.
CASANDRA Tu, tată, toarnă vinul în pahare. Să bem
în cinstea oaspetelui.
BUNICUL Să fie într-un ceas bun, copii.
CASANDRA Să fie, tată. La mulţi ani.
BUNICUL Taci, nu mai blestema femeie.
CASANDRA Clarisa, pune tava aici.
BUNICUL Mie să-mi pui o porţie mai consistentă,
sunt flămând.
HECTOR Vreau carne macră, nu cu os.
CASANDRA Dragă domnule, de care vrei?
AUGUSTIN De care-o fi, nu-s mofturos.
CASANDRA Mira-m-aş. Aşa ziceţi cu toţii la început. Doar răposatul, Dumnezeu să-l ierte, nu se uita la
ce-i puneam în farfurie. Venea la prânz, mânca,pleca.
Seara, la fel., lua ceva în grabă, bolborosea sărut mâna
pentru masă, şi se culca.
BUNICUL Pe mine mă întreba de sănătate şi dacă am
nevoie de ceva.
CLARISA Mie îmi aducea păpuşi. Era convins că o
să fie fată.
HECTOR Eu unul nici nu-l mai ţin minte. Eram
sugar.
AUGUSTIN Bietul copil.
CASANDRA Aşa a fost să fie. Că-n ziua aceea l-am
avertizat. Măi omule, nu te băga. El, nu şu nu, că datoria,
că i-ar fi jenă să-şi privească semenii în ochi dac-ar fi laş.
Şi dus a fost. Pe veci. Erou. I-au pus o placă comemorativă. Eu am ră mas cu grijile-n spinare, cu ratele neachitate, copilul, un interviu….„iertaţi-ne că vă tulburăm în
aceste clipe de solemnă şi tragică singurătate, dar dumneavoastră, devotata lui tovarăşă de viaţă, sunteţi cea
mai în drept să relataţi câte ceva semnificativ din ultima
zi de viaţă a unui erou, cel ce-a fost, nobilul şi generosul
dumneavoastră soţ, pe care”…
AUGUSTIN Şi după aceea?
CASANDRA După aceea, griji, necazuri, teama de
gura lumii…
HECTOR Săraca mamă, cât a suferit.
CASANDRA Ei, Dumnezeu să-l ierte, că eu nu-l iert.
Mi-a pricinuit doar neajunsuri, şi viu şi mort. Chiar azi
la o adică, mă duc să cumpăr nişte antricoate; măcelarul, sfios, cu un aer trist, scoate de sub tejghea trei garoafe nenorocite, numai pielea şi osul doamnă, nu e de
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dumneavoastră. Primiţi această modestă ofrandă ca s-o
depuneţi la cimitir, până nu se veştejesc săracele. Noroc
că am mai avut nişte pulpe la congelator.
AUGUSTIN Friptura a fost delicioasă, doamnă.
HECTOR Urmează tort cu frişcă la desert.
BUNICUL Şi îngheţată cu alune.
AUGUSTIN Sunteţi desăvârşită doamnă, un tort ls fel
de impozant n-am mai văzut decât în urmă cu doi ani, la
expoziţia cu vânzare, la Excelsior.
HECTOR Şi câte ştie să prepare mama.
CLARISA Ruladă de caise, stropită cu sirop alcoolizat.
BUNICUL Budincă de banane, cu glazură de
ciocolată.
CASANDRA Ce folos, dacă n-am cui să mă dedic.
AUGUSTIN Doliul. Singurătatea. Cunosc. Vă apasă.
Chiar eu, de pildă, mai am până la pensie cinci ani. Celibatar mai mult din ghinion, decât convins. Mă îngrijorează profund destinul meu în viitor. Bărbat fără femeie,
la casa, lui, în prag de senectute, singur, deşi nu total lipsit de calităţi.
CASANDRA Nu fiţi modest.
AUGUSTIN De ce să nu fiu sincer, doamnă? Voi fi nefericit. Cine să-mi facă ceaiul? Cine să-mi pună ventuze?
Cine să-mi împletească ciorapi de lână şi cipici de casă?
Cine să-mi spună noapte bună, la culcare?
BUNICUL Îngrozitoare perspectivă.
CLARISA Sinistră.
HECTOR Cumplită.
CASANDRA Mă înfior la gândul că mai trăieşti aşa,
în halul acesta, fie o zi şi-o noapte. Un om cu atâta suflet
şi fără noroc.
AUGUSTIN Curajul, nu norocul îmi lipseşte. Ocazii
se ivesc. Nu am iniţiativă, mă inhib; mă simt ridicol, frivol, infam. Odată, nu demult, eram în pauza de masă;
mâncam salam cu brânză. Mestecam încet, să-mi ajungă
pacheţelul cele treizeci de minute regulamentare. Deodată aud o voce spartă şi o uşă dată de perete. Instantaneu întorc privirea spre fereastra ghişeului cu numărul opt, unde vin rar, ce-i drept, solicitări pentru resortul
meu de activitate. Când am văzut-o, am încremenit. Ce
chip avea! Între cei doi ochi saşii verziu, se lăfăia un nas
imens, cu o aluniţă maro în vârf şi trei fire de păr ieşind
discret din nara stângă. Era atât de slută! Mi-am zis în
sinea mea, extaziat: „ Doamne, cât de virtuoasă trebuie
să fie! Ce şansă nesperată pentru mine!” Mi-am şters cu
grijă degetele de tamponul de sugativă şi, cuprins de un
simţământ amestecat, ceva între sfială şi respect, am întrebat-o amabil ce doreşte.
TOŢI Şi?
AUGUSTIN Mi-a înmânat dosarul, l-am, răsfoit conştiincios, şi am constatat cu groază că nu aveam motive
temeinice s-o mai reţin.
TOŢI De ce?
AUGUSTIN Nu aveam ce face cu dosarul ei. Regulamentul nu ne permite să soluţionăm alte solicitări decât
deratizarea.
CASANDRA Cum, dumneata nu mai lucrezi la
bancă?
AUGUSTIN Nici n-am lucrat vreodată. Eu, cu deratizarea. Şoareci, şobolani. …în pivniţă, în baie, în cămară.
Aveţi cumva?
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BUNICUL Ce crezi, domnule, că locuinţa noastră e
grajd, hambar?
AUGUSTIN Nu cred nimic. Dar sunt dator să vă întreb dacă solicitaţi deratizarea, şi să consemnez în formularul tip, un simplu „da” sau „nu”. Cu asta ar fi trebuit să
încep, dar m-am luat cu vorba, cu amintirile, şi am uitat.
CASANDRA Ascultă domnule…
AUGUSTIN Verdeaţă.
CASANDRA Verdeaţă şi mai cum?
AUGUSTIN Nu te-a trimis la mine doamna Matilda?
AUGUSTIN Şeful. Pe doamna susnumită nu o cunosc. Şeful ne-a obligat să facem muncă de teren. Din
casă în casă. Cu mare părere de rău va trebui să plec.
Deci nu solicitaţi deratizarea. Păcat. Oricum, vă sunt îndatorat pentru ospitalitate.
CASANDRA Ieşi domnule, afară până nu mă enervez! Ia-ţi dracului paltonul şi te cară. Intri în casa omului,
mănânci şi bei, şi nu ai buna cuviinţă să te prezinţi, să
spui măcar cum te cheamă. (Augustin iese speriat.)

SCENA IV

CASANDRA Şi voi, ce vă holbaţi aşa? Să-şi vadă fiecare de treburile lui.
BUNICUL Casandra, nu mă simt prea bine. Simt că
mă sfârşesc. Mi-e rău.
CASANDRA Să-ţi fie, dacă te îndopi cu maioneză.
Ţi-am spus să ţii regim dacă vrei să mai apuci ziua de
mâine.
HECTOR Mamă, da îngheţată nu ne dai?
CASANDRA Îţi dau eu îngheţată de n-ai s-o poţi
duce. Marş la bucătărie cu Clarisa şi spală vase.

SCENA V

CASANDRA; BUNICUL; VOCEA
VOCEA Bună seara. Eşti Casandra Benedict?
CASANDRA Eu sunt.
VOCEA Am discutat cu doamna Matilda despre
dumneata. Zicea că vrei să te măriţi. Dă-te mai la lumină,
să te văd. Ai dinţi în gură?
CASANDRA De ce?
VOCEA Ca să te pup. Cea de la care am venit era
şleampătă şi ştirbă. Nu era bună de nimic. Văd că tu pari
arătoasă. Şi voinică. Avea dreptate baborniţa Matilda.
Nu mă inviţi în casă, frumoaso?
CASANDRA La ora asta? Copilul s-a culcat. Tata e în
pijama, citeşte. Clarisa plânge şi circulă pe hol. Scuzaţimă, nu pot să vă primesc.
VOCEA Cum vrei, cucoană. Altă dată nu mai vin. Iar
altul mai bun decât mine nu găseşti. Te-am salutat din
mers, puicuţo.
CASANDRA Adio.
Cortina cade ca un giulgiu peste trupul bătrânului care
se chinuie să strige după ajutor. Într-un fel, el reia, parţial,
gesturile lui Hector din scena torturii. În afara cortine rămâne o gleznă costelivă şi un şoşon imens.
SFÂRŞIT
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Aurel DUMITRAŞCU – CARNETE MARO
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(frAgmEntE)

(din a XX-a scrisoare către Nichita Stănescu:
„…
... Faptul că pe acest mal se zvîrcoleşte un peşte gras şi
mare este totuna cu faptul că pe celălalt mal se zvîrcoleşte un
peşte mic şi fără nume. Eu nu sunt pe nici unul din cele două
maluri, ci în apă, singur, departe de toţi cei ce mai iscodesc şi
departe de toţi cei care mă plictisesc mereu cu dragostea lor
prefăcută. Sunt, totuşi, mai aproape de malul pe care se zvîrcoleşte peştele mare şi gras, acest lucru îmi străpezeşte o parte
din gînduri, devin trist şi tare singur; de ce sunt mai aproape
de malul acesta şi nu de celălalt? Întrebarea însăşi nu are rost.
O rostesc şi acesta e semn că mi-e frică. E un semn al faptului că fac pe grozavul într-o prăpastie pe care o cunosc atît de
bine încît ştiu că n-am s-o pot părăsi niciodată. Icar n-a fost
o victimă a cerului şi nici o victimă a pămîntului. El n-a fost
nici măcar o victimă a orgoliului sau a mîndriei (nu sunt
acelaşi lucru, nu-i aşa!?). Cînd cineva moare, avem tendinţa de a spune atîtea lucruri frumoase despre acel om încăt
nu întîmplător ipocrizia ne şi doare după un timp. Vrem să
facem totul luminos în jurul unui om, chiar şi în jurul păcatelor sale. De la creştinism am învăţat asta? Sau poate de la
Rousseau? Icar a fost o victimă a fricii. Mereu spunem că frica e numai pentru proşti, de parcă noi n-am fi şi din carne şi
din înjurături. Noi toţi. Icar n-a zăbovit şi el nu este frumos
pentru că a fost uluit. Nu. Pur şi simplu i-a fost frică. Nu poţi
să zaci. Nu poţi aştepta moartea. Mai degrabă o aţiţi, mai
degrabă îi faci în ciudă. Cel mai demn este să îţi pese. Nepăsarea nu-i o soluţie. După cum nici sinuciderea. O doză
de absurditate în plus nu despică pe partea nebolnavă ideea.
Ştiu atît de bine că nu vom scăpa niciodată de frică, ştiu atît
de bine că prăpastia există mereu şi că marginile ei nu există,
că ni le închipuim doar!
...
În februarie, mereu, mama mea se naşte pe 29, în ziua
aceea rară. Mama mea, pe 29 februarie, din patru în patru ani deci, îşi aminteşte moartea. Eu ştiu că 29 februarie nu există şi că numai ea există într-un nume frumos.
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Avea-numele de familie. Maria – prenumele. Ana Maria în
apropierea unei mări fără margini. De fapt, am început să
vorbesc despre ceva la orizont. Şi nu vedeam, îmi închipuiam doar.
...
Poate că noi bărbaţii vorbim uneori despre curaj numai
pentru că în preajmă există femei. Într-o carte, o femeie îi
spunea unui bărbat: „Voi vă credeţi superiori fiindcă vă pişaţi la perete!” Vorbele acelei femei conservau o justeţe á
rebours.)...
15 febr. 1983
(din scrisoarea a XXII-a către Nichita Stănescu:
Crapă zeii de frig, aici în munţi.
...
... hlamida albă ce se repetă în fiecare timp de după
toamnă.
...
Exist prin atît de multe sihăstrii alungate încît mi s-a sugerat să mă gîndesc mai mult ce accepţie are pentru mine
„extazul”. N-am să mă bîlbîi (sublimarea omului nu realizează identificarea cu o „unică experienţă”) încît să spun că
Dumnezeu nu poate să existe fără mine, dar nici că, precum
arabii, „au nom de Dieu, faites ou dites-moi quelque chose”.
De ce nu mi-ar rămîne unda aceea de protestanism ce nu
poate uita nici o clipă că libertatea se ascunde în mine şi că,
transfigurînd-o, mă „primenesc” cel mai bine. Recunosc totuşi că deseori îmi amintesc un pasaj din Coran, cred că din
capitolul al doilea, „Vaca”, pasaj ce are darul să mă şi amuze
la urma urmei: „Craignez le jour où vous retournerez á Dieu,
où toute âme sera rétribuée selon ses oeuvres; nul n� y sera
lésé”. Aş putea adăuga că mai multă dreptate avea Luther,
care spunea că natura lui Dumnezeu este de a-i exalta pe cei
umili. Consolarea ar fi în a te lăsa „prins” de aceste genuflexiuni metafizice (rik at – după musulmani), de a te îmbăta
cu boabă de amiază în care, din trup, nici o picătură de sînge
nu picură înspre cer.
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...
Habar n-am ce-i adevărul, habar n-am ce-i poezia, habar n-am ce astru se sprijină de creierul meu.
...
În seara aceasta, cînd nu ştiu de ce sunt preţios fără să
vreau, aş putea vorbi precum Kirke-goard: le moi habite
éternellement notre sens.
...
Cred că a gîndi e cel mai extraordinar lucru ce se poate
întîmpla în această suficienţă pe care tare repede o numim
lume.
...
Prefer simplitatea pe care n-o acceptăm imediat. Acum
cîţiva ani, într-un exces naturist, plecam prea repede de la
sinceritate, nebănuind atunci că sinceritatea e o chestiune
de limbaj şi nu o „expresie sufletească”. Nu pot crede decît în
sinceritatea absolută, dar ea ar trebui să ocupe şi intimitatea.
...
„Eu sunt altul”? Nu. „Eu sunt în preajma mea”? Nu. Eu
sunt copleşit de mine!”. Poate că da.
...
... fiecare semnificaţie este reflexul unei trăiri, fie ca dubitativă, fie ca mesianică, FIINDĂ pur şi simplu.
...
Am tot vorbit de luciditate, de această revizuire perpetuă,
şi nu ştiu dacă nu cumva nu făceam decît să mă apăr de tot
ceea ce ştiu că e suspicios în obiecte!
...
Prin linişte înţeleg în mare parte meditaţie.
...
Timpul nu doarme.”
Borca, 17 febr. 1983
- Ţi se relatează un caz: o femeie cu unsprezece copii, a
lui Dorneanu, s-a dus la Primărie să ceară o aprobare pentru cîteva kilograme de făină albă cu care „să mai facă ceva
copiilor, dimineaţa, cînd se duc la şcoală ..., nişte gogoşi,
ştiu eu ...” Primarul a întrebat-o: „Da jîr nu ieste?” Voilá!
*
- Lui John Alămîie (d-ne, ce nume şi la John!), primit recent în partid, după înmînarea carnetului, acelaşi primar îi
spune: „Şi acum, ca primă sarcină pe linie de partid, te duci
să-mi aduci un pachet de drojdie de la brutărie!”. Voilá!
*
- În aceste zile e o conferinţă cu primarii, la Bucureşti!
Ăsta de aici, desigur, va veni şi mai deştept! D-ne al lor!!
*
- A reapărut „Getica” lui Pîrvan! Ţi-o dorisei mult! O ai!
Eşti tare fericit!
*
- Aurelian Titu Dumitrescu ţi-a trimis, surprinzător!,
„Iubire de pietrar”. O găseşti subţire însă, atît la propriu cît
şi la figurat.
*
- EA. Cîtă frumuseţe! Cîtă emoţie! Mulţumesc!
18 febr. 1983

*
- Acea tovarăşă de stînga şi de dreapta (depinde cum
bate vîntul), Tănase Maricica, ajunsă acum pe post de piţigoi la primărie, s-a dus la şcoala din centru pentru a tăia
toate orele (profesorilor) nesemnate în condică.
*
- Voilá! Tocmai ea care lipsea des de la şcoală, invocînd
fel de fel de şedinţe (o, dar ea era moartă după şedinţe!) şi
boli netratate la timp. Numai de silă o să crăpăm.
*
- Duminică plină de ninsoare. Cu EA. Afectuoasă, nestăpînită, într-o prelungă îmbrăţişare, într-un prelung
sărut. Un miel, o serenitate. O perpetuă emoţie din care
aproape că faci un mit. O izgonire în paradis, o petrecere
divină! Mai nimic forţat, nimic contrafăcut! Emoţia devastatoare doar. O emoţie care prinde rădăcini în cer, cerul
fiind de fiecare dată şi voi. O conduci la maşină şi tot restul zilei e liniştit şi senin datorită EI. O bucată de lume de
păstrat!
*
- Mulţumesc mult, T!
20 febr. 1983
- Uneori, limba română umblă singură pe drum şi plînge. Vine cîte un poet pentru a domoli singurătatea ei, pentru a-i reda prospeţimea.
*
- Este o sublimare a zilei să fii om.
*
- Ne îndurerează orice rău, chiar şi răutatea din filme,
dar schimbăm numai poziţiile din care continuăm să privim aceste blasfemii.
20 febr. 1983

- Într-un studiu numit „Artă literară în folclor”, George
Călinescu, vorbind despre personajele basmelor, spune la
un moment dat: „Stăpînii au voluptatea perversă de a porunci şi exaspera”. Schimbi doar cuvîntul prim, prin „directoraşul” (plus acordul necesar), şi imediat totul devine
un gînd destul de corect despre tipicarul de la şcoala ta.
*
- Perversitatea, te gîndeşti, se şi învaţă. Sau, în orice caz,
derivă din uimiri prosteşti, din teama de imoralitate”, din
absenţa sincerităţii în general, asta atunci cînd nu e reflexul unor tulburări de altă natură în special.
*
- Citeşti zilnic foarte mult, cu o consecvenţă pe care nu
trebuie neapărat s-o împărtăşeşti acestor file (ar părea o justificare, poate, a aşa-zisei „condiţii de intelectual”), aar realmente memoria ta este obosită. Reţii numai lucrurile absolut noi, emoţionante sau foarte profunde, teribilismele chiar,
însă aproape nimic din „apa” presupus critică, vorbăria aceea cu sau fără metodă, deseori ca de la amvon, întotdeauna
prezumţioasă în ton, rareori familiară gustului tău mai puţin „corect”, mai puţin constrîns, mai puţin didacticist.
*
- Colosalul frig din aceste dimineţi sticloase, copiii care
- EA citeşte (de la tine) „Paul şi Virginia” de Bernardin de în general par a fi o generaţie fără credinţe „clare”, serioase,
Saint-Pierre. A plîns, zicea. Citeşti şi tu această carte. Din- timpul pierdut între şcoală şi casă – iată „provincialisme”
colo de povestea melodramatică, nimic. Dar cărţile de ge- care te banalizează şi irită.
nul acesta, uşor contrafăcute, pot înduioşa orice suflet pur.
*
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- EA. Pînă şi scrisul i-i orgolios. De fapt, pe linia asta
semănaţi. Literele tale, rotunjite, pline de sine, spun ceva
despre „incincibilitatea în care te crezi”. Ea este, însă, pur
intelectuală.
*
- O scrisoare de la Lucian Vasiliu, ca întotdeauna,
rămîne o bucurie sinceră, un semn de la un om pe care-l
iubeşti mult, de care te leagă o parte din aceşti ani ce v-au
asemuit prin zbateri, scris, iluzii. Lucian e acel bărbat frumos şi atent care ştie să vorbească despre faptul că nu eşti
singur. Unui prieten bun îi primeşti cu plăcere chiar şi
convenţionalismele.
*
- Admirabila gîndire, aleasă profunzime deja la Ileana
B., la cei treisprezece ani şi jumătate ai ei. O fată pe care
a-i schimbat-o şi înfrumuseţat-o tare mult prin cărţile şi
cuvintele acestor ani. Ea nu ştie încă, de fapt, ce frumoasă
devine, ce gînduri deosebite pîlpîie spre aprindere în creierul ei.
3 febr. 1983
- Detectezi la Petru-Ciprian un egoism şi o oarecare răutate premature. „Zgîrcenia lui instinctuală, deseori repetată, te exasperează. Îţi dai seama că nu l-ai mai putea iubi
deloc în viitor, dacă aceste „naive” apucături s-ar accentua.
Deseori, tot ce e neplăcut în comportamentul unui copil
este pus de cei din jur pe seama infantilismului, a nevinovăţiei premature, a mifturilor organice, pe seama siguranţei resimţite din cauza dragostei celor din jur. Neavînd
calitatea de a jongla cu devenirea psihică a unui copil, te
rezumi să „vezi” doar. Dar zgîrcenia, indiferent la cine se
manifestă, te indispune profund. Preferi oricînd o urîţenie,
dar nu un zgîrcit. Scoţienii, după cum sunt prezentaţi de
lieratura umoristică, sunt nişte oameni de netolerat.
23 febr. 1983
- Discuţie-ceartă penibilă cu directoraşul. Azi, ca niciodată în alte dăţi, filistinismu-i împuţit a ieşit cumplit în primul rînd! Totul a plecat de la „de ce n-ai făcut ieri pregătire cu clasa a VIII-a?”, tu răspunzîndu-i, pe drept, că foarte
enervat de cei de la VII A fiindcă nu se pregătiseră deloc, nu
puteai să mai faci nimic serios. „Ieri nu, azi nu, cînd ce să
...” Şi l-ai rugat să termine, ai să faci tu acea oră de pregătire”.
*
- Desigur, ca orice filfizon care consideră că postul îl face
şi mai deştept în toate, ţi-a atras atenţia să nu ridici tonul!
L-ai întrebat „Da cine eşti dumneata încît să-ţi permiţi să
şicanezi pe oricine şi să nu suporţi nimic?”... Ca în atîtea
alte dăţi, filistinul şi-a făcut numărul contestînd toată poezia „modernă”, cultura nouă! Asta te scoate din sărite! Nu
pentru că neagă dintr-o cumplită necunoaştere a fenomenului artistic, ca să zici aşa, ci pentru că jignindu-te pe tine,
pe Nichita Stănescu, pe toţi poeţii tineri, de fapt loveşte în
tinereţea lui Eminescu, în tinereţea lui Ion Barbu şi a tuturor celorlalţi. Pîrlitul acesta de Gheorghe B. (ondar), ca
orice filistin, temîndu-se de situaţia în care i s-ar arăta crasa-i incompetenţă (ca să nu mai vorbim de buna-creştere),
devine vehement şi le caută altora paiele din ochi. Este jenant că un individ care trăieşte pe seama limbii şi literaturii române poate sa ajungă pînă acolo încît să jignească
toată tinereţea şi frumuseţea unei limbi, a unei literaturi.
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Eşti foarte mîhnit! O umplită greaţă. În astfel de momente
ai sentimentul mereu că a avea puterea să te sinucizi e un
merit. Sigur, n-ar fi vorba de sinucidere din cauza unui idiot, ci de faptul că acel idiot e de fapt trimisul unei mase de
astfel de congrenaţi spiritual. Îi scrii domnului Nichita Stănescu, dar, neştiind nimic despre sănătatea dumisale, intri
în noapte tare răvăşit, tare scîrbit de aceasta zi.
25 febr. 1983
- EA. Era tare frumoasă azi. Chipul ei zîmbitor liniştea
răul, da uitării mîhnirea de ieri. Mîine va avea paisprezece
ani. I-ai adus azi un dar. Pentru ca mîine nu vă veţi vedea.
Ai sărutat-o şi i-ai spus „la mulţi ani!” , dorindu-i să nu se
schimbe, să rămînă bună. A-ţi ascultat şi ai privit-o. Era
absolut dulce! Faptul că EA există este atît de important
pentru tine! A dăruit atît de mult sufletului tău chiar prin
simpla-i prezenţă! O iubeşti şi acesta e un sentiment ce va
dăinui.
26 febr 1983
- E ZIUA EI! LA MUŢII ANI! ŞI BUCURIE, ŞI FERICIRE, ŞI ÎNCREDERE ŞI SĂ FII LA FEL mîine, poimîine,
mereu! E cald, e o zi ce iese frumos din frigul nopţii, o zi
senină şi însorită, poate un chip al sufletului EI!
*
- Te gîndeşti cu dragoste la EA, ca şi cum ar începe azi
lumea.
*
- Îi scrii lui Octavian Paler, bucuros de EA şi de tot timpul iscat spre minunăţie de EA!
27 febr 1983
- EA. Arăta grozav azi! Are paisprezece ani şi o zi. Cum
să nu fii ce eşti din cauza unei astfel de minuni!
*
- (din scrisoarea a treizeci şi treia către Nichita Stănescu:
„Pe fereastra casei, e vorba de fereastra prin care se vede
soarele care apune, a inceput să crescă de o vreme o vietate
ciudată, un fel de rost al semiumbrei, o pată insidioasă plină de ochi, ochi ce clipesc precum băltoacele din memorie,
o pată în mijlocul căreia se deschide o gură în formă de A.
Cînd nu-mi este dor de nimeni, încerc să şterg gura aceea în
formă de A şi pun alt semn, un semn magic, desprins parcă
din gliptica orientală: un cap de gîndac, de fapt un mic monstru trifrons. De ce, aproape involuntar, mîna mea pune un
astfel de semn, de ce mereu iese acel gîndac trifrons, de ce nu
zice el nimic, de ce nu priveşte, asta nu am ştiut pîna azi-dimineaţă!? Semnul acela nu e decît semnul imensei singurătăţi în care continuu să trăiesc. Semnul acela e reflexul cabotin al încăpăţînării de a ţine departe de mine pînă şi ceea ce
iubesc mai mult în partea dinspre carne şi punte: femeia. Îmi
trece acum prin minte acel Hestirios din Pont care, spune, nu
a văzut nici soarele şi nici luna pentru că tot timpul se preocupa de cărţi, de „educaţie” cum zic anticii.
...
Un tătar venit din China (se pare că „povestea” există
şi-n Analele T ang) spunea că dacă pui în pămînt buricul
unei oi şi-l stropeşti cu apă, răsare un miel. Şi că animalul
ar creşte cînd tună. Mi-a plăcut întotdeauna această poveste miraculoasă. Pentru că mi-am închipuit altceva: ce-ar fi
să pun sub cireşul din curte buricul unui cuvînt şi, cînd va
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ploua şi va fulgera, să gpsesc sub cireş un om cu care să pot
sta de vorbă. Apoi, omul acela n-are decît să plece. Dar, ştiu,
numai singurătatea mă face să gîndesc aşa. Buricul cuvîntului îl pun de fapt pe hîrtie. Apoi, uneori, cuvîntul acela mic
devine o istorie a unor sunete.
...
Poate că mulţi dintre cei tineri ar trebui să reţină mereu
un gînd al lui Heimito von Doderer care spunea că prin libertate înţelege eliberarea de minciună. Oare Genette spunea
undeva că „literatura e o minciună a inteligenţei”?! Sau n-o
spus-o nimeni şi mi-o fi mie teamă, eului meu, că a spus-o cineva?! Din moment ce orice „închipuire” poate fi „prinsă” în
limbaj, înseamnă că orice „închipuire” este în fapt o realitate.
...
Poate că fantasticul e doar o temă, nu ceva absent realităţii noastre în sine.
...
Uneori mi-amintesc şi începutul lumii, dimineaţa aceea
în care Dumnezeu trecea foarte repede printr-o văgăună a
cerului. Alte ori nu-mi amintesc nici rănile, cu atît mai puţin
numele peste care măcar o dată soarele a dat din aripi.
...
Ceea ce e rău e că, vorbind despre singurătatea mea, nu
fac literatură, ci mă abţin să nu plîng.
...
Eu nu mă am decît pe mine.
...
Doamne al vostru, numai cărţile şi femeile rămîn nepămînteşti pe Pămînt!)
28 febr 1983

Cu Iolanda lui. În acel loc mereu emoţionant. Bate vînt. La
prînz, la Casa universitarilor vin şi Sorin Antohi şi Bogdan
Ghiu (face aici armată), apoi şi Luca Piţu - plăcut şi mereu
nou, chiar şi la masă! Şi cu Georg Wellman te vezi. E duminică. Stai la Casa Pogor, cu Lucian. Răsfoieşti istoria lui
Călinescu, ediţia din 41. Bate vînt. Se aud şi ciori. Ţi-e dor
de EA. Rămîne!
Iaşi, 6 martie 1983
- Trupul este un obiect cu care noţiunea de OM face
iubire.
*
- Imbecilul, incultul, bădăranul în general au rare momente de sensibilitate. Te întrebi atunci, de unde exagerata
„sensibilizare” a acestor tip-uri în faţa unei probleme banale: virginitatea unei femei. Imbecilul, incultul, bădăranul,
în general sunt foarte „pretenţioşi” în ceea ce priveşte existenţa acelei biete pieliţe la femei. Această cădere într-o anumită „pretenţie” pare anormală dacă ţinem cont de decăderea generală a tip-urilor sus-numite. De fapt, sensibilitatea
nu e o formă de nemulţumire, ci mai curînd o graţiere în
masă a simţurilor deseori prea încorsetate de principii, de
dogme, de obişnuit.
8 martie 1983

- Dac-ai fi preşedintele republicii, ai declara toată luna
martie zi a femeii. O, dar cîţi bărbaţi n-or căuta să te împuşte pentru acest lucru!
*
- Le duci daruri fetelor! Lui T. Lui Lili. Ilenei B. Şi Violetei. Şi Dumitrinei. Nu vei sfîrşi în a le iubi, în a ţine la ele.
- Orice gînd bun pierdut ne dăruieşte neantului.
Chiar dacă vremea îşi însîngerează aripile într-un clopot
*
de biserică.
- Te urci în autobuze, călătoreşti cu ele. Ca să-ţi dai seama
*
de bunul-simţ al unui popor, de nivelul intelectual al unui
- În oraşe, în unele nopţi, le vorbeşti prietenilor despre
popor, e suficient să te urci în autobuze şi să călătoreşti. Este EA. Gîndul întru EA te emoţionează peste tot. Şi atunci
îngrozitor la ce concluzii ajungi! Dacă te urci în autobuzele parcă izbucnesc puhoaiele, se revarsă din tine împărtăşirea
iubitei tale patrii, aproape nouăzeci la sută dintre călători, acelei emoţii. În fiecare zi îţi spui numele şi prin EA. Pendau dovadă de o imbecilitate exagerată. Vorbesc precum la tru că EA este semnul rar al acestui timp prin care mişuni
uşa cortului, înr-un limbaj suburban, agramaţi şi indolenţi, şi tu. N-a reuşit să te plictisească, n-a reuşit să-ţi fie oarelipsiţi de orice respect pentru ceea ce ar trebui să fie şi să care! Te gîndeşti cît de mult o „apără” împotriva tuturor
rămînă mereu respectat. Asta-i! Dar e jalnic.
lucrurilor rele acea carte iscată şi scrisă din cauza EI! S-o
*
apere toate cerurile!
- Un drum spre Iaşi. Prin Tg. Neamţ. Nicolae Sava, tă8 martie 1983
cut, te întîmpina în autogară. Cîteva minute la Daniel Corbu. Într-un apartament plin de frig. Nevastă-sa sub plapu- A murit Tennesse Williams! Revistele noastre literare
mă zăcea somnoroasă. El îşi lăsase barbă. Nu-i venea deloc abia dacă au consemnat această veste tristă. Jenant! Willibine, întuneca de tot.
ams n-a fost un dramaturg oarecare!
*
*
- Seara v-aţi dus la Cornelia Ichim. Şi pe străzi. Te-ai înt- Mama, tare bolnavă (gripă!), îţi spune că s-a visat în ulîlnit întîmplător şi cu Marie. Avea chipul ţărănizat, senzual timul timp în mod repetat fără mîine. „Poate c-am să mor!”
totuşi; dincolo de haine, trupu-i fremăta. Din ce şerpi e fă- zice ea, abia abţinîndu-şi lacrimile! „Sau o sî dea bomba!”.
cută carnea?! La Piatra Neamţ dai peste alt adormit. Adri- Mama! Cîtă desăvîrşire în sacrificiile ei!
an. Dezabuzat. Plictisit.
10 martie 1983
*
- Pe EA o lăsasei locurilor în care stai. După ce-o să- În „Pagini bucovinene” nr. 14 (februarie 1983), suplirutasei, în bibliotecă, după ce ai ascultat un timp liniştea ment ce apare între paginile „Convorbirilor literare”, Cezar
ochiului EI.
Ivănescu acordă un interviu caricaturistului Mihai Pînza*
ru. La un moment dat, Cezar Ivănescu spune: „Sub diferi- Azi e duminica 6 martie 1983. Ai ajuns la Iaşi. Greu. Te te forme, revista LUCEAFĂRUL a încercat să promoveze
dor ochii. Îl găseşti pe Lucian, ca de obicei, la Casa V. Pogor. noua şcoală de poezie a Moldovei de Sus, prin publicarea
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unor pagini de poezie, prin premierea unor tineri poeţi,
sau prin articole critice. Eu am încercat să acreditez ideea acestei şcoli de poezie, deoarece mi s-a părut că Aurel
Dumitraşcu, Daniel Corbu, Adrian Alui Gheorghe, Nicolae Sava (din Piatra Neamţ) sau Matei Vişniec (...) şi atîţia
alţii... (n.m. frază greşit construită, neterminată). Încercînd
să acreditez ideea unei şcoli poetice în primul rînd la Piatra Neamţ nu am vrut să limitez geografic-urban această
mişcare poetică... oricum, mi se pare, încercînd o judecată
generală, că în poezia românească de azi tinerii moldavi
aduc o notă cu totul originală, prin îmbinarea unui fond
profund sentimental cu o autentică erudiţie poetică, ca urmare a cultivării marilor poeţi moderni. Şi Aurel Dumitraşcu şi Daniel Corbu mi se par poeţi de mare viitor, mai
substanţiali decît mulţi tineri gălăgioşi din Bucureşti... Trebuie să facem şi noi, la revista LUCEAFĂRUL, mai mult
pentru aceşti tineri poeţi de excepţie, dar îi invităm şi pe
ei sa fie mai combativi şi să-şi reclame drepturile, adica o
revistă a lor”.
*
- Nu l-ai întîlnit niciodată pe Cezar Ivănescu! Mulţumesc, domnule de treabă!
*
- La Iaşi ţi s-a comunicat o „măsură centrală” de-a dreptul bizară: cică nu mai e voie să apară pe coperta vreunei
cărţi fotografia autorului! Doamne al lor! Te pomeneşti că
fotografiile influenţau! Pe criticii homosexuali...
*
- Şi EA. Zilnic. Cu inconfundabilul ei ton în a te apăra
de moarte!
martie 1983
*
- Mama arată foarte rău. Boala a sleit-o de puteri. Şi vocea i s-a schimbat, e puţin lugubră. Îi priveşti mîinile albvineţii, vlăguite, crăpate de muncă. Ochii îi sunt tulburi,
şterşi, pierduţi. Mănîncă puţin. Zice că niciodată n-a fost
aşa bolnavă. O priveşti. Nici tu nu ţi-o aminteşti mai slăbită
decît acum. Îi aduci tot ce poţi să-i aduci în această vreme
a crizelor economice şi de tot felul. Faci toate treburile. Şi
întîrzii prea mult în bucătărie, riscînd să te îmbolnăveşti şi
tu. E o gripă cumplită. Azi, la şcoală, într-o clasă de-a 7-a,
din 23 de elevi, numai 5 erau la şcoală. Ceilalţi au gripă.
11 martie 1983, Borca
- Vîntul muşcă din ferestre. Ce mai urlă şi vîntul ăsta!
Poate că iar se va răci. Măcar de i-ar trece mamei! Ţi-e aşa
greu s-o vezi bolnavă iar, după cîte a îndurat! Pe Ciprian
l-au luat ieri. L-ai sunat pe Ionel să vină să-l ia. Îl luasei să
doarmă cu tine în ultimele nopţi. Ca să nu se îmbolnăvească. Mama, singură, se gîndeşte la moarte, la visele ei urîte!
Observi vă putorile din vecini, care în zilele „bune” vin mereu pe aici pentru a bea cîte ceva, pentru mai ciuguli cîte
ceva, acum nici nu se-ntreabă ce mai face mama. Putorile!
*
- EA. Mirosind frumos. Dulce. Împărţind cu tine zăpăceala unor minute. Face atît bine sîngelui tău hăituit, potoleşte aşa mult gîndul singurătăţii idioate în care prea mult
rămîi! O cauţi zilnic, de parc-ai vrea să învii în fiecare zi. Şi
învii!
*
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- Nimic nu-ţi lipseşte mai mult de un timp decît frumuseţea intimă a unei femei. Eşti un filozof prost amăgindu-te
că pînă şi dragostea poate fi suplinită de cuvînt!
11 martie 1983
*
(Din a XXXX-a scrisoare către Nichita Stănescu:
„Îţi doresc tot BINELE pe care-l poţi suporta!”
*
Reciteşti ce-a scris Noica despre Eminescu. Frumos,
profund, uneori abuziv.
*
- Îi auzi, uneori, pe unii ofiţeraşi vorbind patetic! Bieţii de ei! Încă nu-şi dau seama că azi, în perspectiva unui
război atomic, nu există eroi, că un război atomic este un
război fără eroi!
*
- Frig tăios. Vînt turbat. Şi foarte mulţi oameni bolnavi
de gripă. Tu te aperi alergînd prin aerul rece, luînd seara
aspirină, bînd suc de lămîi. O sfătuieşti şi pe EA să se apere aşa.
12 martie 1983
*
- Sîmbătă seara. Cînd toţi oamenii din zonă se spală,
se uită la emisiunile proaste de la TV, fac mîncare pentru
duminică, se bărbieresc, sînt la sfîrşitul unei săptămîni de
muncă. Şi brusc se întrerupe curentul electric. Surprinzîndu-te în fel de fel de situaţii. Nu e prima dată cînd cineva
de sus (desigur) face asta. Iată ce-nseamnă deseori democraţia. Ai dreptate să nu înţelegi democraţia decît în limita bunului-simţ. Este insuportabil să fii la cheremul imbecililor. Nu există flagel mai cumplit decît prostia. Schiller
spunea că nici zeii nu pot înfrînge prostia. Un om serios
nu întrerupe curentul electric sîmbăta, la ora 20,30. Asta
numai un imbecil împuţit o poate face! Voilà democraţie!
Sau socialism! Ce să zici într-o asemenea situaţie!? Şi cînd
te gîndeşti că tu eşti un om de bună-credinţă şi, iată, întro asemenea situaţie te enervezi tare mult totuşi, ce să mai
spunem de oamenii care nu-şi permit „comoditatea” ta,
care, în deficit de minte, au tare puţine bucurii, luîndu-lise uneori chiar şi necesitatea (posibilitatea) de a se spăla în
condiţii optime o dată pe săptămînă.
Nici un muc de ţigară nu merită imbecilii!
12 martie 1983
*
- Zi cu EA. Salvează totul de la monotonie. Deveniţi tot
mai prieteni, tot mai intimi. Fiecare zi cu ea îţi aduce nespus de multă linişte. O împăcare aleasă. O ţii în braţe şi de
fiecare dată îţi sai seama că niciodată nu te-ai ataşat atît de
mult şi de periculos de o fată. Te echilibrează şi te înfrumuseţează. Nimic nu e contrafăcut, cinematografic. Sînteţi
împreună şi sînteţi tare mulţumiţi că sînteţi aşa.
Şi mereu simţi nevoia s-o aperi şi bucuri, s-o dăruieşti
numai bucuriei, mereu mai ai încă un lucru frumos să-i
spui. Poate că trăieşti o mare dragoste, poate că nici nu-ţi
dai seama ce profund e totul. Dar eşti ameţit de plăcere!
Nici la ora aceasta nu poţi vorbi foarte profund despre
bucuria aleasă a acestei zile! Mulţumesc, om neasemuit ce
eşti!
13 martie 1983
*
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- Auzi des: „Dacă dau ăştia bomba…”! „Ăştia”. Ce familiar sună! Ne-au devenit familiari chiar şi ucigaşii
(potenţiali).
Tatăl lui Radu F. zice altfel: „Dacă dau ăştia atomul…”.
*
- Punct în care nu mai semeni cu cel de acum cîţiva ani,
cel decis să rămînă mereu singur, fără nici o legătură legală. Şi, iată, acum EA. Statornicind ceva profund în tine.
Îngrijorînd dinţii singurătăţii. Te interesează fericirea EI.
Ţii să nu trăiască oricum. Un amestec de dragoste nebună
cu dragoste filială, un sentiment ciudat, contradictoriu, de
aceea foarte profund.
Nu e o frumoasă, nici nu e o fiinţă stranie, diabolică
prin altceva. Nu! Dar are ceva pe care nu l-ai găsit la alte
fiinţe. Un talent grozav de a fi plăcută, de a se face plăcută
chiar şi prin mofturi abia bănuite. Nu ştii de ce apreciezi
dorinţa ei de a nu face copii, această dorinţă împotriva rostului (un anumit rost) al femeii!? Poate că v-aţi săturat de
egoismul celor din jur şi voi înşivă deveniţi egoişti, grijulii
cu fericirea voastră (utopică!?).
E bine că nu urîţiţi prezentul, că nu lăsaţi răutatea să
hălăduiască între voi. Poate că aceasta e fericirea. Poate că
ea există mereu, însă nu ştim s-o numim ori s-o simţim cu
adevărat.
Fericirea voastră! Poate că e numai împăcare fericirea,
nimic altceva.
Timp în care, din nou, constaţi exacerbata înmulţire
a proştilor pe metru pătrat. Se petrece ceva grav cu prea
mulţi tineri, alunecîndu-se pe panta unui indiferentism
aberant, un pragmatism minor, totul într-o inexplicabilă şi
proliferabilă lipsă de bun-simţ.
*
- Mai ai foarte puţin timp pînă la examene şi mai ai
foarte mult de citit. Trebuie să nu mai laşi zilele să treacă
oricum.
14 martie 1983
*
- Enervant. Mama a stat cu beţivele vecine şi iar se simte
rău. Tuşeşte şi arată destul de rău. Ţi-e foarte greu s-o vezi
bolnavă din neglijenţe puerile. Faci toate treburile dar asta,
desigur, n-o însănătoşeşte.
14 martie 1983
*
- Mama se simte tot mai rău şi imposibilitatea de a putea
s-o ajuţi, s-o faci bine te descumpăneşte.
Eşti mîhnit! Şi ea se gîndeşte tot mai mult la moarte. O
vezi plîngînd, însingurîndu-se, plină de dureri.
Pierderea ei ar fi o cumplită schimbare. Absenţa ei tear îndurera pentru totdeauna. Şi, iată, nu ştii ce-ai putea
să faci. Pentru că medicii nu ar putea însănătoşi stomacul
unei femei de 63 de ani, o femeie prea bolnavă, prea plină
de suferinţe.
Sînt zile amare, în care abia dacă poţi uita de mama ta,
de durerile ei, astfel ca să mai poţi face şi altceva.
*
- Te uiţi la returul unui meci din Cupa U.E.F.A: U” Craiova – F.C. Kaiserslautern 1-0. În primul meci, în deplasare,
nemţii cîştigaseră cu 3-2. Mare bucurie între români. Este
pentru prima dată în istoria fotbalului românesc cînd o
echipă de-a noastră ajunge în semifinalele unei asemenea
competiţii. Pentru aceasta te-ai bucurat şi tu.
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*
- EA. N-a venit. Gripă, se pare. I-ai transmis prin Dumi
cîteva gînduri întru BINE.
Cînd nu i-i bine, asta-i, eşti neliniştit. Ţii aşa mult la EA!
16 martie 1983
*
- Obosit. Cu un fel de îngrijorare prostească în apropierea examenelor pe care trebuie să le dai în aprilie. Poate
pentru că n-ai avut timp să parcurgi bibliografia indicată.
Eşti sec. Şi singur.
Dacă n-ar fi nici EA – ar fi îngrozitor!
21 martie 1983
*
- Capacitatea de a numi este fundamentală pentru actul
vorbirii. Numai afazicii pierd capacitatea de a numi. Sigur,
vorbirea „poetică” diferă de vorbirea comună, „coerentă”.
Dar, nu cumva cei care recomandă cît mai puţin numirea
(în textul poetic), propun o formă de afazie?! Ceea ce comunică un afazic, se ştie, e în afară de cod. Cred că, în ciuda
unor „recomandări” mallarméene sau de altă natură, textul
poetic nu se scrie pentru a propune un haos întru decodificare, ci e un mesaj de o formă specială, inteligibil însă. În
tropi nu există absurditate, în „construcţia” textuală însă, da.
Afazicul vorbeşte. Diluviul său verbal este precedent gîndirii. Această „grilă” nu poate fi valabilă în poezie.
*
- Te duci la şcoală (e luni) numai pentru EA. Şi EA nu
vine deloc în bibliotecă să te vadă. Narcisism? Cert e că suferi şi te enervează purtările de acest gen.
Vii acasă, îţi dau lacrimile; îţi dau lacrimile pentru că
e atît de frumos ce se-ntîmplă între voi. De emoţie. Spre
seară uiţi că ea nu ştie să se poarte cum trebuie uneori! Nu
mai ştii ce să zici! „Indiferenţa” ei de acest gen poate fi nu
semn de neiubire ci răutate organică, involuntară. Lipsa de
putere de înţelegere te mîhneşte întotdeauna. EA, vrei mult,
să nu fie aşa!
*
- Îi dusesei cîteva flori. Au rămas pe masă, în biblioteca
aceea pustie. La ora aceasta sînt veştejite. Poate că asta de
mîhneşte în primul rînd: florile acelea veştede.
21 martie 1983
*
- Azi ai făcut două fapte bune:
- 1) ai uitat umbrela în staţia de autobuz şi, desigur, a
găsit-o cineva;
- 2) ţi-ai pierdut stiloul, fapt ce este asemănător unei
crime.
*
- Ţi se comunică noi schizoizii ale estetei directoraşului.
Încercînd să se disculpe de grava-i incultură, găseşte carenţe în educaţia ta, „cei 7 ani de casă” ţi-ar lipsi – ce chestie!?!
–, apoi, în mărunta-i ţaţizare, găseşte „improprietăţi de politeţe” în relaţiile cu unii tovarăşi cu funcţii (nota mea: tovarăşi inculţi). Ce ocupaţie nobilă are esteta filistină! Cu
atît va rămîne!
23 martie 1983
*
- Eşti hălăduit de o moarte ce stă în tine de dragul altora.
_______________
(Din „Carnete maro”, în pregătire; paginile ne-au fost
puse la dispoziţie de către dl. Adrian Alui Gheorghe)
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Jurnal spaniol (VII)

Joi, 24 iulie

să vorbească. Şi tot ieri am avut o presimțire aparent insignifiantă: că voi vedea o furnică pe marginea mesei. Lucruri din ce în ce mai mici, dar cărora le voi da importanță
și le voi crește. Pentru mai târziu...
Vincent şi Alec au închiriat maşini şi am plecat cu toţii
într-o mică excursie, pe coasta Mediteranei. Am colindat
mai multe oraşe mici, foarte cochete. O ploaie de hoteluri
peste tot... şi toate pline. Localnicii ştiu să exploateze bogaţia naturală pe care o au. Am ajuns în Capo da Gata, un
oraş superb, care poartă numele unei întregi regiuni, protejată de stat. Aici nimeni nu are voie să construiască de
capul lui. Clădirile fac parte dintr-un ansamblu, trebuie
să se armonizeze, să păstreze echilibrul arhitectural. Așa
e aici... Dar să revin la excursia mea, un frumos rămas
bun, având în vedere cât de puţin timp a mai rămas din
această vacanţă. Ce ciudat... Acum realizez că în ultimul
timp Spania a fost pentru mine ca o carte și a devorat oamenii... Eu am fost o cititoare somnambulă, nimic altceva.
Colegii mei parcă s-au estompat, prezența lor și-a pierdut
din elocvență... Nu am putut să-i țin lângă mine. Ori poate că deja fiecare se gândește că în foarte scurt timp vom fi
definitiv separați și nu are sens să ne mai dăm importanță
unii altora... Poate că deja ne-am despărțit, ne-am întors
din drum... A început eroziunea, uitarea... Nu mai ținem
unul la altul pentru că asta ne-ar consuma din prețiosul
răgaz pe care îl mai avem, din rezerva de fericire, de enerCa un prezent continuu. O iguană nevăzută trecea mereu gie, iar noi vrem să ne însușim peisajele, culorile... Să
pe lângă mine şi chiar mă atingea uneori, provocându- ducem o părticică din ele cu noi acasă... Facem această
mi frisoane. (Sau poate era o licornă? M-am înspăimân- alegere! O privesc cu coada ochiului pe Geena. Vreau să
tat în același timp cu ea. Și dacă licorna ar fi la un pas de mi-o amintesc mereu! Dar deja îmi dau seama că nu pot
exterminare, urmărită de un personaj negativ, eu însămi să îi fixez trăsăturile, că nu știu ce o face diferită de tot reaș fi urmărită. M-aș simți în pericol de moarte. Dacă ar fi stul lumii. Nu înțeleg nici personalitatea lui Alec, atât de
preschimbată în fiică a omului, numai pentru a fi salva- confuză și tulburătoare, tonul lui trist, gesturile moi, prin
tă, eu însămi m-aș preschimba în cineva străin. Și nu știu care încearcă să sugereze ceva... Dar ce? Ar fi prea simplu,
prea mediocru să cred că un abandon, o abdicare dintr-o
pentru ce.)
Apoi o pasăre s-a izbit de geamul meu. Mută. N-a spus anumită postură. Nu! Poate că vrea să îşi apropie oamenii
nimic. O pasăre îndrăgostită de cuvinte, dar care nu știe astfel, să îi asigure de bunele lui intenții, deloc agresive
Uneori nimeresc într-o zi ca o fotografie, aparent bidimensională, dar ieri nu a fost astfel. Dacă ne imaginăm
un instantaneu îngălbenit, cu personajele estompate de
ceaţa timpului, eu pot oricând intra în existenţa lor anodină pentru a le schimba locurile, expresia feţei, pentru
a-i face să surâdă. Astfel a fost ziua despre care îţi vorbesc. Lumina ascuţită provoca răni pe care am hotărât să
le port în tăcere, cu demnitate. Un fel de incredibilă presimţire a toamnei (doar suntem în iulie!) se insinua în aer.
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sau posesive... Dar cine observă? Cine vrea să creadă?
Nici măcar noi... Și Melissa... De mult nu mai râde. Iar
eu observ abia acum. Ce-o fi cu ea? E copleşită de griji? Poate se gândește cum se va întoarce acasă cu hârbul
ei de mașină? O fi dezamăgită de noi? De mine? Ne-ar
fi vrut altfel? Ori se odihnește? Refuză gândurile? Cine
știe? Vincent e în cealaltă mașină, cu Leandro, Dolores
și Emelina, dar parcă îi văd mai bine decât pe cei de aici,
încătușați în mister, în lumină. Mă uit pe geam. Vreau să
mă eliberez! Este insuportabilă povara singurătății printre oameni. Ca un fel de perfecțiune care crește fără încetare. Nu putem pune grade de comparație perfecțiunii,
ea însăși e superlativul absolut. și totuși, dacă s-ar opri, ar
cădea într-o implozie fără sfârșit. Perfecțiunea nu se poate susține pe sine decât evoluând, aici este esența ei, supremul paradox. Ştiu asta. Simt cum crește!
Și ce bizar! Aici nu s-a vorbit despre Don Quijote! În
țara lui! Oaspeții lui fiind! Cum am putut? Nici măcar nu
l-a pomenit nimeni, măcar puțin, din politețe. Tăcerea
asta echivalează cu un act de violență. S-ar putea numi
ucidere din culpă. Să-l urmărești pe Don Quijote printre morile lui și să-l ucizi... Cred că se poate. Dar de câtă
cruzime ai nevoie! Nu-i problemă. La capitolul „cruzime”
stăm bine. Oamenii au întotdeauna rezerve. Și credința?
Spinos subiect, și delicat peste măsură. Dar aș vrea să știu!
Într-o carte despre Don Quijote, un critic român a spus
că un singur act de violență al unui om asupra altui om
dărâmă tot eșafodajul credinței. Vezi? De asta credința e
un subiect atât de penibil, atât de inacceptabil în lumea
civilizată. Cum mai putem crede? Dar să întindem și celălalt obraz cum am putea? Părerea mea este că nu poți fi
credincios și în același timp să accepți o palmă pentru că
asta te anulează. Isus, după ce a primit mai multe ”palme”,
a murit. Să fii smerit, asta înseamnă. Smerit și demn, în
același timp. E atât de greu să discerni... Ni se cere să fim
atât de inteligenţi...
Privesc iarăși în jur. Dar ei par să fi înțeles! Colegii mei,
rezidenții...
În excursie am întâlnit la un moment dat multe sere,
plantate în plin deşert. De la distanţă dădeau efectul de
iluzie optică. Părea că a nins. Erau întinse pe kilometri
întregi, mulţi kilometri. Un fel de miracol din hârtie creponată. Era de fapt nailon alb, urât, iar în interior gol. Nimic plantat, deocamdată. Oricum, salata lor nu are absolut nici un gust, nu ştiu de ce se mai chinuiesc. După ce
am străbătut un alt deşert, absolut dezolant (numai praf
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şi cactuşi), ni s-a arătat brusc în faţa ochilor o plajă de vis,
cum am văzut numai în filme. Era Playa de Monsul, cea
căutată de turişti pentru frumuseţea ei misterioasă. Un
golf insinuat printre stânci calcaroase şi lavă vulcanică,
acoperit cu forme incontrolabile, parcă special sculptate
de un geniu, şi în interiorul lor îndărătnica mare şi-a săpat un loc al ei, care a devenit şi al nostru. O plajă cu două
fețe, soare, dar şi umbră. Ca și cum ar fi râs pe jumătate și
pe jumătate ar fi plâns. Apa era foarte caldă, foarte verde
şi liniştită. Eu am ales umbra, soarele era prea puternic.
Mulţi spanioli erau... cum să spun? Toropiţi de căldură.
Aici nu există noţiunea de „iarbă verde“. În Andaluzia, în
întreaga Spanie soarele este nemilos şi oamenii nu pot sta
sub puterea lui, printre ţepi şi insecte. În schimb vin sub
stânci, pe nisip.
Familii numeroase, cu panere, coşuri cu alimente, cearceafuri şi perne, stau la masă (ceasuri întregi!) şi
apoi dorm, cu copiii alături. Nu mişcă unul! Aici taţii nu
au idei americane în cap, ci sunt foarte exigenţi, din câte
am văzut. Când e ora de somn, copiii trebuie să doarmă. Am observat cum un băieţel de lângă mine ţinea
ochii închişi, se străduia amarnic, dar nu se lipea somnul de el. Nici nu a primit graţiere. A stat aşa, întins pe
cearceaf, în timp ce tatăl îl veghea neclintit, citind ziarul.
Am intrat în apă, era mult prea frumoasă ca să nu mă
simt atrasă de ea. Briza e puternică. Apa este mult mai
sărată decât la noi. Am „servit“ o porţie (cum se spune
în lumea elegantă). A venit un val uriaş şi m-am speriat.
M-am lăsat bâlbâdâc la fundul mării, care nu era prea departe. Cu ocazia asta am gustat din saramura lor. Bună!
Marea e atât de limpede! Vedeam nisipurile mişcătoare
care o susţineau într-un mod aproape iluzoriu. Aveam
impresia că numai o oglindesc, o separă de restul lumii,
dar nu destul. Totul era o convenienţă creată pentru confortul nostru, dar dincolo de această aparentă separaţie
se întinde o fără de sfârşit continuitate. O stare de graţie.
Nisipurile nu păstrau nici măcar o clipă urmele tălpilor
noastre. Aveau o altă preocupare. Păreau că şi-au propus
să desluşească taina mării pe care o ţineau în căuşul lor,
sau măcar o parte din întreg misterul să îl traducă în limbajul lor nisipos, pentru noi. În realitate o închideau întrun secret şi mai adânc, deşi mişcător. Sarea mă ţinea la
suprafaţă fără nici un efort, aici nimeni nu trebuie să fie
maestru de înot. Mi-am amintit că acasă am o veioză din
sare, şi o candelă. Marea e un fel de receptacul de lumină.
Ştie să o filtreze şi să o îmbogăţească. Este o candelă de
proporţii cosmice.
Dar soarele bătea cu tărie, valurile aparent inocente
amplificau puterea razelor, şi aşa de nesuportat. Mi-am
închipuit că astfel ar putea să arate un iad luminos, sufocant prin frumuseţe. Decorul era primejdios, aşa că
m-am refugiat iarăşi sub stâncile calcaroase, dantelate.
Aici poveştile lui Andersen prind viaţă! Simţeam toată suferinţa făpturilor mării, invizibile, tot zbuciumul lor. Aerul era încărcat de prea multă lumină, sensibilitatea acutizată. Numai valori care nu se pot confisca. Rămân, intraductibile, la locul lor.
Am plecat. Ne-am dus cu toţii la un restaurant (momentul de care mă temeam cel mai mult), unde fiecare
a comandat ce i-a plăcut. Eu am avut alt criteriu: preţul. Nimic nu era mai ieftin decât o salată, aşa că am
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comandat-o pe aceasta. 5 euro. Colegii au vrut „Paella
Marisco“, o mâncare făcută din scoici, calamari şi languste. Când ne-a adus platourile, ne-am mirat. Erau uriaşe!
Salata mea era cât toate zilele (dar fără gust), iar porţiile
lor erau triple. Ne-am simţit ca fraţii. Eu le-am dat din
salată, pentru că mi-au cerut, iar ei mi-au oferit din scoicile lor. Fără să le cer. Au fost foarte bune. De languste nu
m-am atins pentru că erau mult prea urâte. Mi-au provocat repulsie. Am înţeles că sunt savuroase, dar pieliţa lor
roşiatică trebuie îndepărtată cu mâinile, iar capul, cu ochi
negri şi corniţe complicate, nu e comestibil.

Mă simt puţin jenată să citesc într-o limbă pe care nimeni
nu o înţelege, dar voi citi. E o problemă de sunet. Să „vezi”
sunetul, să înveţi să vezi. Asta e poezia. Melissa se oferă să
mă fotografieze în timp ce citesc. Să vizualizăm secundele pe care le silabisim împreună. Toţi mă simpatizează. Şi
Marie-Lou, şi Pilar Parra, directoarea. Nişte gazde pefecte. Cred că va fi totul bine.
Deşi... Geena e atât de ignorantă! A auzit cuvântul
„Iaşi“ şi m-a întrebat dacă citesc... în iaşi! Am ghicit ce
vrea să spună, însă i-am răspuns: Nu în Iaşi, în Mojácar.
Şi anume: ea a crezut că limba pe care o vorbim noi, românii, se numeşte... iaşi! Ştia doar că ţara din care vin e
România. Nu a fost suficient pentru ea să deducă numele
limbii. M-a întrebat, confuză: Dar iaşi ce este? I-am explicat că e oraşul în care locuiesc.

Duminică, 27 iulie

După lectură, colegii m-au înconjurat şi mi-au spus
că poemele mele sună superb! Că limba română e atât
de muzicală... Mi-a venit sa plâng. O recunoaștere a
limbii, a culturii din care vin. Un semn de egalitate.
Am pornit să-mi iau bun rămas de la Mojácar, pe o
căldură ucigătoare. Dar vreau să particip la Liturghie
şi aici începe, cum ţi-am mai spus, la 12.30.
Bineînţeles că m-am oprit la o cafenea cu internet să
îţi scriu. Nu ştiu câte grade sunt afară, dar cu siguranţă multe. Aerul e aproape irespirabil. Şi ce dacă?! Sunt
în Spania! E ultima zi, dar am un sentiment de bucuÎn faţa ochilor aveam marea, care acum purta reflexe rie, poate chiar de fericire şi nu îndrăznesc să spun. Toaurii suspect de blânde şi părea definitiv liniştită. Pregă- tul a fost atât de frumos! Un dar extraordinar şi surteşte ceva? Poate o nouă victimă? Sau o poveste misteri- prinzător pe care Dumnezeu mi l-a făcut, când nu mai
oasă? Nu puteam şti...
speram... Am vrut să îţi împărtăşesc acest sentiment al
Ne-am ridicat cu toţii şi am plecat. Vincent a vrut să meu de preaplin, de formidabil. Colegii dorm ori preplătească pentru mine salata, motivând că el a mâncat din feră să stea în camere şi să îşi facă bagajele. Mâine porea cel mai mult. Nu am acceptat. Am spus că prefer să nim cu toţii la drum. Nu am vorbit cu nimeni azi, ci
plătim în stil american şi nu european (habar n-am care numai cu mine. Şi acum cu tine. În astfel de momente,
e stilul american, dar am bănuit că acolo fiecare plăteş- mă bucur că exist.
te porţia lui, doar feministele au câştigat mult teren; se
simt jignite dacă un bărbat le plăteşte consumaţia sau le
dă locul pe scaun, în metrou; la noi nu e cazul, feministe sau nu, oricum nimeni nu ne mai dă locul de mult).
Am străbătut coasta îndărăt, oprind câte puţin în San José,
Los Escultos, La Isleta del Moro, Rodalquilar, Las Negros,
Aquaamarga şi Carboneras. Am văzut şi „Plaja morţii“,
Playa de Los Muertos, numită atât de dramatic pentru că
acolo s-au prăbuşit stânci şi au murit oameni. Dar e foarte frumoasă, cea mai frumoasă. Frumuseţea seamănă cu
moartea? Te pune la încercare şi te limitează? În orice
caz, cere jertfe. Meşterul Manole trăieşte în orice loc şi în
fiecare dintre noi. Am înţeles că şi plaja aceasta a avut nevoie de jertfe. Sânge tânăr, viitor.
Dar de ce ar alege cineva să moară tânăr? Sau altfel:
de ce ar fi cineva ales pentru asta? Oricine ar fi. Oricât de
inteligent sau lipsit de inteligență, oricât de bun sau lipsit
de bunătate... Orice ar fi făcut... Și Iuda a fost deștept, dar
înţeles puţin şi a murit prea repede.

Vineri, 25 iulie

Am emoţii. Azi va fi seara de lectură cu publicul. Artiştii trebuie să arate ce au lucrat, eventual să explice. Mie
mi se cere din nou să citesc un poem şi în limba română.
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POLI-FORMELE UNEI POEZII CURATE

La cenaclul profesorului Nicolae Manolescu din anii ’80
denumit parcă ostentativ şi poate că şi aluziv„ Cenaclul de
Luni”, zi a săptămânii când nici iarba nu creşte, şi-au exprimat talentul tot felul de voci, de la cele supuse în totalitate postmodernismului ce urmăreau anumite partituri occidentale, cele mai multe de sorginte franceză, şi până la voci
singulare, adică voci rebele, care făceau în permanenţă notă
aparte, fiind privite de multe ori ca asincrone, cu „ răzvrătiri poetice ciudate”. Din
cei plecaţi la drum după „fumarea” lecţiilor iniţiatice mulţi au reuşit să ocupe poziţii distincte în peisajul literar postdecembrist, totuşi, putem vorbi despre un plus
pentru acele voci nealiniate discursului comun. Am vrut să ajung şi la cazul lui Daniel Pişcu, un rătăcit şi un rebel pentru care
verbul poetic însemnă adrenalină, nervi şi
privelişti. L-aş numi un nestatornic profesionist, un poet care-şi echilibrează poezia
prin asimilarea faptelor de viaţă, mai puţin
de pe rafturile bibliotecilor. Daniel Pişcu
scrie o poezie a mersului pe nori, aşa ca o
plutire deasupra realităţii, care se sfârşeşte
prin atingerea sublimului cu aripile sufletului. Adrenalina de care are nevoie orice
creator îşi are originea în poveşti, în cele
văzute şi-n cele nevăzute, în viaţă şi-n vis.
Excursul poetic din volum „Puţină adrenalină” apărut în 2009 la Editura „Tracus Arte”
este expresia unei „rătăciri benefice” prin câteva ţări occidentale, dar cu developarea filmuleţului aici acasă, în laboratorul propriului său suflet, unde forfota sentimentelor şi
enzimele emoţiilor ne proiectează o lume cu adevărat mirifică, mult mai clară decât realitatea. La prima citire poemele
par extrem de simple, lipsite total de simţul cromatic, lăsate în sepia, într-un cenuşiu provocator. Poemul „Ola” este
scris într-un limbaj direct, uneori frust, făcându-ne martorii unui fragment de istorie, în acest joc alb-negru cuplând
trei ţări mediteraneene, distincte cultural: „ Da, am văzu
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Barcelona. / Da, l-am văzut pe Dali./ Da, l-am văzut pe Gaudi./ Da, l-am văzut pe Picasso./ Da, l-am văzut pe Clatravas./
Da, am văzut Callella./ La Marea Mediterană./ Da. Am văzut Andora / Şi munţii Pirinei. / Da, am văzut Portugal / Cu
Lisboa, Porto şi Coimbra./ Ştiu mai multe despre Franco şi
Salazar./ Despre peisajele supte / şi dealurile ca şi ceasurile
/ lui Dali./ Da, şi o lumină fantastică /” Mierie”, zice cineva./ Mă rog, atâta am văzut. / Deocamdată,
ola, ola, /Da, mi-au umplut geamantanul
cu privire./”
Poemul e înspăimântător de simplu,
dar e doldora de imagine nescrise, poetul
îi dă posibilitatea cititorului să-l continue
printr-un joc imaginativ, astfel se creează
acel fluid magic între creator şi receptor,
poezia lui Daniel Pişcu mă trimite la poezia bacoviană, care nu-i decât o stare poetică fără sfârşit. Poetul îşi foloseşte cuvintele cu-o precizie chirurgicală, decupând
numai esenţele din spaţiul expus spre vizualizare, cultivând doar flash-uri şi tuşe
discrete. Într-un astfel de poem niciodată
nu se va putea vorbi de cuvinte de prisos
sau de o lipsă de metaforă, poemul în sine
e o adevărată metaforă, finalul ne provoacă
să-i deschidem geamantanul pentru a da
de alte şi alte minunăţii. Se pare că poetul
în plimbările lui prin lume n-a dus deloc
lipsă de adrenalină: „Am vrut adrenalină
/ spre Nisipurile de Aur / am trecut pe la Giurgiu şi Ruse /
peste Podul Prieteniei / decent / apoi cu mai mare viteză /
pe şoselele cu asfalt ţepos / dar am pierdut de la Vama /până
la Nisipurile de Aur / aproape o oră / cu indicatoarele defectuoase / apoi în staţiunea model / încă o oră /până la hotel.”
Mi-a căzut pe mână şi cartea de eseuri „Piaţa Sfatului” a
aceluiaşi autor, dacă tot am intrat în horă am trecut s-o citesc, şi ca eseist Daniel Pişcu e la fel de scump la cuvinte, dar
în acelaşi timp la fel de îndesat de idei, fiecare eseu e o mică
bijuterie, un mic diamant, poetul ştie să conjuge într-un
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echilibru perfect ideile cu substanţa lirică, rezultând nişte
reflecţii şi nişte apoftegme extraordinare. Spre argumentare
vă pun la dispoziţie o metaforă-definiţie fibrilată de-o idee
simplă, dar generoasă, o poveste de adormit ţâncii dar şi maturii: „Ţara-i chiar un strugure, un ciorchine pe care-l ţii în
mână. Boabele sunt judeţele şi sâmburii – oraşele, îmi zise
băiatul. După care adaugă cu nonşalanţa-i caracteristică:

Nu-i spune niciodată asta surioarei, că mi-a zis-o ea aseară înainte de a adormi. Adică, ţara-i ciorchine, că judeţele-s
boabe de mâncat şi că oraşele sunt sâmburii din-lăuntrul
lor.” Acestea sunt două din multitudinea de feţe ale lui Daniel Pişcu, care în final se întâlnesc în acelaşi punct: poezie.

UŞI ÎN ASFINŢIT,
UŞI DESCHISE SPRE MAREA POEZIE

n

Nichita Danilov surprinde prin fiecare carte, fie că-i de
proză sau poezie, surprinde în primul rând prin disponibilitatea de-a schimba registrele exprimării cu-o uşurinţă extraordinară şi de a se rupe mental dar şi ca scriitură de un
gen şi de-a intrat pe o altă partitură cu aceeaşi vioiciune de
limbaj. Niciodată poetul Nichita Danilov nu este acelaşi cu
romancierul cu acelaşi nume. Plecând de la această constatare pot merge mai departe şi afirma fără nici o reţinere că
şi pe modulul poetic diferă de la volum la volum, orice i se
poate reproşa poetului Nichita Danilor dar nu i se poate imputa în niciun fel c-ar fi manierist. Am în mână recentul volum de versuri semnat de Nichita Danilov apărut de curând
la Editura „Tracus Arte” intitulat „Imagini de pe strada Kanta”, care e scris într-o partitură cu totul diferită de celelalte
– pe ici, pe acolo, îşi mai face apariţia câte
un personaj, câte o fantomă ce-au bântuit
şi alte volume, dar atmosfera lirică în care
se desfată e cu totul alta. Probabil de aici şi
faptul că mai toţi criticii l-au privit tot în
alt fel, din tot alte unghiuri, unii l-au văzut drept un neo romantic, de sorginte ursachiană, alţii l-au dus până hăt în expresionism asemănându-l pe alocuri cu Lucian Blaga, alţii l-au trecut în tabăra liricilor
metafizici, iar cei „comozi” l-au aruncat în
postmodernism. Ce-i drept, Nichita Danilov e greu de prins într-un tipar, verbul său
poetic e prea vioi şi alunecos pentru a putea fi stăpânit şi pus la loc de „odihnă” întro stare poetică predefinită. Despre poeţi se
spune că după 50 de ani devin repetitivi şi
se ofilesc de la sine, poetul ieşean contrazice această supoziţie, înaintând în vârstă se
întrece pe sine, sincer, volum de faţă e cel mai rotund dintre
toate, are un suflu tânăr, nu-i pocneşte verbul la nici o întorsătură metaforică, vorba unui prieten: „e plin de muşchi, e
robust şi puternic ca un haiduc”. Poezia lui Nichita Danilov
este extrem de vizuală, ni se oferă tot ce-i de văzut în stările
exprimate, poetul nu-şi metaforizează în nici un fel discursul liric doar pentru a impresiona. Cu toate că poemele uneori sunt lungi nu sunt deloc liniare, poetul are forţa să creeze
tot felul de cascade imagistice antrenându-ţi astfel atenţia şi
spre fibra ideatică, cea care duce greul poemului. N-am prea
întâlnit un alt poet contemporan recurgând la un asemenea
joc, incitându-şi cititorul într-un asemenea mod „ pervers”.
Vorba altui mare Nichita, e „ ca o înserare în seară”. Poemele din această carte sunt nişte „poveşti albastre” şoptite de
fantoma unui bunic-poet la gura sobei, iar noi, nepoţii lui,
cititorii în lună şi stele, stăm sedaţi de mirajul celor spuse,
cu suflet deschise ca nişte petale de gheaţă. Vă las în acordul
unui poem extraordinar, curat ca o voce cristalină de copil,
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intitulat
„Larissa”: „Ai pus stăpânire pe mine, Larissa, / când sunt
un hopa-mitică bătrân / când o păpuşă melancolică, / cu
toga mototolită şi săbiuţa de lemn scoasă din teacă…/ Mă
ridici de pe podea şi mă scuturi de praf,/ răsuceşti cheiţa
la dreapta / şi spui: „Până acum ai fost Hanibal, apoi ai fost
Cezar, / de acum eşti Napoleon Bonaparte!”/ iar eu scot de
pe cap un tricorn nevăzut / şi îţi fac o reverenţă; trecând /
peste nişte munţi închipuiţi, / clădiţi din maldăre de ziare
şi de cârpe, / trag după mine hoarde întregi / de călăreţi încălecaţi pe cai, / pe elefanţi dar şi pe girafe în flăcări./ Scutur suliţele înfipte în platoşă, / lepăd pe podea o mulţime de
timbre, / de insigne şi tot felul de abţibilduri / şi când sunt
gata să mă avânt din nou în atac / împotriva generalului Iarnă // (se porneşte un viscol nebun, / dinţii
încep să-mi clănţăne-n gură, / şi cu toate
aste eu continuu / să ţin sabia în mână, /
călărind un cal de lemn),/ Tu brusc întorci
cheiţa la stânga, / iar eu încremenesc în poziţie de drepţi, / în timp ce îmi comanzi pe
un ton / la care nu găsesc nici o replică: sa făcut prea târziu, / generale-generalisime,
spui. Gata cu jucăriile…/ Stinge lumina şi
treci la culcare.” Concluzia: poveste ascunde atâtea poveţe că nici poetul nu le ştie pe
toate.
În mai toate volumele fantoma fratelui
geamăn Daniel îi persecută conştiinţa poetică, îi bântuie sentimentele şi gândurile
până ce este nevoit să-i dea dreptul la rostire; fratele Daniel nu-i decât partea sacră a
fiinţei sale, faţa îndreptată spre Dumnezeu.
Spre a-l face vizibil, spre a-i promova imaginea nevăzută, poetul apelează la pilde, la povestioare cu
încărcătură biblică, la trimiteri mitice, şi cum nimic nu este
întâmplător fratele Daniel îi răspunde:
„ fratele Daniel mişcă din deget / şi umbra sa mişcă din
acelaşi deget”, Dumnezeu este cel ce ne programează ca fiinţe gemelare pentru a trăi mai uşor singurătatea. De la aceste poeme cu o puternică încărcătură metafizică Nichita Danilor poate face oricând un „Popas” în cotidian, fără însă
a provoca valuri, ci doar scanând cu dezinvoltură până şi
cele mai anonime secvenţe: „copacul acesta / scheaună ca
un câine alergând nebun / pe străzile oraşului./ Trecătorii îl
privesc / cu teamă şi oroare; / câte unul, mai milos din fire /îi
aruncă din sacoşă /o bucată de carne…/ …Aşezat pe trotuar,
/ eu îl contemplu în tăcere, / apoi îmi şterg arcuşul de praf, şi
plec mai departe…/”.
Consider acest volum ca fiind unul definitoriu pentru
creaţia poetică a lui Nichita Danilov, inervat de cele mai alese idei, compus într-o notă gravă şi sobră.
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POEME GRELE ŞI FĂRĂ DE MASCĂ

În lumea literară Emil Iordache era cunoscut ca unul
dintre cei mai mari traducători de limbă rusă, şi chiar din
întreg spaţiul slav: puţini sunt cei care ştiu că Emil s-a jucat
la modul cel mai serios cu poezia, a îndrăgit-o cu patimă,
niciun moment n-a scăpat-o din vedere, a respectat-o cu-o
fidelitate de om veşnic îndrăgostit. Când s-a pus să-l traducă pe Serghei Esenin a afirmat: „abia acum veţi afla cum
sună cu adevărat poezia lui Esenin, Lesnea n-a făcut decât
să-şi „traducă” propriile poezii în cheie eseniană.” Şi întradevăr, Emil Iordache ne-a adus un alt Esenin în limba română, cu mult mai slav, mai încrâncenat şi mai aspru decât
cel pe care-l cunoscusem prin George Lesnea.
Toată viaţa Emil a fost un generos, mai mult a trăit pentru alţii şi mai puţin pentru el, şi-a risipit sentimentele pe
unde a apucat, şi-a vândut gândurile şi ideile prietenilor pe
câte o votcă, pe care din generozitate tot el o plătea, nu s-a
mulţumit să-şi ducă doar cruce lui, a ridicat-o şi pe-a altora. Nu sunt de acord cu ideea că Emil Iordache ar fi putut
deveni un mare poet şi că cele 40 de poeme rămase după
el dau credit celor care susţin aşa ceva. Citindu-i poeziile şi cunoscându-i forţa revolută carei combustiona fiinţa când avea ceva de
spus, sunt convins că Emil Iordache e
poet, poet original şi autentic, mai puţin contează numărul poemelor lăsate
după el, ci mai mult unicitatea lor exprimativă, care trasează un ţinut liric original. Sunt de acord şi cu ideea că poemele lui sunt uneori sub adierea altor voci
poetice, dar numai până într-un punct,
nu există poet în lumea asta să nu-şi fi
aplecat sufletul spre creaţiile confraţilor
de pretutindeni şi din alte timpuri, să nu
fi empatizat cu un curent literar anume,
important e să reuşească la momentul
oportun să conştientizezi pericolul şi săşi disciplineze în astfel eul liric încât să
nu o ia pe căi bătute. Ei bine, Emil Iordache era prea cunoscător a toate acestea
lucruri încât să nu fi schimbat macazul
la timp; se prea poate ca tocmai din această cauză să fi fost
într-o permanentă autocenzură scriind atât de puţin. Un lucru e cert: ceea ce-a lăsat în urmă îl reprezintă în totalitate.
Emil Iordache era ca un „ cartuş în floare”, îşi şfichiuia cu
blândeţe prietenii, ca semn al iubirii de semeni. Chiar dacă
poemul de faţă e într-un ton clasic, scris într-o partitură
oarecum „cunoscută”, sub un anume vârtej păunescian, e
plin de originalitate, caracterizându-l cum nu se poate mai
bine: „Mărşăluind severi prin rostul lumii / ca nişte-ntinse
armii pe pământ, / ducând în raniţi verbul greu al humii, /
îngemănaţi în pas şi în cuvânt / Mitraliaţi din faţă-n spate, / de după uşi cu metereze moi,/ striviţi între dosare crenelate / poeţii trec de-a pururi printre noi / Nemărginirea
sorţii lor subţire / le fulgeră târziu pe epoleţi / aşa trec grav
din azi în amintire, / Puţine regimente de poeţi / În faţa lor
conchistadori prin vreme,/ alunecă o umbră ca un semn, /
când ei asediază mari poeme / ţindind spre zid cu albe flori
de lemn./ În vise îşi aleg câte-o idee / pe care-ntr-o statuie
o prefac / şi-n inimi sapă aburii tranşee / făcând lopeţi din
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roşii flori de mac./ Aşa trec ei, tot mai puţini prin lume / tot
mai închişi în alfabetul lor / şi nimeni n-a-ndrăzni a spune/
că de poeţi i-ar fi vreo clipă dor./ Însingurat, sătul de –atâta
umblet,/ eu iau cu asalt capitonate uşi / ultimul vers care a
înflorit în suflet / păstrându-mi-l ca pe-un fatal cartuş.”
Această poezie ce pare la prima citire o simplă respiraţie
lirică aşezată pe un portativ clasic, atinsă de-o muzicalitate
aparte, este expresia unei stări defulatoare, vine ca un răspuns la atitudinea celor din jur faţă de poeţi.
Volumul de faţă „Poeme fără mască”, apărut de curând
la Editura AXA din Botoşani, sub îngrijirea poetului Gellu
Dorian, adună toate poemele lui Emil Iordache. Cititorul îşi
va putea da seama că avem în faţă diferite etape din creaţia
poetului, poemele sunt scrise în mai multe registre, semn
al disponibilităţii lirice a poetului, însă nimeni nu va putea
afirma că au greutăţi diferite – toate sunt atinse de aceeaşi
gravitate, toate sunt străbătute de ramificaţii ideatice puternice, sentimentele şi emoţii antrenate în texte sunt nu numai vizibile dar şi echilibrate în masa lirică. Să nu uităm
că poetul avea un acut simţ al cuvântului, avea puterea să-l
comute în câteva limbi spre a-i afla toate proiecţiile semantice. Poezia lui Emil
Iordache respiră multă gingăşie şi candoare, dar nicio clipă nu pică în desuetudine – aceste stări nu fac decât să-i oxigeneze sentimentele, să dea acurateţea versurilor, e un soi de complicitate sublimă
cu adevărata poezie. Paradoxal, poemele
din ciclul „ Dor de Esenin”, ce datează de
pe la începutul anilor 80, nu stau deloc
sub semnul lui Esenin cel autentic, cel
descoperit de însuşi Emil Iordache, mai
degrabă merg pe partitura tradusă de
George Lesnea, sunt străbătute de o altă
muzică, mai degrabă una de armonică şi
nu una de acordeon. Am să vin cu două
strofe dintr-o „Iarnă cazonă”: „ E-o iarnă
cazonă-n balcanicul sat / prea-s toate în
şir, prea-s cu rost întocmite, / n-aud nici
un cal scăpărând din copite,/ nici hoţii
nu vin şi nici câinii nu bat. / E-o iarnă cazonă-n balcanicul
vin / ce nu-ameţeşte şi nu ne desparte. / un dor de zăpezi ne
ucide puţin…/ iubita mea pune pe foc înc-o carte…”
Emil Iordache a scris şi poeme grele, cât „clopotniţa televiziunii” şi, un lucru ciudat, dacă în viaţa de toate zilele era energizat de-un gram de sarcasm, în spaţiul poetic
este bântuit de o melancolie aproape bolnăvicioasă. Chiar şi
atunci când scrie despre „armata roşie” sau „despre umbra
lui Stalin” nu este capabil să agreseze poemele prin expresii dure. Toată viaţa Emil Iordache a fost la cumpăna dintre
poet şi traducător, sunt convins că nici acolo în ceruri n-a
reuşit încă să se hotărască: „multe mustrări pentru / prea
multă-ndrăzneală de ieri,/ păsări-iluzii se scurg în nisip /
şi treieră / cu tălpile tale pustiul. / Lupii deşertului se trag
mai aproape…/ curând vei rămâne pe ultimul vers, / încolţit din toate părţile, / ca un sculptor / căruia i-au înviat toate
statuile.”
Îmi este un dor nebun de inconfundabilul Emil!
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DINCOLO ŞI DINCOACE DE STIX

I-am urmărit cu interes evoluţia fulminantă a lui Liviu Georgescu. Ştiu, termenul „fulminant” are acelaşi
ecou într-un context ca acesta precum ecoul unei nuci
lovind un perete, dar la acest poet se poate vorbi de aşa
ceva. Poezia lui Liviu Georgescu a cunoscut extrem de
multe transformări în bine de la debut la această ultimă
apariţie, poemele din „Călăuză” erau „încarcerate” întrun limbaj dur, rece, de multe ori metalic, chiar dacă în
structura textului se simţeau pulsând idei sănătoase. Cu
fiecare volum în parte, lirica lui Liviu Georgescu a căpătat
flexibilitate, s-a încărcat cu metalimbaj, acoperind tot mai
multe teme, multe spaţii virgine, lăsate libere de colegii de
generaţii, poetul este un optzecist rătăcit, poemele sale nu
sunt şi nu s-au vrut nici un moment a fi de pluton postmodern, poetul cântă partituri noi, neatinse de confraţi.
Nu găseşti poet contemporan care să antreneze în poeme atâta culoare şi atât de multe sunete compunând un
peisaj liric cu totul aparte, cred că în acest punct poezia
lui Liviu Georgescu se defineşte ca originală. Volumul de faţă „Sau dincoace de
Stix”, apărut în 2011, la Editura Paralela
45 din Piteşti, este un excurs poetic la limita a două lumi, poemele gestionează
cu mare atenţie pasul de peste Stix, vocea lirică de dincoace se scurge într-un
dincolo fluid, plin de „alcovuri de ape”,
liniştea leagănă nemărginirea, iertarea şi
pedeapsa sunt una, e o osmoză, o trecere lentă a sufletului în neant prin membrana semipermeabilă a visului. E un joc
poetic îndrăzneţ, extrem de bine gestionat de sentimentele şi emoţiile puse la
dispoziţia gândului liric. Poetul resuscitează fiecare intenţie de viaţă, cuvântul
poetic lucrează sub magia imaginaţiei
configurând când lumi angelice, când
malefice, lumi imponderabile sub un cer
liber, ce arată ca un „stomac vid”. În partea întunecată zboară păsări uitate în gânduri romantice
sub înfăţişarea unor cuiburi de cuvinte. Coloritul e viu,
umbrele vii, poetul jumătate mort şi jumătate născut este
hăituit de tot felul de obsesii asemenea ogari ce ard ruginiu conştiinţa excitată. Imaginile surprinse în materia
lirică sunt tulburătoare, sunete sclipitoare lovesc pereţii
zbârciţi ai sufletului dezvelind icoane calme ce deschid
ochiul dimineţii. Volumul cuprinde şi poeme „domestice”, în care timpul pare a lucra normal, dar asta se întâmplă numai până într-un anumit punct, până ce sufletul
trece să-şi elimine ofurile sub forma unor „bolovani de
lut” ce cad pe pământ lăsând foc în preajmă. Poemul
„Blestem” pare a fi dintr-un alt aluat liric, e o apocalipsă a cuvintelor-sentinţă: „Cuvintele încep să strivească,
orbitoare,/ să ucidă tauri şi lei, frunze şi ochi./ Încep să se
certe şi să se distrugă între ele / până când lumea prinde
altă culoare / Plânge amurgul cu piei de cuvinte putrezite./ din mireasma lor curge întunericul / şi ne înveleşte cu
frig şi ferigi ascuţite. / Curge fierul prin rugina veacului /
şi ura pluteşte în vase de cristal / ca nuferii negri / Plângă strigoii în osii la capătul lumii. / uşa se deschide într-o

Cronică literară
https://biblioteca-digitala.ro

cameră goală / şi pereţii se înnegresc. / feţele se ofilesc
cum crinii irigaţi cu blestem.”
Volumul de faţă e un corpus poetic întreg, nu găseşti
poezii care să facă notă aparte, toate compun aceeaşi partitură ideatică, toate imaginile fac parte din acelaşi tablou
abstract, sub semnul unui cromatism dispus spectral, de
la tonurile grave, vii, agresive, până la tonuri liniştitoare,
în sepia. Atmosfera e una încărcată de tristeţe, cu mici incizii de speranţă, obiectele pe care le atinge cu sufletul şi
văzul sunt dure, greu de strunit sentimental, lăuntrul lui e
vraişte, în afara oricărei ordini umane, mai mult e sub un
control malefic, provocat de spaime şi indecizii. Moartea
este obsesia dominantă, ea e puternică, tenace, viguroasă,
lucrează asupra noastră fără oprire, se dă chiar „ valetul
de negru” al eternităţii, până şi timpul îngheaţă în faţa
ei. Poetul o simte, o pipăie cu sufletul înfrigurat, dar mai
are şi forţa s-o şi ignore uneori, fiind în posesia singurei
arme ce-o poate răpune: cuvântul, care pare a fi intangibil,
acest joc de-a v-aţi ascunselea cu moartea creează imagini copleşitoare. Chiar
de-şi asumă acest traseu fără întoarcere,
naşterea îi rămâne cocoloşită în conştiinţă provocându-i din când în când mici
frisoane, răscolindu-i tot felul de amintiri: „Visul rău dispare şi brusc se face lumină./ trec stâlpii prin nori, vin victorii
prin porţi,/ se deschid bolţi./ trece aurul
pur prin albină / din pietre se deschid
colţi / se sfâşie întunericul de crimă /
să-l primească în floare / cu fierturi de
candoare / să-l spele de vină./ că numai
întunericul, cum a fost la început, / încearcă să facă ulcioare de lut. / şi dintr-o
pată, să stoarcă lumină./ Duhul sfânt se
leagănă-n vânt, / între maluri fără contur, / întorcându-le în ochiul plăpând,/
departe-n azur / aproape-n gând / în
inimi, adânc./ Sângele se freacă de oase,
albastru şi pur, / nimbul creşte din pieptul stâng / ruga
se ridică în soare / peste văile morţii planeţii plâng / şi
moartea dispare / vorbirea înmugureşte pe buze / cu lumi
lehuze / la stele rotitoare se-nchină / cuvintele se rup în
aşchii de lumină.”
Poetul, cu fiecare nouă carte, şi-a schimbat discursul
poetic – lucru rar întâlnit – cei mai mulţi poeţi şi-l nuanţează rămânând în umbra debutului. Liviu Georgescu
este înzestrat cu o forţă vizionară aparte, toate imagine
create au prospeţime, nu intră în tuşe redundante care să
obosească sau să creeze clişee, contemplă lumea tot din
alte şi alte poziţii, nu-l surprinzi de două ori în acelaşi loc,
apoi, are şi-o dexteritate de invidiat în compunerea limbajului poetic. Probabil că acest lucru se datorează în primul rând polivalenţei sale artistice – să reamintim: Liviu
Georgescu e în acelaşi timp şi muzician şi pictor. Înclin
să cred că aceasta este cea mai bună carte de versuri a lui
Liviu Georgescu, foşneşte de idei, iar partitura stilistică e
una extrem de rafinată.
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POEME DE DUMINICĂ CU FEMEI ŞI IDEI

Vasile Iftimie e un poet cu vână: îşi decriptează trăirile cu uşurinţă de psiholog, le aşează pe muzică ad-hoc, cu
uşurinţa unui scripcar, le rosteşte cu uşurinţa unui actor.
Nu-i un simplu versificator cum sunt înclinaţi unii confraţi să-l catalogheze, are stofă de poet, naturaleţea compunerii metaforelor generează în jurul poemelor sale un fel
de câmp magnetic ce atrage cititorul, poemele au oralitate, sunt şi rostibile, dar şi citibile, a nu se înţelege că n-au
greutate meditativă, din contra, au şi-o reflexivitate aparte.
Poetul trage cu ochiul erotic spre trecutu-i doldora de sentimente sublime, cu ajutorul bisturiul emoţiei decupează cele
mai incitante secvenţe, aruncându-le apoi pe plaja unei lirici fierbinţi şi dezinhibante, dar nu alandala, doar din coadă să sune, ci sub un control mental foarte riguros. Rezultatul este unul cât se poate de natural: poeme provocatoare,
frumos aşezate în materia lirică şi deloc mediocre. Toate
poeziile din acest volum sunt străbătute de un fior nostalgic,
chiar dacă mai apar şi expresiile „ieftine” din gura unuia
dintre îndrăgostiţi aceasta nu diminuează
deloc forţa textului, din contră, sporeşte
autenticitatea limbajului. Mai toate poemele se termină printr-o scurtă cugetare
având greutatea unor aluzive sentinţe. Nu
lipsesc secvenţele sumbre, duioase, cu prăbuşiri în melancolie, ei bine, toate astea nu
vin să şocheze cu intenţia de a crea efecte poetice, ci fac corp comun cu metaforele antrenate în materia lirică. „Poem cu
Felicia” este atât de curat şi natural încât
aduce cu o şoaptă de dragoste: „Pogoarăte dintru slavă felicia / cuvintele nu mai încap rugăciune / au înţărcat timpuriu crucile / mai devreme de luna a noua / îngerul
şi-a lepădat aripa sărutul şi gheara / prin
pronaosul zilei de ieri / catedrala împunge
văzduhul până la sânge /prăbuşind zborul
sub copitele demonilor / sufletul spintecă
din carnea-i putredă / îngreţoşându-i umbra bipedă / pământul scuipă pământul în uterul morţii /blestemând apocaliptic ziua a şasea / cerul culege stele stinse din nămolul fântânilor / şi din ochii celor uitaţi să se nască / cetatea rânjeşte alb urlând ne-rostirea în rugă / cenuşă topită-n
secundă secundei împietrită-n cenuşă / doamne / auzi-mă
doamne / caută din cer şi vezi şi cercetează cimitirul acesta
/ guri căscate gropi nesătule cruci desperecheate / pe care
altfel le-a zidit dreapta ta / nici un lucru nu mai are nume în
somn felicia / viermii rotunjesc burţile viermilor / din mijlocul mărului până-n miezul cuvântului / nopţile ne mestecă aer şi ne vomită / la câte un capăt de vis / zilele toarnă
păcatele-n oase / până întru a şasea semeţie a lumii/ înserările dor mai rău decât durerile facerii / înjumătăţindu-ne cu
încă şi încă o noapte / plozii sorb cu nesaţ venin din ţâţele
dimineţii / până când piele de şarpe veşmânt le creşte din
carne / morţii cu gurile pline de rouă / înmuguresc crucile
cerşind veşnică pomenire / viii îngenunchiaţi sub blestemul
facerii / şi desfacerii celor niciodată făcute / şi alte o mie de
angoase / arderi de tot şi nici o a doua venire / doamne / ridică-mă din sânge / mi s-a făcut de noapte / nu mai vreau
să fiu sluga pe moşia trupului meu.”
Vasile Iftimie are ştiinţa poeziei, chiar şi atunci când se
simte „posedat” de către vreun mare poet ştie să evite o
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aglutinarea de limbaj sau de atmosferă – nu mai departe
este versul „mi s-a făcut de noapte”, din acest frumos poem,
care în acest context parcă nu mai sună chiar atât de stănescian. Poetul are o sensibilitate rafinată, ştie să-şi dozeze
într-un mod sublim trăirile, are forţa necesară să plonjeze
din când în când şi-n cotidian de unde culege discrete secvenţe minimaliste inserându-le cu tot atâta discreţie în materia textului. Sufletul poetul pare „tăbăcit” de atâta dragoste,
cu toate astea dispune de o mare disponibilitate pentru noi
aventuri, pare a spune că nimeni nu poate muri de prea multă dragoste. El coboară cu gingăşie şi în sufletele iubitelor revitalizându-şi propriile sentimente şi luând pulsul emoţiilor
acestora, e ca un joc de v-aţi ascunsele cu dragostea. Vasile
Iftimie în primul rând e un creator de atmosfere idilice, nu
cade în păcatul desuetudinii şi nici nu antrenează expresii
frivole; volumul are o arhitectură circulară, poemele se rotesc în jurul aceluiaşi sentiment dar fără a cădea în greşeala
repetitivităţii. Senzorialul nu este atât de evident precum mă
aşteptam, este bine dozat, niciun moment
nu agresează cititorul. Spre convingere vă
pun la dispoziţie un poem cu adevărat sublim: „Vă spun vouă / un poet ce nu a fost
internat la balamuc/ nu este poet / acolo /
gândurile nu sunt îmbrăcate în cămaşă de
forţă / ele pot să tropăie în voie / precum
o herghelie de cai sălbatici / înfometată de
albastru /sau sunt slobode să care în suflet /
firimituri de morminte / acolo / în camera
de gardă / dumnezeu scrie reţete instant /
de îndulcit întunericul / după chip şi asemănarea sa / reţete pentru toate gusturile /
cu aromă de diazepam şi miros verde a iarbă de coasă / reţete pentru vise alb-negru
/ peticite cu zdrenţe rupte / din căptuşeala putredă a nopţii/ reţete pentru atârnat
somnul de grindă / ca pe o ultimă trecere
/ acolo am cunoscut-o pe Ioana / se îndrăgostise ca o nebună / mă desena cu unghia pe zid / şi mă
săruta până-i sângerau buzele / dimineaţa / soarele răsărea
de sub zâmbet / seara luna se năştea din sufletul ei de copil
/ ziua ne umplea buzunarele cu iluzii castane şi pâine uscată / eu îi recitam din Nichita / despre o inimă acoperită cu
frunze / despre zborul vulturului ce miroase a stea / şi despre alte cântece şi descântece / culese de pe limba de clopot
a poetului / ea mă aduna din cuvinte / ea mă răstignea în
priviri de cenuşă / ea mă înălţa peste cei ce-şi scuipau frica
peste umărul drept / pentru că ea era singurul izvor ce îşi culegea apele / împărţeam dragostea semănată într-o singură
cărămidă / culegeam dragostea ce nu-şi caută ale sale / răstigneam dragostea ce nu se omoară cu pietre / lăudam ce nu
se strigă în piaţa publică / fericeam dragostea cu toiagul pre
piept / în aceeaşi rădăcină o singură corabie / vă spun vouă /
acolo / gratiile sunt pentru îngeri / iar naşterea este singurul
preţ pentru orice libertate.”
Volumul lui Vasile Iftimie „Alte poeme, alte femei” apărut la Editura „Conta” din Piatra Neamţ, nu este o carte exclusiv despre femei, dimpotrivă, este o carte tristă, nostalgică, dragostea fiind doar un pretext de defulare a unor sentimente nearse până la capăt, uitate sub spuza amintirilor
-sentimente spuneam-pe care poetul le readuce în prim planul existenţei sale într-un mod cu totul original.
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Vasile Spridon

JUDECÂND DOUĂ RĂSTIMPURI

Parcurgând – la începutul culegerii, ordonată strict
cronologic, de cronici, articole și recenzii Pagini de istorie literară (București, RCR Editorial, 2011) – recenzia „George Călinescu: «Vasile Alecsandri»“, reflexele mele de lectură au fost încetinite pe moment când
am văzut că reputatul nostru etnolog, istoric literar și
editor Iordan Datcu vorbește despre „regretatul G. Călinescu“. M-am lămurit imediat că este vorba despre
o întâmpinare critică a respectivului volum în revista
„Orizont“, din iulie 1965, deci la câteva luni după moartea marelui critic. Prin urmare, Iordan Datcu își scria
primele articole din îndelungata sa carieră acum mai
bine de 45 de ani. Dacă facem o mică socoteală privind
datele marcate la primul și ultimul articol inserate în
cartea de față, ne dăm seama de o plăcută și impresionantă simetrie: peste câțiva ani putem spune că Iordan
Datcu a scris timp de un sfert de secol sub comunism
și încă un alt sfert sub capitalism sau cum vrem să-i
spunem perioadei postdecembriste (debutul ca atare
l-a făcut în revista „Tânărul scriitor“, în 1956). Iar numărul de pagini antologate despre actualitatea literară
în mers se ridică aici la peste cinci sute.
În acele prime momente ale activității sale de cronicar, Iordan Datcu semnala lipsa unor ediții critice, monografii și studii atât de necesare cercetării și punerii în
valoare a literaturii noastre clasice, premoderne și moderne. Această bibliografie făcându-și simțită prezența
pe piața editorială odată cu dezghețul ceaușist, el spera
că volumele ulterioare vor apărea fără mari așteptări,
cu regularitate, într-o succesiune mulțumitoare. De
aceea nu poate decât să salute, ulterior, în 1995, un fapt
cultural de continuitate și longevitate într-un domeniu
în care au avut loc, timp de aproape jumătate de veac,
atâtea sincope brutale datorate blocării din partea cenzurii a înfăptuirii pe de-a-ntregul a unor veritabile acte
de cultură. Este vorba despre celebrarea a o sută de ani
de apariţie neîntreruptă a cărților din colecția „Biblioteca pentru toţi“, a Editurii Minerva – cea mai veche
colecţie literară de la noi şi una dintre cele mai vechi
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ale continentului. De altfel, multe dintre intervențiile
publicistice ale cronicarului sunt datorate celebrării
unor asemenea date în calendarul cultural și împlinirii
sau comemorării unor vârste rotunde în privința oamenilor de litere.
Înspre anii dincoace, Iordan Datcu deplânge împuţinarea din cadrul editurilor a personalului redacţional competent, diletantismul agresiv, acum când
amatorismul și improvizația în editarea clasicilor par
să ne copleșească. Comentariul unei cărți semnate de
Magda Ursache îi dă ocazia și recenzentului să acuze,
la unison cu autoarea, incultura crasă care a invadat
spațiul publicistic și mass media, aceasta repercutându-se şi asupra modului cum este rostită şi scrisă limba
română. O limbă română care suferă acum o altă formă de opresare, după ce a fost slavizată și transformată
în limbă de lemn în primii ani ai comunismului. Recenzentul aderă întru totul la ceea ce eseista ieșeancă
numeşte „masacrul contemporan al limbii“, citind și
citând din belșug termeni şi sintagme create de stricătorii de limbă.
În alte părți ale Paginilor de istorie literară, dar și
la alți parametri, Iordan Datcu polemizează cu Șerban
Cioculescu pe seama substantivului „arhaicitate“, îi
combate pe cei care îl consideră pe Marin Preda lipsit de sensibilitate pentru folclor, pentru spiritualitatea
populară și pentru muzica de calitate, dar, mai ales, dă,
într-un text inedit, o replică eficientă atacurilor dure
și nedrepte adresate civilizației rurale de Adrian Marino în cartea de memorii „Viața unui om singur“. Îi
împărtăşește acestuia din urmă întru totul opiniile despre necesitatea trăirii într-o Românie modernă, citadină, civilizată şi prosperă, dar nu crede, pe drept cuvânt,
că europenizarea trebuie să fie însoţită de o detestare a
specificității valorilor noastre spirituale identitare.
Activând și publicând între cele două limite istorice opresante exercitate de instaurarea ceaușismului și
apoi de economia de/din piață, Iordan Datcu aduce
în discuţie elemente esențiale în conturarea tabloului
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cultural și literar al epocii. Astfel, puţinătatea instrumentelor de lucru, în speţă a dicţionarelor, este explicată nu doar prin lipsa unei tradiţii, prin numeroasele
dificultăţi pe care le comportă elaborarea unor astfel
de lucrări, ci şi prin măsurile ideologice absurde ce au
fost luate de Putere. Editori pricepuţi şi oameni de carte (precum Ion Bănuţă şi Mihai Şora) au depus eforturi impresionante şi dezinteresate pentru a scoate la
lumina tiparului opere fundamentale ale culturii nostre. Strădaniile editorilor competenți s-au confruntat
cu vămile cenzurii ce au dus la amputarea unor texte.
De exemplu, în cazul „Jurnalului“ în trei volume al lui
Gala Galaction, amestecul cenzurii a fost atât de brutal, încât textul dintre croșete putea să
alcătuiască încă un volum. Este motivul pentru care iniţiativa lui Teodor
Vârgolici de a îngriji, după 1990, integrala operei lui Gala Galaction îi dă
comentatorului satisfacție deplină.
Când are de conturat un profil,
Iordan Datcu circumscrie cu claritate mediul în care a evoluat scriitorul
respectiv, aduce în sprijin autentice
mărturii revelatoare asupra activității
și evoluției sale literare. Ceea ce nu-i
place la unii dintre colegi este extragerea substanței evocării din locuri
comune, aglomerarea de factologie
măruntă, lipsită de interpretare (sau
însoțită de interpretare eronată) a citatelor și documentelor expuse, rigurosul filolog militând pentru conciziune și pentru o judicioasă echilibrare a notelor și
comentariilor. Cum este și normal, apreciază, acolo
unde este de găsit, efortul erudit de reconstituire cu
acuratețe a textului originar.
Culegerea Pagini de istorie literară se constituie întro amplă evocare a unui întreg răstimp dramatic prin
care a trecut o întreagă generație de cercetători dornici să editeze cu pasiune literatura română clasică și
să scrie studii teoretice aferente. Experienţa editorială
vastă și îndelungată de la Editura pentru Literatură și
de la Editura Minerva l-a determinat pe Iordan Datcu
să respingă fragmentarismul și improvizația condeieră,
militând pentru necesitatea lucrului bine făcut. El nu
neglijează nimic din ceea ce trebuie să concure la înalta ţinută academică a unei ediţii critice, în comentariile sale vizând problematica de fond: maniera științifică
de a restitui „tel quel“, cu acurateţe filologică, un anumit text, precum și profesionalismul în comentarea şi
adnotarea critică a acestuia. Sunt invocate la locul potrivit, cu amărăciune, fraze precum: „mai ușoară poate fi socotită de cineva osânda de a munci toată viața
la ocnă decât aceea de a face un dicționar“ (Scaligero),
„Pre care ar vrea zeii să-i pedepsească pe această lume
nu-i pot da mai mare certare decât să facă lexicoane“
(Ion Budai-Deleanu), sau „Erorile de tipar sunt la noi
o instituție națională“ (Tudor Șoimaru).
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Iordan Datcu este mereu cu ochii ațintiți pe îngrijirea textului, pe comentariile, variantele, corecturile
tacite și bibliografiile din cuprinsul edițiilor recenzate. Maniera lui de a face de fiecare dată reviziile ce se
impun atunci când comentează o carte (colaţionare,
verificare de nume, titluri, citate, date) îmi amintește
de metoda de lucru a lui Șerban Cioculescu. Iordan
Datcu sancționează încadrările abuzive ale unor scriitori în lexicoanele regionale, semnalează substituiri
sau greșeli ale plasării iconografice, observă inversarea
de pagini, numără greșelile de tipar (undeva găsește
aproape o sută), îndreaptă nume de personaje scrise
paronimic, restabilește citate care nu au la pagini diferite aceeași transcripție, amendează reducția unor note sau inexistența
altora, sesizează că unele apecieri
denaturează aspecte ale operei celor
prezentați. Desigur că nu uită, mai
ales în primii ani postdecembriști,
nici de editarea cărții cu litere latine
în Republica Moldova, proces care
implica o serie de dificultăți destul
de serioase, puse pe seama lipsei de
experiență a zețarilor, a corectorilor și a îngrijitorilor de ediții. Spera
atunci că un regionalism cultural păgubitor și inexperiența nu vor încetini procesul de restituire a literaturii
din toate timpurile și din toate provinciile țării noastre, care a lipsit atât
de mult dincolo de Prut.
În paginile cărții sunt relatate întâlnirile admirabile cu G. Călinescu, Alexandru Rosetti, Gala Galaction și Zaharia Stancu, dar se depune mărturie și despre evenimentele tragice suferite
de generația tânără în perioada dejistă a (în)frângerii
multor destine, fără ca autorul să manifeste trufia de a
vorbi neapărat și în numele ei. El a asistat, în amfiteatrul Al. Odobescu, alături de ceilalți colegi, la demascarea și judecarea publică... în lipsă a colegului lor Ștefan
Negrea – arestat în timpul manifestărilor studențești
iscate la noi de revoluția maghiară din toamna lui 1956
și decedat, doi ani mai târziu, în celula sa de la Gherla. Iordan Datcu nu uită nici de suferințele îndurate de
scriitori și oameni de cultură din alte generații, precum
H. Brauner și Lazăr Șăineanu. În secțiunea a doua a
cărții, „Documente literare“, găsim publicate manuscrisele referatelor întocmite de D. Caracostea în vederea propunerii spre alegerea lui Tudor Arghezi și a lui
G. Călinescu la Academia Română.
Odată cu selecția sa din cronicile, articolele și recenziile scrise de-a lungul a aproape jumătate de veac
și puse sub titlul Pagini de istorie literară, Iordan Datcu
atrage atenția prin aria largă a problematicii de critică
și istorie literară abordată, prin densitatea numeroaselor opinii și evocări demne de reținut, prin sobrietatea
stilului și, nu în ultimul rând, prin cumpătarea verdictelor axiologice și morale emise.
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Ruxandra Niculescu

Între Mitică Popescu și Don Quijote

După debutul în poezie din 2010 cu volumul „Nimfe & Kimere“ criticul și traducătorul Geo Vasile debutează la mai puțin de un an și ca romancier cu „Roluri de compoziție“ (carte înrudită tematic cu prima),
pentru care i se decernează marele premiu al Festivalului “Titel Constantinescu“, organizat de editura Rafet.
Pentru realizarea principiilor estetice enunțate inițial,
„brevitatea epică“ și „îndepărtarea de actualitate“, scriitorul combină mai multe tehnici: confesiunea degenerând în pamflet, introspecția (autoscopică), monologul interior, simularea jurnalului intim, eseul dialogat (cvasimaieutic), și metalepsa narativă: romanul are
mai mulți autori, care comunică între ei, fiind în același
timp și personaje. Cartea începe cu portretul literar și biografic al renumitului David F. Cernica (alias Geo Vasile), schițat
de o Ruth Gigurtu (combinația
rebarbativă a numelui o citim
drept autopersiflare). Elogiat de
presa internațională (până și un
ziar tradiționalist-conservativ
cum este Le Figaro îl laudă întrun limbaj frizând pornografia:
„misterios și profetic ca un orgasm cu Gioconda“) Cernica
este idolatrizat până la servilism
de biografa sa, deși aceasta știe
foarte bine că nu el e autorul
cărților sale: „Citind multe din
romanele traduse și apărute în
anii de sfârșit și început de mileniu, asemenea celebrului personaj Don Quijote, a ajuns să
creadă că le-a scris el...“
Dar de ce e fascinată o lume
întreagă de acest Cernica?
Asumându-și riscul de a
fi livresc până la pierderea
identității sale cotidiene, acest
narator-personaj, profesor de liceu în provincie, frustrat, versatil, ce duce o viață plină de compromise diurne și excese nocturne bucureștene, un amestec de Mitică Popescu camilpetrescian și Don Quijote, trăiește „pe
viu“, cu o asemenea vulnerabilitate literatura citită, încât dăruind ficțiunii rănile sale reale o face să devină a
lui, și-o însușește. Precum criticul, care nu poate exista
fără cărțile altora, dar care are forța să le transforme
prin lectură și să devină astfel într-o anume măsură autorul lor.
Geo Vasile atinge aici cu voie sau fără și un alt fenomen important. După inventarea Internetului, și pe
măsură ce cultura contemporană se află tot mai mult
sub semnul wikipedismului, teza lui Michel Foucault
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despre dispariția autorului redevine amenințător de
actuală.
Cernica repovestește (în dialog cu biografa sa)
cărțile unor scriitori mai mult sau mai puțini cunoscuți
din literatura universală (Albert Sanchez Piñol, Anne
Parlange, Ludmila Ulitkaia, Frances Hodgson Burnett,
John Fowles, Pascal Quignard, José Saramago, Jean
d`Ormesson, Milorad Pavić), fără să cadă ca un Luciano De Crescenzo în ispita de a schimba soarta eroilor.
Arogându-și în glumă dreptul de autor asupra cărților
povestite Cernica îi lasă cititorului bucuria să descopere singur identitatea adevărată a scriitorilor necitați,
poate și o aluzie ironică la actuala puzderie de quizuri
culturale în vederea câștigării
milionului.
Biografia lui Cernica e bogată în detalii erotice, dar în
ciuda inepuizabilului inventar de nimfe, eroul-narator nu
e un Don Juan. Deși excesiv și
fără inhibiții verbale, „actul impur“ uimește ca și la eroii unor
Michel Houlebeque sau Charlotte Roche prin abstinență
emoțională. Dar frigiditatea lui
Cernica nu e numai semnul
că nici o intimitate și deci nici
o comunicare nu e posibilă, el
trăiește spaima barocă de trupul
femeii reale, a cărei „dezgustătoare alenă“ (leit-motiv olfactiv)
insinuează mirosul de pucioasă al infernului. „Cei trei dinți
metalizați“, „impresia tactilă de
focă“, „epiderma solzoasă“, „un
hiatus dizgrațios în dantură“, repulsia permanetă față de trupul
murdar, impur, „albul pătat“,
deci nelivresc, notează în cele
din urmă aversiunea față de o
realitate nefiltrată prin ficțiune: „ești un bărbat singur..., sentimentul literaturii compromite în ceea ce te
privește toate celelalte sentimente“.
Episodul Miriam (abia schițat, dar cel mai expresiv
al cărții, amintind discret de Angiolina din romanul
„Senilità“ de Italo Svevo) este singurul în stare să trezească în erou melancolii cu profunzimi literare, chiar
dacă la un mod manierist: „un trandafir de culoarea
obrazului și buzelor geruite ale lui Miriam n-a inventat
decât Gongora“. „Ca și cum o vorbă din partea ei ar fi
avut puterea să te salveze“, dar „n-a știut sau n-a vrut
să te întâmpine cum credeai că ar fi fost cu putință“.
O carte atipică în epoca medializării, curajoasă și
amară, în care criticul Geo Vasile nu-și cruță contemporanii și nici pe sine.
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Ionel SAVITESCU

INTRODUCERE ÎN FILOLOGIE

Indiscutabil, filologia este una dintre ştiinţele umaniste aflate astăzi în mare suferinţă. Domeniul de studiu
al filologiei îl formează textele vechi şi operele literare
ale căror limbă este studiată, apoi, influenţele, transmiterea şi autenticitatea, în fine, editarea acestor texte vechi.
Formarea unui filolog presupune multă muncă şi pasiune, cunoaşterea limbilor clasice, apoi, în bună parte, a
celor moderne, în fine, şansa de a lucra în preajma unui
magistru, care să-i transmită secretele profesiunii. Un
astfel de mentor este Ioana Costa, un distins filolog clasic, profesor la Universitatea din Bucureşti, traducător şi
autor de monografii, în sfârşit, Ioana Costa deţine în revista Convorbiri literare, de câţiva ani, rubrica ANTICHITĂŢI ACTUALE, rubrică în care distinsa profesoară ne informează cu ce este mai nou în materie de filologie clasică în ţară şi în străinătate. Iată că, de curând, Ioana Costa a publicat un volum* indispensabil, în cercetare studenţilor filologi precum şi tuturor acelora interesaţi de soarta umanioarelor. Structurat în trei compartimente (Constituirea textelor, Transmiterea textelor,
Păstrarea textelor), volumul în chestiune cade în cultura română ca o mană cerească şi se
parcurge pe nerăsuflate. Aşadar, de-a
lungul a aproximativ 170 de pagini,
Ioana Costa ne informează despre
cum anume s-au alcătuit textele, pe ce
s-a scris, cu ce instrumente de scris, rescrierea unor texte, despre existenţa
copiştilor, în fine, despre bibliotecile
antice şi cele medievale, precum şi
universităţile Evului Mediu şi întocmirea unor ediţii. Deci, preocupări filologice au existat încă din timpul lui Platon – bunăoară, primii filologi au fost
sofiştii: Prodicos (care s-a ocupat de sinonime) şi Hippias, mai târziu, în epoca elenistică Eratostene îşi luase numele de Philologos. Din André Bonnard
şi François Chamoux cunoaştem amănunte relevante despre existenţa şi
funcţionarea
Bibliotecii
din
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Alexandria şi a Museionului (o adevărată universitate a
lumii antice), instituţii în care cercetările erau subvenţionate de stat, cărţile fiind catalogate pe domenii, iar erorile şi inexactităţile erau îndreptate. Existau în Biblioteca
din Alexandria scrieri din diferite domenii: literatură,
istorie, medicină, filozofie, matematică, astronomie. În
timpul lui Ptolemeu Philadelphul s-au reunit la Alexandria un număr de 70 (72) de învăţaţi evrei, câte şase de
fiecare trib, care au tradus în greceşte Septuaginta. Apogeul cercetărilor, al Bibliotecii şi al Museionului a fost
atins în timpul lui Ptolemeu III Evergetul (Binefăcătorul), care a împrumutat de la Atena, în schimbul unei
cauţiuni de 15 talanţi, exemplarul oficial al tragediilor
greceşti, care ulterior a fost păstrat. Sub Ptolemeu VIII,
muzeul, biblioteca suferă avarii, iar cercetătorii care activau acolo sunt alungaţi. Din păcate, soarta bibliotecii a
fost nefastă: după un prim incendiu declanşat pe cheiul
portului din Alexandria, când Cezar voise să ducă la
Roma câteva baloturi cu papirusuri, Biblioteca a fost distrusă în secolul VII la ordinul califului arab Omar. Însă,
înaintea acestei biblioteci, alcătuită din suluri de papirus,
au existat biblioteci ale regilor asirieni
(bunăoară, Assurbanipal avea o faimoasă bibliotecă pe tăbliţe de argilă),
la Babilon (unde s-a descoperit Epopeea lui Ghilgameş), în diferite temple
ale Egiptului, apoi faraonii egipteni
aveau biblioteci. Probabil, că astfel de
biblioteci au existat şi în India străveche, unde s-a scris pe scoarţă de copac,
dar se punea accentul pe memorizare,
formă de reţinere, până târziu, şi a poemelor homerice: Platon, Socrate,
Aristotel, probabil şi alţii le cunoştea
pe dinafară, iar Pisistrate, ajutat de
Onomacritos alcătuieşte prima ediţie
scrisă. Să fi observat Pisistrate că puterea de memorizare slăbeşte sau le-a înregistrat în scris pentru a păstra o fidelitate a textului? Posibil. Poemele homerice erau la mare preţ, încât
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coloniştii greci care plecau să întemeieze noi cetăţi îşi
luau în bagajele lor Iliada şi Odiseea. La Pergam, Attalizii au întemeiat, de asemenea, o faimoasă bibliotecă
(cărţile fiind scrise pe pergament). Există legenda că din
această bibliotecă, Antoniu a luat un număr apreciabil
de cărţi pe care într-un gest de tandreţe le-a dăruit reginei poliglote Cleopatra. Evident, biblioteci au existat şi
în Extremul Orient, în China, bunăoară, dar nu e mai
puţin adevărat că s-au făcut şi autodafeuri. Primii colecţionari de cărţi se pare că au fost Euripide şi Aristotel (o
parte a bibliotecii acestuia a ajuns la Alexandria), concomitent, în secolul al V-lea la Atena apare comerţul cu
cărţi, după cum aflăm din Platon, Apărarea lui Socrate,
26 d, e: „- Bine, dar îţi închipui că-l acuzi pe Anaxagoras,
dragul meu Meletos, şi astfel îţi arăţi dispreţul faţă de judecători, socotindu-i atât de puţin învăţaţi încât să nu ştie
că tocmai lucrările lui Anaxagoras din Clazomene sunt
pline de astfel de vorbe; pasă-mi-te şi tinerii le-ar învăţa
de la mine când, dimpotrivă, ar putea, cumpărându-le de
la teatru cu cel mult o drahmă, să-şi bată joc de Socrate,
dacă el ar pretinde că îi aparţin aceste învăţături, de altfel
atât de ciudate”. Dacă Platon îşi ţinea lecţiile în grădinile
lui Academos, Aristotel la Liceu susţinea două tipuri de
lecţii, dimineaţa şi seara, între Alexandru şi Aristotel
existând un schimb de scrisori pe tema acestor cursuri,
Alexandru voind să conducă imensul imperiu prin puterea minţii, a cunoştinţelor, decât a armelor. În final, Aristotel a părăsit Atena pentru ca „... atenienii să nu comită
o a doua crimă împotriva filozofiei”. La Atena, discuţiile
libere, dialogurile savante, controversele filozofice se
desfăşurau şi în agora, gimnaziile şi palestrele cetăţii.
După anul 1000, în Europa încep să apară universităţile
(în anul 529 printr-un edict, Justinian a închis Şcoala din
Atena), apoi, iau fiinţă biblioteci, iar după 1453, cărturarii bizantini refugiaţi în Italia aduc cu ei manuscrise ale
clasicilor greci şi latini. La Florenţa, Cosimo de Medici
încurajează pe Marsilio Ficino să-i traducă pe Platon,
Hermes Trismegistul, Plotin. Grupul reunit în jurul lui
Marsilio Ficino discuta dialogurile lui Platon, anual ziua
de naştere a filozofului era sărbătorită printr-un banchet
men
tarea textului. Punctul
urmat de lectura şi co
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* Ioana Costa: Papirus, pergament, hârtie. ÎNCEPUTURILE CĂRŢII, Ed. HUMANITAS, 2011

NEGUSTORI ŞI MESERIAŞI
ÎN VECHIUL BUCUREŞTI

Trebuie să apreciem, spre satisfacţia bibliofililor, că în
ultimele două – trei decenii s-au publicat | republicat numeroase cărţi şi ghiduri despre Bucureşti. În această categorie se află şi recentul volum* al d-nei. Lelia Zamani,
muzeograf la Muzeul Municipiului Bucureşti. Specialistă în istoria Capitalei şi autoare a trei volume consacrate
istoriei Bucureştiului, după cum aflăm de pe coperta a
IV-a a cărţii, deşi în finalul volumului, în nota de cărţi
apărute în colecţia Planeta Bucureşti, este menţionată
numai cu două tomuri. Cartea în chestiune – este bogat
ilustrată cu fotografii de epocă, cu portrete de negustori
celebri, care au făcut carieră şi au rămas în amintirea
contemporanilor ca promotori ai onestităţii, corectitudinii şi bunului-simţ în afaceri -, este numai o parte din
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culminant este atins sub Lorenzo Magnificul care-i reunea
pe Pico della Mirandola, Leon Battista Alberti, Michelangelo, Angelo Poliziano, Cristoforo Landino. La Bologna, Boncompagno da Signa, profesor de retorică la
Universitate, a lăsat câteva recomandări despre felul de a
organiza o şcoală, ce pot fi comparate cu acelea ale lui
Quintilian din Arta oratorică, sfătuindu-ne să renunţăm la pierderea timpului (mese, discuţii, îngrijirea corpului, călătorii), în favoarea lecturii. Evident, în enumerarea bibliotecilor europene sunt cuprinse câteva observaţii despre biblioteca Mavrocordaţilor. Stolnicul Constantin Cantacuzino ar fi avut aproximativ 400 de cărţi,
Haşdeu, 5.000 de volume, iar T. Maiorescu 13 (17) mii
de cărţi, iar Nicolae Iorga aproximativ 40.000. Scrie deci,
Nicolae Iorga: „O, sfintele mele cărţi, mai bune şi mai rele,
pe care soarta prielnică mi le-a scos înainte, cât vă datorez
că sunt om, că sunt om adevărat, ca oamenii din ţările
unde nu s-a întrerupt niciodată cultura, şi de aceea, cu
toată lipsa unei averi, moştenită sau câştigată, cu câtă nesfârşită iubire, cu câtă nesăţioasă patimă v-am cules de pe
toate drumurile, din toate tristele colţuri ale părăsirii
voastre, din împrăştierea atâtor furtuni şi catastrofe casnice, pentru a face din voi, ce a lăsat mai preţios omenirea
de pretutindeni şi de oriunde, în casa mea, deseori mutată,
până la permanenţa unui dar prietenesc, biserica celor
patruzeci de mii de glasuri care înalţă acelaşi imn, peste
marginile morţii cui v-a scris, acelui mare şi nobil sfânt,
martir totdeauna, care e idealul uman!” (v. România literară 40 / 1985). Altă bibliotecă bogată a avut familia
Sturdza: castelul de la Miclăuşeni adăpostea un număr
de aproximativ 60.000 de volume. În fine, o bibliotecă
impresionantă a avut Mircea Eliade: biblioteca de la Chicago a ars, în bună parte, iar aceea de la Paris a fost adusă
în Ţară, unde rămăsese în 1940 o primă bibliotecă a savantului plecat în misiune diplomatică la Londra. Ce
s-ar mai putea adăuga? Doar că, opul Ioanei Costa este
un util instrument de lucru.

lucrarea de doctorat a Leliei Zamani. Cu o singură rezervă: Eminescu în Opere (vol. XI, 1984, Ed. Academiei, p.
143 „Interesante nu mai sînt...”) se referă la Eugen Carada care ajunsese prim-guvernator al Băncii Naţionale (L.
Z., p. 119): „În orice caz sistemul e de vină daca un biet
Carada e însărcinat a lua pe seamă lucrări de sute de milioane, sistemul, daca un biet Costinescu, absolvent de
şcoală primară, ajunge să trateze în numele statului afaceri de sute de milioane. Nu oamenii, sistemul trebuie
schimbat!”. A se vedea şi volumul XIII, 1985, p. 96. Aşadar, am început lectura sub povara impresiilor unor cărţi
anterioare despre Bucureşti, scrise cu pasiune de autori
români citaţi de Lelia Zamani (Ionnescu – Gion, N. Iorga,
de curând reeditat, C. C. Giurescu, Constantin Bacalbaşa,
HYPERION

111

G. Costinescu, H. Stahl, V. Bilciurescu, G. Potra, Gh.
Crutzescu, D. Pappasoglu etc.), cât şi străini (Fr. Damé,
Ulysse de Marsillac, Paul Morand). În cele ce urmează,
ne vom referi numai la câteva chestiuni privitoare la sosirea şi împământenirea alogenilor, care, cu excepţia albanezilor şi evreilor, s-au contopit de cele mai multe ori cu
populaţia autohtonă. Prin urmare, de-a lungul a aproximativ 190 de pagini, Lelia Zamani surprinde raporturile
dintre populaţia indigenă şi alogeni, care din diverse
motive s-au aşezat în Bucureşti, răspândirea lor în configuraţia oraşului şi ocupaţiile acestora: comerţul şi meseriile, îndeletnicirea de comerciant fiind dispreţuită de
boierii români. Se constată, aşadar, că Bucureştiul a constituit de timpuriu un miraj pentru alogeni, care se stabilesc atraşi îndeobşte de proverbiala ospitalitate românească („Nicăieri, în nici o altă ţară, străinii nu s-au bucurat de o mai mare libertate comercială şi de atât de însemnate privilegii, aşa cum s-a întâmplat pe pământul
românesc... Aceştia au venit şi pentru că românii au fost
cei care le-au oferit un adăpost sigur atunci când < furia
năvălitoare a turcilor şi persecuţiunile religioase sau politice sileau pe mulţi dintre ei să se expatrieze >, astfel fiind
uşor de explicat numărul mare de unguri, nemţi, armeni,
greci, evrei, turci, stabiliţi la noi” pp. 15 – 16 – 17), şi de
ce să nu o spunem? De viaţa cu mult mai ieftină decât în
alte părţi ale lumii, încât remarca pictorului francez
Edouard Marbeau, sosit pe la 1879, că Bucureştiul seamănă cu un „real Babilon” (p. 9) este anticipată de Ion
Codru – Drăguşanu (1818 – 1884), care în Peregrinul
transilvan spune despre Bucureşti că este Vavilonul României. Ceea ce surprinde e faptul că nemulţumiţi de
primirea alogenilor, nu sunt autohtonii, ci pastorul maghiar unitarian Ursmosy Sandor este reticent pe la 1843
de invazia masivă a francezilor, care după Revoluţia
franceză şi căderea lui Napoleon au venit în mai multe
etape, remarcându-se ca profesori de franceză, ziarişti,
consultanţi militari, bucătari, cofetari etc.: „Pastorului
maghiar nu i-a plăcut deloc faptul că Bucureştii primeau
pe toţi refugiaţii din alte ţări, socotind oraşul ca fiind <
azilul întregii Europe >”, pp. 12 – 13, oraşul devenind
după impresia consulului francez Adolphe Billecocq, în
jur de 1848, „un oraş al luxului şi al plăcerii” (p. 13). Trecând, bunăoară, în revistă pe străinii stabiliţi în Bucureşti, Lelia Zamani preia din G. Potra un citat referitor la
unguri, în ţara sa, ungurul „sărăceşte, aici se îmbogăţeşte,
de acolo este gonit de soartă, aici găseşte întotdeauna un
adăpost... ungurii de aici nu sunt apăsaţi, cum sunt românii de către unguri” (p. 20). Controversată rămâne data
stabilirii evreilor: astfel, dacă la pagina 8 este citat Ion
Ghica care consideră anul 1830 ca începutul emigrării
evreilor, la pagina 20 se precizează că primii evrei spanioli (sau turci) au venit de peste Dunăre, spre mijlocul
secolului al XVIII-lea. Aceşti evrei spanioli (sefarzi) au
fost expulzaţi în 1492 din Spania răspândindu-se în
Nordul Africii şi în Imperiul Otoman, apoi, din nou, în
ţările Europei occidentale, iar cei mai temerari au traversat Atlanticul în America de Sud. Sefarzii vorbeau ladino şi respectau cu stricteţe preceptele talmudice. Erau,
de asemenea, bogaţi şi cultivaţi. Cealaltă ramură evreiască, aşchenazii, veneau, în special, din Galiţia spre
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sfârşitul secolului al XVIII-lea. Spre deosebire de conaţionalii lor sefarzi (care erau bruneţi), aşchenazii erau
blonzi, în general săraci, înapoiaţi şi necultivaţi şi vorbeau idiş. Evident, discuţia în jurul celor două ramuri
evreieşti este amplă şi a fost tratată de Léon Poliakov (Istoria antisemitismului), Felipe Torroba Bernaldo de
Quiros (Evreii spanioli) şi Esther Benbassa şi Aron
Rodrigue (Istoria sefarzilor. De la Toledo la Salonic). Aşadar, aceşti alogeni sunt, în genere, bine primiţi în Principate, unde sunt consideraţi un factor de progres, până
spre 1600, după care dată „ţările române s-au văzut invadate de o serie de străini cu o moralitate îndoielnică, puşi
doar pe căpătuială fără prea mult efort” (p. 24). Împământenirea alogenilor se petrecea după un deceniu de
muncă şi dovedirea unor calităţi, iar dacă se căsătoreau
cu românce, timpul de împământenire era redus la şapte
ani. În economia lucrării descrierea aşezării interioare a
locuitorilor bucureşteni, drumurile de legătură cu exteriorul, după 1878, mai toate aceste drumuri au căpătat
actualele denumiri: Podul Târgului de afară | Calea Moşilor, Podul Mogoşoaiei | Calea Victoriei, Drumul Târgoviştei | Calea Griviţei, Drumul Giurgiului (Podul Beilicului) | Calea Şerban – Vodă, Drumul Craiovei (Podul Calicilor, Podul Caliţiei, Podul Haidăm) | Calea Rahovei, Podul de Pământ (Calea Belvedere) | Calea Plevnei, Drumul
Olteniţei | Calea Văcăreşti, Drumul Silistrei | Calea Călăraşi. Modernizarea şi înfrumuseţarea oraşului devin prioritare în primele decenii ale secolului al XIX-lea, adesea recurgându-se la specialişti străini. Apoi, străzile
sunt numite după ocupaţii, multe astfel de nume de
străzi sunt transformate, cu timpul, în patronimice (bunăoară, strada Băcani din tc bakal, prin greacă bacalis, în
Moldova bacal a devenit patronimicul Bacalu). Trebuie
reţinut că practicarea meseriilor şi a negustoriei solicita
multă onestitate, în caz contrar, pedepsele erau exemplare: cazul brutarului Cristofor, care fiind prins cu lipsă la
cântar, este bătut în public, apoi este trimis la ocnă (p.
134). Tot astfel, domnitorul fanariot Nicolae Mavrogheni (1786-1790) controla băcăniile şi prăvăliile pedepsind pe negustorii necinstiţi. Semnalăm, în final, câteva
regretabile inadvertenţe: la pagina 17 „influenţa turcească a devenit preponderentă odată cu instalarea fanarioţilor, în 1711”, numai în Moldova, în Muntenia domniile
fanariote încep în 1715 (1716), tot cu acelaşi Nicolae
Mavrocordat. Tot la pagina 17 este menţionat istoricul
francez Broudel, de fapt, Braudel. La pagina 21 „Masiva
lor emigrare la noi s-a produs abia după Unirea celor
două Principate, din 1866”, Însă Principatele s-au unit în
1859, la 1866 a fost detronat Al. I. Cuza şi a sosit în ţară
Principele Carol I. La pagina 58 în sintagma „sensul de <
periferie > al mahalalei”, articolul posesiv – genitival este
folosit incorect. La pagina 131 în enumerarea de meserii
„fierăria” este menţionată de două ori. La pagina 139 în
sintagma „Venit la Bucureşti în 1959”, anul 1959 este, de
fapt, 1859.
* LELIA ZAMANI „negustori, negustoraşi şi negustoreli în vechiul BUCUREŞTI”, Ed. VREMEA, Bucureşti, 2009
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Florin Caragiu

j

„Zeppelin Jack” şi urma din sine

„Jack,/ spune-mi, te rog, cuvântul/ pe care ieri ţi
l-am dat/ mai trăieşte?” (imponderabilia). Imponderabil, „Zeppelin Jack”-ul lui Marius Şurleac (Herg Benet,
2011, volum de debut) ne invită să parcurgem topologiile neconvenţionale ale unor lumi „tăiate” şi „lipite”
spre a da savoarea unei expediţii poetice în toată regula. Bio-fizician, autorul picură în poemele sale ingrediente ale specializărilor sale, fără însă a eşua în aridităţi
scientiste, ci cu o continuă grijă de a găsi proporţia ideală în serviciul „umanizării” cu „ştiinţă” a lumii.
Şurleac are, în mod cert, pasiunea
infinitului, nu însă unul abstract, ci
întruchipat de forme vii în mişcare:
„împreună cu Jack levitez/ aproape de
infinitul cuprins de aripile delfinilor
gemeni/ deasupra valurilor (…) toate necunoscutele într-un slalom/ spre
nesfârşit s-au strâns/ ca doi ochi în
palme/ urma din mine” (fragment).
Traseele de lectură apar ca nişte
benzi Möbius, pe care, parcurgândule, poţi avea la orice pas surpriza să
treci din lumea obişnuită la „infinitul mic”, sau de aici direct la „infinitul mare”, cu un sentiment paradoxal
de „continuitate” pe care doar poezia
îl poate inventa. Căci spaţiul şi timpul capătă, prin „scurtcircuitul” artistic, plasticitatea gândului, şi forţa sa
de sondare creativă. Cititorul simte aceasta „pe pielea
sa”: „Jack... trezeşte-te/ barba ţi s-a dublat într-o secundă/ nu cerşi scuze (…) un scris tremurat/ o lamă/ «iar
de priveşti îndelung abisul, abisul va privi înlăuntrul
tău»” (proiecţie).
Jack e „celălalt eu”, ce poate fi supus celor mai năstruşnice asocieri, cu aromă cuantică: „se vor fi căutat
leptonii între ei/ într-o lume invizibilă în care până/ şi
zgomotul era alb şi noaptea/ ucidea fiecare vânt lovit
de ziduri de carne? (…) Jack s-a împiedicat de coada/
albului elefant (…) urmele tale sunt negre/ pielea are
gust de nisip/ trompa ta este fundul fântânii/ din caream ieşit/ recunosc sarcina pierdută-n matrici” (Albul
elefant). Evident, Jack se vrea o figură „spirt”: „urmăresc cu un ochi prăjit în tigaie/ povestea de seară// Jack
se toarnă” (Tensiune lichidă), electriza(n)tă: „m-a străpuns ca prin sticlă privirea/ mai ales că pe cap purta/
un van der graaf în miniatură” (interferenţe).”.
Desigur, jucăuş-ironic, Jack debordează de sensibilitate şi se cere „salvat”: „spre seară l-a văzut luna, atingându-i întâi creştetul/ l-a prins de subbraţe trăgândul/ ca un forceps la aer din matca putrezită” (drum înapoi); „orizontul/ agăţat în trandafirul unei pete de soare la nici 10/ centimetri de balie a erupt/ noi doi, drumul spre rai” (rătăciri). Balansul între macrostructuri
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şi microstructuri e completat de chirurgia temporală:
„la geam au bătut în ultima noapte/ doi pumni încleştaţi timp de-o secundă/ ce-a ţinut până azi” (pierdut);
„ultima oară când ne-am plimbat prin acelaşi parc a
fost mâine” (ascultă).
Şurleac manifestă un apetit special pentru jocurile antropomorfizării: „câinele meu albastru se plimbă
prin Alexanderplatz cu/ soţia sa anarhistă… născută
pudel/ şi mănâncă currywurst şi beau weiβbier/ apoi
privesc din vârful turnului de televiziune/ cum un balon roşu împrăştie prin toată piaţa/ cutii cu pisica
lui Schrödinger” (Anthropomorphia).
Umorul „agaţă” referinţe culturale şi
ştiinţifice, scoţându-le în decor din
„joben” poetizate: „între roţi dinţate –
câinele/ rezemându-şi botul/ de osul
transformat în nisip (…) se oprise câteva secunde să-şi tragă sufletul/ ghemuit în faţa unui vierme uriaş (…)
instinctul îşi face loc printre celule,/
precum un fulger – (…) ochi larg
deschişi – vârtejul creat absoarbe elementele/ cvadridimensionale ca pe o
copertină” (saccade dog).
Cititorul e atras într-o lume ce
respiră de „cultura intimităţii”: „pe
trompa elefantului albastru şade crăcănată/ furnica roşie – prietena sa
de-o viaţă (…) corzile lui Sakamoto/
suflă în foc” (prin trompa furnicii), putând fi eliberată,
prin spontaneitatea cuvântului, de repulsivitate: „câinele azor şi-a extins ieri viziunea/ până în prânzul comunităţii de viermi/ a trecut prin ei ca prin defecte de
sticlă (…) e vremea în care florile/ înfloresc din cadavre” (Putrefaction goes high). Aici putem contempla, în
voie, entanglementul dintre trup şi lume, dintre eu şi
alteritate: „vectori mă clatină în balta de sub pleoape
urmăresc cu aceeaşi pasivitate ca şi cum arcurile mai
lucioase nu sunt excitate rugina sugrumându-le până
în plămâni ca printr-o membrană elastică îşi mai bagă
câteodată capul celălalt eu” (Gând M).
Antenele micilor drame existenţiale se încarcă de
un polen „suprarealist”, fiind atinse cu o detaşare nelipsită de voluptate. Pe bună dreptate, poezia râvneşte
a se transforma într-o „pitică albă”, sau, şi mai bine,
într-un fel de „gaură neagră” în care, absorbit, cititorul
se simte, el însuşi, discret privit: „toate secundele s-au
împrăştiat/ mai târziu nici o dihanie nu mai merge pe
bicicletă/ în temniţă privim printre gratii bufniţa de
pe cer (...) Jack/ poarta scârţâie/ în geam sticlesc două
puncte” (de-colorare). De parcă ne-ar spune, dintr-un
„mâine” deja-întâmplat: „cuvântul/ pe care ieri ţi l-am
dat/ mai trăieşte?” (imponderabilia).
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Maria BACIU

TÂRGUL: O LUME, O ARCĂ, O VOCE

Anotimp bogat în apariţii de cărţi ale poeţilor botoşăneni, vara lui 2011 aduce în librării, prin Ed. Dacia xx1, de
la Cluj, şi volumul de poezii al profesorului-poet, Dumitru
Ţiganiuc.
Intitulat „File din duminica orbului”, volumul conţine
poezii inedite, cu semnificaţii simbolice, cum e şi titlul cărţii.
Sunt doar „file”, deoarece poetul a ales acele poeme care să
ilustreze şi să pună în valoare „duminica orbului”, sintagmă
care trimite la Evanghelia lui Ioan (9-1), în care Isus explică taina existenţei orbului din naştere : este astfel, „ca să se
arate în el lucrurile lui Dumnezeu”. Lecturând poemele cărţii, înţelegem că, de fapt, astfel este şi Poetul. Prin cuvintele
sale, face cunoscute lucrurile lui Dumnezeu, fiindcă el este
purtător de har. Tema Poetului este dominantă în această
carte, şi nici nu s-ar putea altfel, deoarece lumea prezentată
aici trece din realitatea imediată în trăirea sa, şi, de acolo, în
cuvinte născătoare de alte lumi, într-un alt univers, plămădit de creator.
Foarte atent în alcătuirea cărţilor sale, D. Ţiganiuc ne
apare în „File din duminica orbului” cu o poezie surprinzătoare, având ca obiect târgul de provincie, care este „carte
c-un singur cuvânt/Pe toate filele ei numerotate”, iar „prin
gâtleju-acestui burg sărac/trec supărări, rachiu şi oboseală”,
trec şomeri, dar mai vine şi Dumnezeu.
E o plăcere să ştii să cochetezi inteligent cu un spaţiu literar-spiritual, pe care l-au abordat, înaintea ta, scriitori iluştri,
ca Bacovia, Sadoveanu, I. Barbu etc.!
Chiar dacă spaţiul târgului din poemele lui D. Ţiganiuc
e cel al contemporaneităţii, poetul, în descendenţa lui Barbu,
îl numeşte „o baie caldă de cadâne/un Isarlâc/ situat „la mijloc de amar şi bine/”, pentru că „Miroase-acum a business
sârb şi turc”. Schimbul, în timp, a feţei târgului sugerează o
depreciere valorică, printre altele, şi pentru că acum „a neguţa chiar de la sân se-nvaţă”.
Târgul a murit. Mai rămâne de văzut cine va vinde de tot
„Isarlâcul meu fără noroc”.
Şi totuşi, în târgul acesta cu măcelării şi crâşme se află
mulţi „profi culţi rătăciţi/la umbra unor doamne în floare”/,
chiar dacă „ banca are crampe şi-adânci dureri de crah/”.
Aici se poate încă râde, se poate plânge, se poate scrie, iar
„cimitirul parcă te vrea şi te evită”/. Slăvita Libertate nu aduce decât dezordine şi confuzie. Madam Kapot e o prezenţă
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incitantă pentru localnici, cu trupul ei „frumos şi nins”, îmbiind încă suflarea „dospitului trist burg” în care se află „trubaduri vremelnici, târgoveţi leneşi” etc.
Târgul devine „un caiac cu pânze”, iar „între primărie
şi podul cu trei iezi/ umbresc afaceri blânde salcâmii japonezi”/. Este invocat şi ex-activistul care juca un rol important în târg, căci îi punea pe elevi şi pe profesori la adunat
gunoaiele de pe străzi, într-un timp când „doar inchiziţia
dispăruse”.
Într-o tonalitate când serioasă şi gravă, când ironică sau
ludică, poetul D. Ţiganiuc prezintă târgul cu duioşie ori cu
privirea critică a contemporanului stresat de lentoarea prefacerilor care au loc în acest spaţiu care se prezintă când în
haine medievale, când în cele ale prezentului, cu care, însă,
nu ţine pasul.
Acest târg este oglinda sufletului poetului, este „târgul
cuvintelor mele”, o realitate care îl desparte „de târgul meu
real”.
În spaţiul târgului, numai „poeţii şi profii” văd desluşit
adevărul vremurilor, adică „ceea ce n-ar trebui să zărească”, după cum cred unii : apariţia imposturii, a snobilor şi
samsarilor, reînvestirea „foştilor”, „un mâine” incert din
care cei care înţeleg adevărul sunt înlăturaţi sau condamnaţi la anonimat. Lumea îşi continuă plânsul, iar singurele
miracole, zice autoironic poetul, sunt „ziua naşterii şi morţii mele”. În acest burg sărac, pe străzile căruia oamenii trec
absenţi, cândva, arheologii, săpând, vor descoperi „ un bocet milenar”.
În viziunea poetului, târgul pare, din Cer, o Arcă, în care
urâtul, ranchiuna, invidia, prostia, adună laolaltă activişti,
recruţi, sacagii,elevi, iar, pe Pământ, acelaşi burg „pare-un
sicriu de preţ”.
Poetul se întreabă, cu mâhnire, ce deosebire mai există
între târg şi sat, dacă ţăranii cumpără saci de cartofi şi de
grâu din piaţă şi-i urcă în blocul în care locuiesc. Mirat, este
sigur că „s-au inversat polii acestei vieţi”, căci, de când e lumea, ţăranul îşi lucrează singur pământul şi îi culege roadele. Concluzia sa este că „Lumea-i în derivă,/ din sat spre
târg, din târg spre câmp sau râu”/, cunoscând nestatornicia,
nesiguranţa, incertitudinile etc.
D. Ţiganiuc este creatorul unui spaţiu simbolic, pustiitor,
dezolant, fără perspectivă, în care se supravieţuieşte cu greu.
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Poetul însuşi se simte „ un fragment de text” cu „conotaţie
metaforică”. El devine maşina de scris, hârtia şi „cerneala ce
se aşterne pe ziduri”, în speranţa citirii şi a recitirii. Asta ar
oferi garanţia dăinuirii operei în timp, ducând mai departe
vocea „unui Unu” trăitor în târgul x, în care o Pasăre, „fără
putinţa de a fi împăiată”, vorbeşte cu „Graiul lui Eminescu”.
„File din duminica orbului” este structurată pe patru capitole ( „Furnicile şi zeiţa”, „Un Isarlâc cu bâldâbâc”, „Un
câmp cu floarea soarelui” şi „Amintiri de neşters”) care pun
în lumină Poetul, în dubla sa ipostază, de
om şi de creator, de îndrăgostit, dar şi de
observator fin al vieţii unui târg „stătut”,
în care se produc prea puţine prefaceri
ori în care se petrec, uneori, lucruri de
mirare. În lumea în care şi poetului îi este
dat să trăiască, nu se petrece nimic inedit,
înlăuntrul fiinţei nu se produc schimbări,
concluzia fiind că „Trăim într-o grădină
de legume/ cu rădăcini de-oţel şi plexiglas”.(„Fiecare zi”)
Fiindcă târgul nu oferă mai nimic poetului, el îşi întoarce faţa către sat, trăind
cu frustrarea că „n-am reuşit să/încheg
un poem pe prispa bunicilor mei cumsecade”/, „acolo unde imaginaţia curge/ din
salcâmi şi din plopi”/.
„În târgul meu năzdrăvan”, plin de cârciumi, se petrec orori, crime, despre care
se află în zorii zilei, „când cortina soarelui
triumfător se ridică/ de pe noaptea Sfântului Bartolomeu”, ne aduce la cunoştinţă, cu ironie şi indignare, poetul. Cu toate acestea, poezia „revine oricum şi
oricând”, „se-ntoarce pe coate, târâş, în genunchi”, iar mâna
poetului o îmblânzeşte, oricât de speriată ar fi de realitate,
aşezând-o calm pe pagina caietului său.
În dorinţa de a scăpa de singurătate în acest spaţiu închis
şi neprietenos, poetul îşi doreşte să dăruiască şi să se dăruiască, să se întoarcă acasă încărcat cu de toate pentru fiinţa
care-l aşteaptă, în faţa căreia ar putea sta în genunchi, simţind-o mereu alături. Altfel, târgul cu cele 144 de cârciumi,
strada, pe care trece „cu un pantof lustruit”şi „cu unu-nglodat”, îi cern plictiseala până în maşina de scris, căci „ne sufocă, domnule,/…/lumea asta încremenită,nebună,/după lovele, după afaceri lună de lună”/.
Poezia iubirii, care ocupă o parte masivă a cărţii, copleşeşte prin expresie delicată, prin sentimente profunde, înnobilându-l pe poet. Poezia „Rugăciune” se adresează Zeiţei,
celei aşteptate dintotdeauna, celei care a trăit în visele sale
şi pentru venirea căreia se roagă. Chiar atunci când Zeiţa îi
naşte o fată, tot nu-i vine a crede poetului că „poţi să prinzi
o Afrodită c-un inel”. Alături de îmbrăţişările ei, poetul se
descoperă a fi un om împăcat cu soarta, pentru că o iubeşte
„ca pe-un miracol”, surprinzându-se a-i rosti poeme, adevărate descântece, spuse „într-un idiom nemaiîntâlnit”.
Oricât anonimat ar reclama un târg, el are şi personalităţile sale distincte, cum ar fi profii şi elevii, dar are şi
„figurile”sale, care, chiar nestrăduindu-se prea mult, devin
de neuitat prin comportament. Aşa este unul dintre „foşti”,
un agramat cu păreri aberante, care ia atitudine împotriva
profilor pe motiv „că e prea visători”, criticând-o pe „proasta de Kapot” că le tratează „inepţiile” cu rom şi cere să se
organizeze o adunare prin care să li se fixeze ca sarcini de
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îndeplinit strângerea frunzelor şi „să scoată barabule din zăpadă”. Mai există şi un „sobru” preşedinte de bloc, care are
grijă „de neliniştea noastră”, iar, în semn de recunoştinţă, în
fiecare dimineaţă, fiecare locatar trebuie să se îmbrace cum
se cuvine şi să-l salute cu respectul cuvenit demnităţii sale !
Târgul e ca „o Africă întoarsă”, oamenii nu pot ieşi din
el pentru că „nici de-un paşaport nu mai sunt sfanţi”, cineva „şi visul fad ni-l fură”; aici unde „ne-am pândit şi ne-am
vânat”, există încă ochiul care veghează, iar unele mâini miros a praf de puşcă, chiar dacă nu se trage
nicăieri.
D. Ţiganiuc surprinde cu multă acuitate faţa văzută şi pe cea nevăzută a târgului în care apa bălteşte, iar pilda cu furnicuţa care rupe doar o bucăţică pentru
ea din povara pe care o cară pentru nesătula gură a muşuroiului e şi realistă şi de
actualitate.
Prin această carte, poetul D. Ţiganiuc
oferă o imagine originală, inedită, a târgului în care, schimbările care se produc
seamănă cu cele din „anecdota cu şoferul
care/ semnalizează la dreapta şi ţâşneşte
spre stânga”. Poetului i se pare că „e prea
sălbatic” acest „târg de lut”, „hilar”, căruia
îi cere să-şi oprească „flăcările”, fiindcă nu
se ştie ce va reţine timpul din el, rugândul pe Dumnezeu să oprească clipa şi să-i
îngheţe „pe aristocraţii/condeiului plutind miraculos/prin burgul cu-ale bălţilor
ovaţii…”/ Târgul, spiritualizat, este o metaforă şi un simbol.
În spatele ferestrei sale, poetul a visat frumos despre târgul său, s-a bucurat de veştile primite de la elevii săi plecaţi
departe, care nu l-au uitat, iar, când se aşează la masa de
scris, unde îl aşteaptă caietul cu pagina albă, trăieşte momente de mari emoţii şi bucurie la întâlnirea cu Cuvintele
Biblioteca sa cu mii de cărţi, cumpărate „ban cu ban”
convins că ele „îi vor asigura pe pământ o călătorie absolut
unică”, îl nelinişteşte acum, pentru că nu ştie ce se va alege
din acest tezaur prin care a cunoscut întreaga lume, dar pe
care n-a străbătut-o niciodată la modul propriu.
D. Ţiganiuc este şi un poet al timpului, a cărui lucrare
o resimte. Observaţia sa este concretă şi şocantă în următoarea constatare poetică : „între primul pas şi următorul,/
moare un călător”/…/între primul pas/şi al doilea, se naşte
primul copil”/sau /se sinucide un bunic generos/asediat de
singurătate”/
În lumea poetului, cuvintele se îmbulzesc „ca nişte păsări”, „spre porţile nevăzute ale unui caiet”. Versurile „dospesc prin şedinţe şi orele de română”, apoi „îşi fac cuiburi în
gările inimii lumii”.
Acesta e atelierul de poezie al lui Dumitru Ţiganiuc, înfăţişat în „File din duminica orbului”, a unui visător incorigibil din ţara lui Eminescu.
Poezia cu care se deschide volumul, „Why ???” ( De ce???),
este o adevărată mărturisire de credinţă, o artă poetică.
Cartea lui D. Ţiganiuc este o carte valoroasă, meritând
atenţia cititorilor, care vor descoperi, prin lectură, o poezie
foarte interesantă.
DUMITRU ŢIGANIUC - FILE DIN DUMINICA ORBULUI, Ed. DACIA XX1- Poeţi Contemporani, Cluj, 2011
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Mircea Petean – LINIŞTE REDUSĂ LA TĂCERE

Cu acest titlu incitant, Mircea Petean îşi publică la editura proprie, noul său volum de poezii haiku.
Coroborând meditaţiile autorului asura subiectului
propus, exprimate în argumentul cu care se deschide volumul: „Liniştea trece în tăcere şi tăcerea se preschimbă
în / linişte. Trebuie să existe aici ceva din misterul / dialecticii gol-plin. Trebuie că există aici ceva din / misterul
eternei deveniri: yin-yan.” (Însemnări despre haiku), cu
cele afirmate în versurile: „dincoace de tăcere / e liniştea /
dincolo – neant”, ajungem la esenţa problemei.
Dacă lumea fizică s-a născut din logosul divin (gând
rostit, cuvânt, faptă), tăcerea reprezintă lumea nemanifestată, dinaintea rostirii demiurgice, iar liniştea devine
echivalentul tăcerii în lumea materializată. Ninsoarea
fascinantă reprezintă disoluţia lumii în neant: „Doamne ce molcom / ninge – linişte / redusă la tăcere”. Tăcerea îmi pare mai abstractă, mai rece, masculină, pe când liniştea, aureolată de razele lunii, induce o
intimitate feminină. În liniştea muntelui,
parcă răzbate tăcerea abisurilor: „stâncile-s acoperite / cu muşchi – se-aude /
şi mai bine tăcerea” (replică la versurile
lui Blaga: „E-atâta linişte că-mi pare că
aud / cum se izbesc în geamuri razele de
lună”).
Zgomotul ploii destramă tăcerea celeilalte lumi: „trei pini înfrăţiţi / pe colina deşartă - / ploaia rupe tăcerea” ca
şi prezenţa fantomatică a tatălui revenit
din eternitate: „culeg struguri / pe ploaie – alături / tata culege şi tace”. La fel, lătratul câinelui trezeşte la viaţă o lume încremenită în uitare: „crengile sunt pline /
de zăpadă – un singur lătrat / le scutură”.
Cam în acelaşi sens, concepea şi sculptorul Constantin Brâncuşi, tăcerea: „viaţa şi moartea, la fel ca şi materia, se confundă, în ultim, într-o formă unică – Tăcerea.
Totul se scurge în vasul tăcerii – mare oceanică unde se
varsă întregul univers.”
Volumul de haiku-uri LINIŞTE REDUSĂ LA TĂCERE, cuprinde opt capitole, scrise în ordine cronologică,
astfel: Zăpezile (prin anii 80), Ploile prin anii 90, Felurite,
În sat, Între râuri, În port, În munţi prin 2000, iar Lumina
de august, în vara anului 2009, la Genova-Pegli unde i se
naşte nepoţica Daria la 25 august 2009.
În argumentul cărţii, autorul caracterizează astfel Haiku-ul: „Efemer ca respiraţia; şi fundamental ca acesta. /
Efemer ca un clipit; şi firesc şi spontan ca acesta. / Efemer
ca o bătaie de inimă; şi tulburător ca acesta.”
Acest gen miniatural de poezie, cu formă fixă şi metrică riguroasă, descoperă macrocosmosul în microcosmosul plantelor, insectelor, peisajelor revelatoare. Pentru
a condensa măreţia şi sacralitatea lumii în haiku, poetul
trebuie să accepte cu umilinţă ca prin el să se exprime absolutul. Numai atunci va scrie: „da – o poezie / ferită de
zgomot / şi de-ngâmfare” .
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Pentru Mircea Petean haiku-ul are efect taumaturgic:
„Terapia prin haiku; mentală şi scripturală; salvarea / prin
haiku, ca oameni şi ca artişti – ca oameni întregi, / adică.”
(Însemnări despre haiku) Remarc, în acest sens, efectul
magic asupra naturii, produs de puritatea unui copil: „un
copil / în uşa bisericii – singur / înlătură grindina”.
Revenind la linişte şi tăcere, transcriu două Haiku-uri
care le exprimă, fără să le numească în mod expres. Iată
liniştea sub semnul yin: „cârd de fete goale / lângă ciubare pline / cu apă de ploaie” şi tăcerea copleşitoare, înspăimântătoare chiar, marca yan: „ninge / prin spărturile
eului - / ne-a acoperit cerul lui Dumnezeu”.
Încheiem prezentarea cu un haiku autobiografic: „e
seară şi eu / îmi dorm somnul de-amiază / prăbuşit între
cărţi”.
Remarcând că cele mai ample capitole ale cărţii sunt dedicate ploii şi zăpezii,
descoperim şi aici o dialectică a liniştii şi
tăcerii. Includem în analiză şi titlul cărţii,
care derivă din versurile deja citate, pe
care le reluăm: ”ninge – linişte / redusă
la tăcere”. Observăm că ninsoarea reprezintă liniştea, iar zăpada depusă, tăcerea. Într-adevăr, natura îmbrăcată în alb,
prin indistincţia creată, capătă atribute
de dinainte sau de sfârşit de lume. Căderea fulgilor, însă, aparţine lumii încă
neadormite. Dar unde intervine ploaia
în această dialectică? Zăpada reprezintă apa solidificată. Acum, apa ar putea
simboliza neantul, iar zăpada, substanţa.
Totuşi, senzaţia răstoarnă raţiunea şi zăpada statornicită (statică) întruchipează
tăcerea iar ploaia şi ninsoarea (fenomene dinamice) reprezintă liniştea.
În concluzie, în recenta sa carte, Mircea Petean asociază liniştea cu tăcerea într-un mod abisal, inaugurând
haiku-ul de tip metafizic.
Gândindu-mă că haiku-ul reprezintă un gen de poezie japonez, cu o ascendenţă în Evul Mediu, îmi pare
că acest tip de lirism, inteligent şi sclipitor, simbolizează
lucirea spadei samuraiului, manevrată cu artă. Sabia despică aerul, între cer şi pământ (reunind macro şi microcosmosul), scoţând un sunet ameninţător şi dulce (eroic
sau criminal), specific. Îmi închipui că, acestastă recenzie
reprezintă sabia mea de samurai, pe care, agitând-o pe
lângă urechile autorului, am să-l trezesc din somnul după-amiezii, dintre cărţile sale şi ale altora, provocându-l
la lectură.
Volumul lui Mircea Petean, LINIŞTE REDUSĂ LA
TĂCERE, apare în ediţie trilingvă, versiunea franceză fiind semnată de Yvonne şi Mircea Goga, iar cea engleză,
de Cristina Tătaru.
* Mircea Petean – LINIŞTE REDUSĂ
LA TĂCERE, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011
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Luminiţa Dascălu, maşină de logostea

Am primit ca pe o rară surpriză, după mulţi ani, două cărţi
ale unei poete brăilence care a debutat practic în Provincia
Corvina nr 2 (prima serie), cărţile: Condominium şi Poeme
(în crucea de praf).
Venise la un concurs interjudeţean organizat la Deva. Fiind
în juriul concursului, am remarcat o personalitate meditativă,
gravă, un verb liric dinamic şi o rară dezinvoltură de a transfigura un patos ce se comunica în manieră optzecistă.
Motivul „maşinii de cusut”, obsesiv, revine ca o stranie maşină de perforat, de traforat, de tatuat arderi şi semne. Temele
de „atunci”, sunt constanta celor două cărţi editate între timp,
incredibil cum revine impresia primului „impact” şi cum a devenit Luminiţa Dascălu... ea însăşi, nu maşină de scris cum dixit dl. Alex Ştefănescu, ci maşină de om, de femeie, de logostea.
O teroare subtilă, fără lamento, ironică a domesticului, a condiţiei, dar mai ales dominanta autodefinirii, aforisticii, eseului
auto-referenţial, deopotrivă distante şi „cusute” în discurs, predomină ambele cărţi. „A scrie poezie înseamnă a scrie neapărat/
despre agar maşina de cusut/ desene mici cusături fine/”...”agar
roaba alungată îşi trimite fiii înapoi la izvoare…„ Redundanţele acestei „ars poetica” şi leit-motivul roabei biblice Agar, cea
alungată, sunt ale textualismului d’antan, ale subtextului ce incrimina derizoriul, ale demitizării „cenzurii”, dar şi „autocenzurii” ce îmbolnăviseră generaţia ei:
„O maşină de descris-tăcut/ tac tac tac/ agar - maşină de cusut de părăsit de alungat/ maşină de scris de tăcut de alungat/
de recuperat rochiţe bluze fuste... Descoase-o pe agar/ îngere tu,
maşină de descusut/ de unde vii şi unde te duci” fug fug fug”...
„monument cu lolita călare pe maşina de cusut/ lolita ajunsă la
menopauză coase curcubeul”( extraordinar vers, n).
Şi paginile au fost croite, cusute, şi cum scrie Luminiţa „sigur, între timp am mai făcut nişte ocoluri, cum ar fi o iubire,
două, un spital, două, o scrisoare, o mare iubire pentru poezia
lui Mihai Ursachi, o respiraţie la Grădiştea lui Fănuş Neagru”
...Da, Luminiţa, da.. Cum să nu fi avut Luminiţa modele mai
potrivite, dar mai ales cum să nu se modeleze pe ea? „O maşină de cusut/ scrie/ la o maşină de scris”...” To write about the
sewing machine”. Da, zona writing poetry şi amintirea cu noi
doi, la Germisara, vorbind, vorbind, cu picioarele în părâul de
apă termală...
Cred că autoarea izolată în provincie, bibliotecară fiind,
deci în templul altora, a avut noroc să fie editată de Robert Şerban, la Brumar. „Condominium” – 2008 - este de fapt a doua,
după „Rime fragile”, la Univers Enciclopedic - 1997. Apoi, în
2010, „Poeme”, carte graţioasă, cu grafică imprimată, o cuvertură parietală (?), aşadar o reprezentare a obsesiei maşinii
roabei Agar.... Altfel spus, tema CONDIŢIEI – stigmei - robotizării? Rostirea sugerează prin dicteu, spontaneitate, metafore reductive, ritmicitatea, ţăcănitul obsedant al „maşinii” (de
scris, cusut). „Poeme în crucea de praf”: biografie cvasi-feministă, transfigurată în zvâcuri suspendând starea: „cum bolile
se vindecă pe rând într-o fastă vară” (Acuzatorii Mariei). Poezia e autovindecătoare, alchimie prin veac, „înşir-te, Mărgărite”
...Mărgăritare înflorite. Salbe, coroniţe de imortele, poezii.
Luminiţa Dascălu scrie-descrie şi impregnează spontan, ca
arniciul pe ie, discursul. Uzează de cuvinte combinate, fără aer
între ele, ca poeţii romantici germani. Este poezie livrescă şi nu
prea : „ca-ntr-un vis celebru cu pepene galben/ nu-mi dă voie să
trec/ s-adorm descântată de un animal alb/ lângă o sobă albastră vasnegrupereteportocaliu” (Acasă). Textele sunt compozite,
colaje, ca pansamentele îmbibate de ocru, sugerând sângerarea, bandajul... Un labirint cu franjuri, dolii, sârme ghimpate
şi sârme de interceptare... Regresiuni în memorie, conexiuni la

Cronică literară
https://biblioteca-digitala.ro

memoria familiei, la cea moartă, ocultată de amnezia altora...
Torţionarismul societăţii decadente.
Temele sar ca jumătatea de om gellu-naumian, pe jumătatei de iepure şchiop, halucinante: „Povestea ofiţerului de securitate ea vorbeşte despre ogoare şi cloşti/ despre / fiul ei vorbea singură/ ea vorbeşte despre vecini şi târgul de joi/ trece-l, părinte, la vii,
pe Ion” ...Ce se întâmplă dacă se-ntâmplă în aceste texte? Rememorare discursivă, cu clipele frisonate brusc: „ofiţerul asculta,/
ascultarea aceasta era foamea lui” / avea o mamă/ ea-i vorbea
fiului/ el asculta/ ochiul cenuşiu nu clipea/ mâna nu tremura/
doar inima scăldată-n sine ( excelent, n) / prin firul cablul sârma – cablul, cablul, cablul/ simt cum mă sugrumă/ sârma înconjoară şi-mi strânge glezna/ firul frige, curentează/ arde spinarea...
urechea – difuzor, mâna – stilou/ ce aude, ce scrie, ce semnează/ mama lui, tânără moartă se recompune cu fiecare ascultare/
cu fiecare proces verbal/ ...prin firul, sârma, cablul/ înconjurând
strângând, electrocutând/ munţii Făgăraş din România”.
Prin poemele Luminiţei Dascălu se perindă fantomatic
stihii proprii, ori ale altora. „Poem cu gratii”, „Casa cuvântului, condominium devastat”, „Nici sârma interviului şi blonde
magdalene virgine”... titluri tot mai ciudate, realităţi revenind
delirant, sub febra eventual catarsică. Se scrie în zig zag, în volute, în spirale... „M-am împrieteni cu fiara / din Daniel şi până
la Apocalips” - Textul devine incantaţie – barbară în modernitate - : „ am văzut în ochiu-i/ de şapte ori ochiu-i/ înmulţită de
şaptezeci de ori şapte/ frica / de propriu simbol (terifiantă revelaţie, n). Luminiţa Dascălu se scaldă cu o savoare neobişnuită
în semiotica unui post-onirism în care cuvintele se reumplu de
stranietate, coerenţele sunt eludate de aritmii şi redundanţe ce
ating uneori „delirul suprafeţelor” ca imagerie şi stări abisale.
Suntem în Psihedelphia. Antinomia, paradoxurile, saltul ilogic
al neutronilor – vocabule (erogenice?) de pe orbitele sintaxei,
toate relevă o poetă a culturii poetice rafinate şi abia reuşind să
debarce, zbuciumate, ca scoicile sfărmate, pe nisipurile acalmiei. Furtunile psihice scânteiază cu jerbe stupefiante de fulgere...
mentale.
O poezie pe care doar psihanaliza – riscând incomodă,
ştim! - o poate, eventual, prognoza în „cusăturile” maşinii numită memorie. Cerebralitatea este uneori represivă pentru feminitate, senzualitatea face spini, cum trandafirii ghimpaţi.
Fricile sunt luate cu vorba, ele vin mereu din spate, din amintirea şi din muşcătura inimii proprii.
Spaţiul claustral este unul deschis, o claustrare, o fobie esoterică, necum al naosului interzis: „Eu înţeleg tot ce-i spuneţi/
raţiunea/ înţelepciunea/ îndreptăţirea/ voi/ o port de mână/ o
conduc protectoare/ pe ea/ alintată/ fiţoasă/ fluierând în biserică/ mârâind în biserică./Rea./ Pnetru ea mă rog/ Continuu o
nasc/ ea continuu mă naşte... ( Bisericuţa din rezerva trei) .
Cartea continuă, abia se vede începutul, abia prevezi un liman. Este cartea compasiunii, empatiei terifiante faţă de suferinţa cuiva, aproapelui, celui lovit, dar este şi rechizitoriul Răului, al hiatusului unor incinte. Suferinţe preluate prin toate simţurile. „pescuitori sărmani pe malul cărei ape/ cunoaştem/ noi,
civilizaţii/ emoţia/ dinaintea schimbării fluxului”… Sau „umblet
prin târgul de mărţişoare/ labirint în alb şi roşu/ iertare la uşa
anotimpului/ uitasem cum îl cunoscusem pe torţionar”…
„Subsemnata sine nomine”, are totuşi un nume pentru cel ce,
atlundeva, altcândva, scrie, la o mitralieră, la vreo geloasă fiară a memoriei, îmblânzind-o, uneori, precum capul lui Orfeu,
îmblânzind fiara din om. Cartea se cere citită, primită, cum
spune poeta: „de căldura manuscrisului pocneşte ultima oglindă”
...Însă remember, oglinzile nu au memorie, plus că sunt oarbe.
(Narcis).
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Anticipaţia românească
sau legitimarea unui gen literar

Cititor pătimaş de literatură de anticipaţie în copilărie şi, până la un punct, în adolescenţă, nu mi-aş
fi imaginat, totuşi, că literatura românească de gen ar
avea o extensie atât de mare pe cât demonstrează cartea dedicată fenomenului de către Mircea Opriţă. Evident că nu ne comparăm cu francezii (îi port recunoştinţă şi acum regretatului Ion Hobana, cel care părea
că ştie în materie de SF totul şi ceva în plus, pentru
magnifica antologie Viitorul a început ieri), cu americanii, englezii sau cu ruşii, dar şi producţia noastră
autohtonă se dovedeşte, la o examinare nepărtinitoare, destul de respectabilă în multe privinţe, cu toate
calcurile, sincronizările, hiatus-urile, ideologemele şi
ale accidente care au intervenit pe parcurs, de la primele manifestări până în vremea de azi.
Anticipaţia românească. Un capitol de istorie literară, de Mircea Opriţă (ediţia doua, revăzută şi adăugită, Editura Viitorul Românesc, 2003) este tocmai
lucrarea de care era nevoie pentru a avea o imagine
adecvată, în desfăşurarea de titluri, autori, teme, motive de-a lungul a peste o sută de ani, asupra a ceea ce
s-a scris şi – nota bene! – s-a gândit în ficţiunea ştiinţifică şi care este, într-adevăr, un capitol al istoriei literaturii române. De faptul acesta din urmă pare că mai
cu seamă Marian Popa, ca istoric literar „generalist”,
a ţinut seama până acum, neezitând să acorde atenţie,
în paginile Istoriei sale, într-un capitol de sine stătător,
şi autorilor de astfel de creaţii, mai mult sau mai puţin
atinse de duhul stilului şi al scrisului frumos sau de
problematica eternă a umanului.
Pe lingă meritul considerabil de a se consacra unei
asemenea direcţii de cercetare, Mircea Opriţă, el însuşi un reper bibliografic în domeniu, îşi mai asumă unul: acela de a nu porni în demersul său de la
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complexele care – vai! –, când este vorba de genuri
minore, stau în permanenţă la pândă. Motivul este
în principal unul care ţine de bunul simţ critic: „Literatura cunoscută sub numele science-fiction, ficţiune ştiinţifică, anticipaţie, ştiinţifico-fantastic etc. […]
este şi azi înconjurată de atâtea prejudecăţi, încât a
scrie despre ea devine, pentru mulţi, sinonim cu un
gest polemic: scrii fie partizan, cu îndârjire ofensată, fie de pe poziţiile dispreţuitoare ale denigratorului” punctează autorul în prefaţa la ediţia întâi (ediţie
apărută la Editura Dacia, în 1994; textul a fost păstrat
în ediţia a doua).
E un punct de vedere realist; nu cred însă că lucrurile stau întocmai cum le prezintă autorul mai departe: „Fenomen recent şi de extracţie marginală, anticipaţia a crescut în frustrări, cu neta impresie că suferea umilinţele nemeritate ale Cenuşăresei”. Dacă ar fi
să-l credităm măcar pe antologatorul, la noi, al literaturii franceze şi engleze, Ion Hobana, (Dar ce zic
eu!? Să ne uităm, dacă e posibil, la lucrări precum The
Mammoth Encyclopedia of Science Fiction, de George
Mann – 2001, Encyclopedia of Science Fiction, de Don
d’Ammassa – 2005, A Companion to Science Fiction,
coordonată de David Seed – 2005 etc., etc.) mi se pare
destul de limpede că genul nu e unul tocmai recent,
de vreme ce numără nume precum Cyrano de Bergerac şi Voltaire, ca să nu transcriu aici altele, mai de
demult, deloc străine cunoscătorilor istoriei anticipaţiei (Şi totuşi, limitându-ne doar la perioada de după
Copernic, un reper în multe texte de istorie şi teorie
a SF-ului, dacă tocmai amintitul Cyrano de Bergerac
publica L’Autre Monde: l’Histoire comique des Estats
et empires de la Lune la 1657, el nu făcea decât să se
inspire din traducerea franţuzească a cărţii din 1638
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a englezului John Godwin, The Man in the Moone or,
a Discourse of a Voyage Thither by Domingo Gonsales,
the Speedy Messenger).
Dar chiar în literatura română, primele încercări
nu sunt cu mult mai noi decât fenomenul literaturii
culte, aşa cum o studiem azi. Sub semnătura unui anume Demetriu G. Ionnescu (nimeni altul, de fapt, decât viitorul om politic Take Ionescu), apărea, în 1875,
povestirea Spiritele anului 3000, cu toate naivităţile ei,
încadrabilă pe deplin genului. Şi nu era primul autor
de acest fel. Ion Hobana, în Vârsta de aur a anticipaţiei româneşti (1969), şi apoi Florin Manolescu, în deja
„clasica” sa Literatura SF (1980), au identificat precursori mai mult sau mai puţin asimilabili, mai mult sau
mai puţin valoroşi (mai mult... mai puţin, dar există!)

în ordine estetică. Dacă ţinem cont că literatura noastră abia se maturiza în perioada respectivă, atunci SFul se poate spune că apărea tocmai la timp.
*
Există, în cercetarea mai nouă a istoriei literaturii
SF (de pildă, la Adam Roberts, în capitolul care constituie contribuţia sa la The Routledge Companion to
Science Fiction, din 2009), o orientare care distinge
între istoria „lungă”, adică aceea care ia în considerare şi operele Antichităţii, până în perioada romantică,
şi cea „scurtă”, ce porneşte de la Mary Shelley, după
unii, sau de la Poe, Jules Verne şi H.G. Wells, după
alţii. Mircea Opriţă înclină, principial, către varianta „scurtă”. Cu toate acestea, consemnează – şi cred
că face foarte bine –, deşi ia toată chestiunea drept o
exagerare entuziastă, autori şi opere dintre cele inventariate de Ion Hobana şi de Florin Manolescu la capitolul legat de „precursori”. De la aceşti înaintaşi, trecând prin analiza realizărilor în domeniul anticipaţiei semnate de Victor Anestin şi de Henri Stahl, care
au legitimat cu adevărat genul în România, oprinduse şi la Oceania-Pacific-Dreadnought, de Macedonski, apoi la excepţionalul Felix Aderca, prin care SFul nostru devine „competitiv”, dar şi la Tablete din
Ţara de Kuty, de Arghezi, sau De vorbă cu Necuratul,
de Ion Minulescu (aceştia – alături de Victor Eftimiu,
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Victor Papilian, Oscar Lemnaru şi Mircea Eliade, cărora, pentru perioada contemporană, le alătură alte
nume, I.M. Sadoveanu şi Mircea Cărtărescu, de pildă
–, sunt priviţi drept „musafiri ai genului”), ajunge în
aria ocupată de „clasicii anticipaţiei româneşti” (îmi
permit să folosesc această expresie, mutatis mutandis)
şi, în fine, la autorii actuali şi la tendinţele înregistrate
în scrisul acestora la începutul deceniului al doilea al
secolului nostru.
Aproape nimic nu scapă atenţiei istoricului literar
sagace, dublat de un critic lucid şi nepărtinitor, care
este Mircea Opriţă. Identifică volume ignorate ca importanţă, dezgroapă altele, uitate până şi de bibliografi, se cufundă prin praful colecţiilor de periodice
pentru a recupera de acolo povestiri, schiţe, foiletoane sau articole cu ambiţii teoretice. Rezultă o carte
de dimensiuni impresionante – aproape şapte sute de
pagini sau chiar mai mult, dacă ar fi să judecăm după
formatul standard –, o oglindă a operelor, autorilor,
epocilor, revistelor, fanzinelor, cenaclurilor, articolelor, tendinţelor, orientărilor, stilurilor, temelor care
au constituit substanţa şi vehiculele acestei literaturi.
La nivelul subiectelor, mi se pare că încă că nu face
mereu rapelurile necesare, unele cărţi (doar unele) fiind tratate parcă mai mult din perspectiva opiniei pe
care i-o lasă, fabula lor rămânând în planul al doilea
sau fiind neglijată, deşi poate că ar fi fost nevoie de o
consemnare, măcar în câteva propoziţii, a „miezului”
lor, ca să zicem aşa.
Impresionantă este, de asemenea, dincolo de ideea
în sine a scrierii unei istorii (de amintit că tot în 2003
a mai apărut şi volumul lui Mircea Naidin, Literatura
science fiction), şi această muncă efectivă de cercetare
şi de elaborare, începută încă înainte de 1989, pentru
o ediţie care trebuia să apară la Editura Minerva, în
seria „Momente şi sinteze”, dar care, din fericire, cu
toată deznădejdea pe care o va fi resimţit autorul la
momentul respectiv, nu a mai apărut. Şi dacă Mircea
Opriţă nu ar fi menţionat acest lucru în prefaţa la ediţia a doua, era lesne de înţeles că multe nume de autori sau multe subiecte, teme nu ar fi avut loc între coperţile cărţii în vechiul regim. Curios este că şi după
1989, Anticipaţia românească, refăcută şi completată,
abia a beneficiat, în 1994, de un tiraj de o sută (!!!)
de exemplare, scoase prin efortul autorului şi al unor
sponsori, sub egida Editurii Dacia, din Cluj-Napoca.
Este încă o filă adăugată în dosarul bizareriilor mediilor noastre editoriale post-decembriste.
*
Dar, dincolo de toate, este de stăruit asupra metodei cu care autorul tratează corpusul de texte al anticipaţiei, pentru că aceasta are consecinţe definitorii,
cum este lesne de înţeles, supra tonului şi a viziunii pe
care o lasă în privinţa materiei tratate. Mircea Opriţă
se apleacă asupra acestei literaturi într-o manieră surprinzătoare, ca într-un joc de strategie în care unul
dintre protagonişti recurge la o cale pe care adversarul sau adversarii săi nu au avut-o în vedere. Mai
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exact, evaluează cu viziunea unui critic dedicat literaturii înalte. Ceea ce are cel puţin câteva consecinţe
majore: pe de-o parte, cărţile şi povestirile aparţinând
domeniului sunt privite mai aproape de adevărata lor
valoare literară sau chiar în lumina crudă a unui adevăr estetic absolut, de nerespins, pe de alta, nimeni
dintre cei care nu prizează genul nu mai pot înţelege
de ce se bucură de adepţi anticipaţia, de ce există un
fandom deloc neglijabil în România, de ce beneficiază de cititori asemenea cărţi. Or, tratând anticipaţia
în felul acesta, evident că se dă o justificare peremptorie a dezinteresului criticii pentru astfel de producţii,
motiv pentru care ar fi ridicol să mai pretindă cineva
ca un critic foiletonist la o revistă literară să ia în discuţie cărţile apărute în aria anticipaţiei ştiinţifice.
Pe urmă, cei care resping
această literatură, cititorii ceilalţi (Dar de ce ar deschide un
asemenea lector Anticipaţia românească? s-ar naşte întrebarea.
Din întâmplare, din curiozitate sau din câte alte pricini.), se
văd confirmaţi în aprehensiunile, idiosincraziile şi în dispreţul
lor suveran. Nu în ultimul rând,
cei mai mulţi dintre iubitorii genului, sau fani, dacă vreţi, dar şi
autorii înşişi, se vor vedea contrariaţi în opţiunile lor şi probabil că mulţi vor găsi – ori poate au găsit deja; cartea a apărut
acum şapte ani – că o asemenea
istorie nu e bună, pentru că ea
demontează şi veştejeşte un număr apreciabil din titlurile apreciate de ei, desfiinţează pur şi
simplu autori care s-au bucurat
de o mare vogă la un moment
dat.
Aici ar mai fi de adăugat, totuşi, şi posibilitatea ca
unii autori tineri, cei mai înzestraţi, să se simtă obligaţi să ridice mănuşa şi să găsească drumul către a
scrie acea operă majoră a anticipaţiei româneşti care
să o izbăvească de toate păcatele şi desincronizările.
Să stea, cu alte cuvinte, pe acelaşi raft cu Stanisław
Lem, Asimov, Frank Herbert, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, A.E. van Vogt... Ceea ce ar fi salutar.
Spuneam că metoda este surprinzătoare pentru
că, într-o accepţie oarecum consacrată, în demersul
pentru a realiza o astfel de operă mijloacele criticii
se cer adecvate domeniului. Asta ar face să se înţeleagă – într-un caz cum este acela al SF-ului – de ce un
asemenea gen este aşa de prizat. O linie de aşa-numit
just echilibru aşadar, care, o dată găsită, ar fi împăcat
pe toată lumea. Concepută în acest fel, într-o viziune
previzibilă, istoria ar fi înglobat, de exemplu, în doze
diferite, elemente venind dinspre sociologia literaturii, dinspre psihologie sau dinspre marketingul literar.
Utilizând, cu alte cuvinte, date fundamentale care ţin
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de paradigma existenţei şi evaluării genurilor de consum. Teoria anticipaţiei ar fi fost mai mult luată în
calcul decât se întâmplă în lucrarea pe care o discutăm, iar autorul ar fi fost mai tolerant cu textele. Sau
măcar cu multe dintre ele. Adică acestea să fi fost privite şi din interiorul „mişcării”, dinspre adepţi.
Dacă vorbim de sociologia şi de psihologia lecturii, vârsta cititorilor este cât se poate de importantă.
Autorul sancţionează drastic – şi pe drept cuvânt, finalmente – Paradoxala aventură, a lui Ion Mânzatu,
cu intriga ei simplistă şi contrafăcută, cu stilul ei precar, dar la zece ani aş fi avut o cu totul altă părere. Ca
să mă explic: cu gândirea de azi, socotesc Paradoxala
aventură o inepţie. Dar tot eu cred că a fost una dintre cele mai palpitante lecturi ale vieţii mele. Şi asta
pentru că memoria se întoarce
la felul în care cartea l-a captivat pe copilul de zece ani care
eram când am citit-o. Ce are a
face că deja citisem cu aproape
doi ani înainte Tess d’Urberville
şi Călătoriile lui Gulliver?! Am
trăit povestea aşa cum trăiesc
astăzi cititorii toată starea de
tensiune şi alerta unui thriller.
Tot aşa, Luntrea sublimă, a lui
Victor Kernbach, mi s-a părut,
la treisprezece ani, o minunată
scriere care m-a făcut să visez şi
să cred că istoria nu trebuie privită convenţional, că misterele
ei se lămuresc poate mai bine
de către minţile care cercetează
puţin mai în afara liniei oficiale.
Ce să mai povestesc despre cât
de bine scris mi s-a părut acest
roman desuet, deşi la acea oră
citisem teatrul lui Molière, citisem Război şi pace, citisem Roşu
şi negru şi Amintiri egotiste, ale lui Stehdahl, Doamna
Bovary, apoi câte şi mai câte, şi intrasem deja destul
de adânc în opera lui Balzac. Asemenea aspecte greu
pot fi ignorate dacă vrem să înţelegem fenomenul SF.
*
Mircea Opriţă şi-a asumat, prin urmare, mari riscuri – tocmai am enunţat câteva dintre ele – abordând materia anticipaţiei româneşti de pe fundamentele criticii de şcoală înaltă, exigentă la capitolul construcţie, stil, psihologii ale personajelor, capacitate de
a folosi inovativ clişeele genului etc. Şi aceasta pentru
că pleacă de la SF ca de la un dat. El, SF-ul, nu are nevoie, în cadrul acestui demers, să fie explicat. Se presupune că se ştie ce este şi cum este în liniile teoretice.
Şi chiar dacă la început a adera la ideea autorului se
poate dovedi un exerciţiu relativ dificil pentru cine
ar aborda cartea aceasta cu preconcepţia descrisă mai
sus, pariul lui este unul câştigat.
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Avem de-a face strict cu o istorie a literaturii de
anticipaţie (a literaturii numai, deşi se numeşte Anticipaţia românească, ceea ce ar fi obligat, principial, la
o luare în considerare măcar a benzilor desenate din
revista „Cutezătorii”, apărută între 1973 şi 1989, sau a
celor câtorva filme de gen), şi, mai mult decât atât, cu
o istorie critică. Până la urmă, scriitorul Mircea Opriţă a cedat în faţa criticului Mircea Opriţă. Cartea sa
este una cât se poate de onestă la nivelul ideaticii. Nici
un critic sau istoric literar nu i-ar putea reproşa prea
multe în această direcţie. Mai mult, ea, aşa cum se
prezintă, constituie una dintre istoriile unor arii particulare care completează tabloul mare al domeniului
literaturii române.
În privinţa tratamentului propriu-zis, este luată
distanţă faţă de texte şi de aici sancţiunile drastice
aplicate romanelor şi povestirilor apărute în perioada
comunistă, cele minate de intruziuni ideologice mai
mult sau mai puţin inabile, dar nu numai acestora.
Cel mai mult, criticul privilegiază poezia din scrierile de anticipaţie. Adesea atrage atenţia asupra acestui
punct, citează acolo unde i se pare că ea este prezentă, elogiază respectivul aspect când îl întâlneşte la un
scriitor sau altul: „Operând în domeniul anticipaţiei
şi nu mai puţin în cel al literaturii generale, interesul
ramificat al unor autori vizează poezia (Mihu Dragomir, Victor Kernbach, Vladimir Colin, Horia Aramă,
Leonida Neamţu, Miron Scorobete, Adrian Rogoz)...”
Dar cei pe care îi apreciază efectiv la nivelul textelor
sunt mai puţini. Printre aceştia, Voicu Bugariu, Ov. S.
Crohmălniceanu, Gheorghe Săsărman, Vladimir Colin. Lirismul Georginei Viorica Rogoz îi ocazionează
aprecieri în conformitate cu această dimensiune pe
care o caută parcă anume în texte, probabil pe filiera
poeticitate–poetică–poietică.
Există şi un revers, însă, al acestui interes pentru
„poeticitate”. Analizele dedicate unor autori cad, parcă, uşor în impresionism subsumat unui scris „frumos” cu orice preţ. Efectul este contrar: fraza devine
prolixă, ideile se diluează, devin mai greu de urmărit,
condeiul criticului zboară „literar”, cuprins de frenezie. Dar se poate trece peste asta.
Un capitol aparte este dedicat articolelor teoretice
sau cărţilor de istorie a genului şi antologiilor. Din
nou este uimitor cât de mulţi critici literari sau autori de anticipaţie s-au pronunţat în legătură cu fenomenul respectiv în paginile unor reviste importante. Printre aceştia, Silvian Iosifescu, Ion Hobana, Ov.
S. Crohmălniceanu, Florin Manolescu, Cornel Robu,
Voicu Bugariu, Dan Culcer, Constantin Cubleşan,
Anton Cosma. Mi se pare însă inexactă aprecierea potrivit căreia Adrian Morino „încadrează perfect genul
[science fiction-ul, n.m., R.V.] în literatura fantastică,
poziţie îndeobşte negată de contribuţiile altor teoreticieni.” Chiar dacă se poate decela o zonă de interferenţă între fantastic şi anticipaţie, sunt cel puţin câteva caracteristici care le delimitează în rest. Am scris,
la rândul meu, despre acestea şi nu insist aici. Important este faptul că o creditare absolută a lui Adrian
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Marino în materie este eronată, printre altele, pentru
motivul că Marino ştia literatură din textele critice şi
o interpreta aproape exclusiv prin intermediul acestora, el nefiind un iubitor şi un cunoscător adevărat al
literaturii, mai precis, un cititor de literatură. Din fericire, chestiunea nu are alte reflexe în paginile acestei istorii,înafară de această adeziune cam pripită din
paragrafele care îi sunt dedicate.
Nu subscriu, de asemenea, câtorva dintre aprecierile pe care le face la adresa unora dintre tinerii din
noul val. Cred că pur şi simplu lasă jos garda critică
preţ de câteva pagini şi se entuziasmează în faţa unor
puştisme care nu au decât o foarte vagă legătură cu
literatura, nici măcar cu cea de consum. Găsesc de
prisos să aduc aici exemplele cu pricina.
*
Se mai întâmplă, din păcate, cu lucrări valoroase,
mai ales cu acelea care nu beneficiază de sprijin editorial prea consistent şi nici de critică „iterativă”, să
spunem, întinsă pe o perioadă mai lungă de timp, să
intre prea nemeritat într-un con de umbră. Acest succint comentariu ar vrea să determine, atât cât poate,
să se menţină atenţia asupra acestei lucrări, pe care
o socotesc una preţioasă pentru cultura română. Dar,
înainte de a încheia, aş sublinia doar că mi se pare
mai mult decât corectă alegerea ca principal referent
semantic vocabula „anticipaţie”. Deşi folosim şi „ştiinţifico-fantastic”, şi „science-fiction” sau, mai „economic,” „SF” – chiar în textele critice, cum se întâmplă şi la Mircea Opriţă însuşi, dar şi în rândurile pe
care le-aţi parcurs până aici –, este bine să reţinem
că în româneşte acesta ar trebui să fie termenul-standard. În ce mă priveşte, am dezvoltat motivele teoretice pentru această fixare deja cu foarte mulţi ani în
urmă.
Cu Anticipaţia românească. Un capitol de literatură, Mircea Opriţă a realizat o lucrare solidă, de referinţă, a cărei valabilitate se va întinde mulţi ani de
acum înainte. Contribuie la aceasta şi cuprinderea
tinzând spre exhaustivitate (notele completează şi ele
fastuos informaţia, devenind uneori, cum se întâmplă la capitolul al unsprezecelea, veritabile articole
encicopedist-istorice), şi seriozitatea viziunii critice
asupra operelor. Cum presupun că între timp autorul
şi-a sporit documentarea, beneficiind şi de imensele
resurse pe care le oferă azi, Internetul, profitând de
mult mai larga circulaţie a cărţilor în comparaţie cu
vremea când această istorie a fost redactată, cum între timp s-a mai scris încă destul – şi, dacă ar fi să mă
iau după semnalele pe care le am, nu chiar fără succes
–, editarea ei într-o nouă formulă, mai generoasă, poate chiar ilustrată, cum se mai practică prin alte părţi,
ar fi realmente un serviciu care s-ar face culturii române. Pentru că dezvoltarea genurilor consumului –
fie că ne place, fie că nu – probează, în mod paradoxal,
de multe ori, tocmai respectabilitatea unei literaturi.
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3. NIVELURI DE SUbLIMARE
POETICĂ (12)

E

Eminescu este un poet înzestrat cu o viziune simfonică a lumii […]. Cântecul e pentru el o metaforă primordială[1]. Când poetul spune, în Povestea magului
călător în stele, că lumea se-nfioară de-o muzică de
vis[2], aceasta nu este o abstracţiune, ci un adevăr resimţit ca parte a sinelui, un adevăr pe care, în acelaşi
amplu poem, ţine să-l explice: Ah! tot ce-a fost în cântu-mi mai pur şi mai copil/ S-a-mpreunat în chipu-i frumos şi juvenil,/ Tot ce-am gândit mai tânăr, tot ce-am
cântat mai dulce/ Se-nchiagă-n raza lunei ce-n nori
vrea să se culce.[3] Găsind originea cântului în propria
sa copilărie, Eminescu îl va fi păstrat şi extins în întregul univers armonic şi mai târziu, în anii maturităţii sale artistice, aşa cum Vechiul cântec mai străbate cum în nopţi izvorul sare[4]. Aşadar, puterea magică
supremă e adunată în mâinile poetului, prin darul animării muzicale a cosmosului[5]. Şi ca un corolar a toate,

1.
2.
3.
4.
5.

Ştefan Cazimir, op. cit., p. 77.
Mihai Eminescu, Opere, V, ed. cit., p. 154.
Ibidem, p. 155.
Idem, Opere I, ed. cit., p. 157.
Ştefan Cazimir, op. cit., p. 82.
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în Luceafărul Demiurgul
accentuează atotputernicia cântului asupra universului: Vrei să dau glas acelei
guri/ Ca dup-a ei cântare/
Să se ia munţii cu păduri/ Şi
insulele-n mare?[6]
În relaţia biunivocă a
omului cu natura, dialogul acestora este dat de sonurile introduse de cel dintâi în ţesătura muzicală a lumii[7]. Originile acestei cântări-comuniune sunt date
de acelaşi farmec al copilăriei mitice: Ah! toată vara
unei vieţi ferice/ Plină de basme, plină de amor/ În cântece-o puneam […]/ şi stele mice/ Se strecurau în cântul meu cu flori[8]. Atât în sufletul poetului, cât şi în
toată armonia universului ipoteştean, până şi Vara
cânta din arfa […] de aur/ Vara cu flori cu-al basmelor

6. Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 178.
7. Ştefan Cazimir, op. cit., p. 85.
8. Mihai Eminescu, Opere V, ed. cit., p. 396.
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tesaur[9]. Acolo, În valea viselor erau codri de cânturi/
Und-arfe arbori suspinau în vânturi[10].
Muza poetului îi inspiră sunete melodice, fiind şi ea
o prezenţă prin pădurile de basme, pe unde trece fluviul cântării[11]: Adormi-vom, troieni-va/ Teiul floarea-i
peste noi,/ Şi prin somn auzi-vom bucium/ De la stânele de oi[12]. Chiar atunci când este vorba de maestrul
maeştrilor, Shakespeare, există un alt maestru, care
viu mă ţine/ [...] Şi de cât tine mult mai mult mă-nvaţă[13]. Iubirea este vraja lumii vii şi mai presus de orice
altă învăţătură a lumii, căci Fără de ea nu e de a trăi,/
Fără ea omul ca stins se duce[14]. Contopit cu sunetul harfei, motivul îl va urmări pe Eminescu până la
sfârşit, convertindu-se într-o metaforă a propriei sale
existenţe. [...] Conştiinţa orfică a poeziei eminesciene,
susţinută de numeroase referinţe directe, de la „Epigonii” şi până la „Luceafărul”, implică situarea poetului
în centrul unui vast sistem muzical, imagine revelată
a armoniei universului şi a legilor ce îl guvernează[15].
Muzica sferelor se iscă în auzul fin al poetului
odată cu debutul; o atestă cunoscuta La mormântul lui Aron Pumnul, unde se află versurile: Colò unde
te-aşteaptă toţi îngerii în cor,/ Ce-ntoană tainic, dulce
a sferelor cântare[16]. Pe tot parcursul creaţiei, apa sună-ncetişor, un freamăt lin trece din ram în ram, totul
este Blând îngânat de-al valurilor glas.// […] Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,/ Sunând din ce în ce tot
mai aproape[17]... De altfel, în noianul intuiţiilor poetice, totul prinde glas: uraganul, tunetul, valul, buciumul, cornul, izvorul, râul, clopotul, vântul, albinele,
undele, Orfeu însuşi: Vântul c-o suflare plânsă codrii
negri îi pătrunde/ Şi vrăjeşte lin din frunze, şi vorbeşte
aiurind[18]. Toate culminează cu armoniile mozartiene
din finalul poemului Dorinţa: Adormind de armonia/
Codrului bătut de gânduri,/ Flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă rânduri-rânduri[19].
În ciuda a tot ceea ce se crede de obicei, poezia lui
Eminescu este greu de rostit tocmai pentru concurenţa în care intră cele două lumi armonice: pe de o parte,
propria muzicalitate interioară, pe de altă parte, cea
din muzicalitatea generică a recitativului. În cer mişcă norii auritele nave...[20] e greu de recitat. Poemul
de largă respiraţie Diamantul nordului întregeşte şi completează muzicalitatea interioară a versurilor, ridicându-le într-un plan al rafinării demn de
Orfeu însuşi: O muzică tristă, adânc-voluptoasă,/

9. Ibidem.
10. Ibidem.
11. Mihai Eminescu, Opere IV, ed. cit., p. 128.
12. Idem, Opere I, ed. cit., p. 101.
13. Idem, Opere IV, ed. cit., p. 239-240.
14. Ibidem, p. 12.
15. Ştefan Cazimir, op. cit., p. 80-81.
16. Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 1.
17. Idem, Opere IV, ed. cit., p. 354.
18. Ibidem, p. 138.
19. Idem, Opere I, ed. cit., p. 75.
20. Idem, Opere IV, ed. cit., p. 328.
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Pătrunde-acea lume de flori şi miroasă;/ Şi verzile lanuri se leagănă-n lună/ Şi lacuri cadenţa cântărilor
sună[21].
Tot ce pare în afara mişcării, a muzicii celeste – nu
există în fapt, căci toată strigarea, vuirea, sunarea/ E
surdă ca ceriul, e moartă ca marea[22]. Într-o perioadă
când oricare cap îngust un geniu pară-şi[23], Eminescu
are curajul să-şi mărturisească crezul poetic: Ci muza
mea cu sine se împacă[24], întrucât Nu scapi de tine însuşi, cum eşti trebui să fii[25]. Definiţia aceasta se traduce în substanţa poetică prin statornicirea poetului
într-o iubire adânc întemeiată metafizic şi nedespărţită de cântec. Învierea atinge culmi de sunete extrem
de rafinate, închinate unicului Cristos: Cântări şi laude-nălţăm/ Noi, Ţie Unuia,/ Primindu-L cu psalme şi
ramuri/ Plecaţi-vă neamuri,/ Cântând Aleluia![26] Aici
nu există versificaţie şi nici nu este loc de muzicalitate în sensul obişnuit al cuvântului. Răsai asupra mea,
lumină lină,/ Ca-n visul meu ceresc d-odinioară[27] invocă atmosfera unei vechi amintiri ipoteştene din bătrâna bisericuţă a familiei, cu deosebirea că acum ea
vine dintr-un imbold interior: Noi, ce din mila sfântului/ Umbră facem pământului/ [...] Crăiasă alegândute/ Îngenunchem rugându-te[28].
Armonia creaţiei izvorăşte din armonia dulcii tinereţi[29], la care poetul se întoarce ori de câte ori are prilejul. Târziu, în anii maturităţii, răzbate câte un carpe
diem, plin şi acela de regretul că tinereţea s-a dus şi
nu se va mai întoarce vreodată: Nu e păcat/ Ca să se
lepede/ Clipa cea repede/ Ce ni s-a dat?[30] Amarul maturităţii îl sugrumă, îl resimte ca pe-o povară, din care
nici iubita (nu iubirea!) nu-l mai poate scoate: «Mâni
vom fi cum vei pretinde,/ Dar cum sunt mă lasă azi.»//
Astfel lupt cu-a ta mustrare/ Ceasuri, zile, săptămâni,/
Şi mereu a mea-ndreptare/ O amân de azi pe mâni[31].
Conştient că va trece împreună cu Eros puntea humii, în melodica şoptire a râului, ce geme[32], Eminescu
îl proiectează pe zeu şi peste Styx: Şi totuşi va luci în
veci/ Aprins de zeul Amor/ Şi ale sale raze reci/ Pe frunte lumina-m-or.// […] Căci stăpâneşte tot ce-a fost/
Şi tot ce o să vie/ Şi câte nu avură rost/ Şi nu au fost
să fie[33]. Imaginea iubitei căreia pe faţă-i plâng gândiri[34] este dovada vie a ceea ce poate sesiza omul.
Poetul, în ciuda a toate, are o picătură numai din
toate câte sunt; Umane, vor pieri şi ele toate./ [...] Căci
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eternu-i numai moartea, ce-i viaţă-i trecător[35] (s.a.).
Altfel spus, cântecul era predestinat să însemne o cale
a confruntării cu misterul final[36]. Poetul se proiectează în viitorul său de după moarte: Parcă mă văd
murind… în umbra porţii/ Aşteaptă cei ce vor să mă
îngroape…/ Aud cântări şi văd lumini de torţii[37]. Altădată, în Mai am un singur dor, Eminescu îşi exprimă dorinţa de a trece dincolo tot în sunetul cântului: De voi muri curând,/ În liniştea serii/ Să mă duceţi
cântând/ La marginea mării[38].
Nimic nu este întâmplător. În Geniu pustiu, Sofia
moare cufundându-şi ultima suflare a vieţii în sunetele pianului. Poesis, la rândul ei, va avea aceeaşi soartă, cu deosebirea că aceasta din urmă îşi va
acompania moartea cu propria-i cântare. O muzică
atât de rafinată se întreţese în Mortua est!, încât din
durerea morţii răzbate doar vraja ei diafană: O rază
te-nalţă, un cântec te duce/ Cu braţele albe pe piept
puse cruce,/ Când torsul s-aude l-al vrăjilor caier/ Argint e pe apă şi aur în aer[39]. În tinereţea ipoteşteană înclinaţia poetului spre o imaginară criptă, după
moartea prematură a iubitei, este grăitoare: Alege-ţi
o cruce, alege-un mormânt/ Şi zi: Aici doarme amorul
meu sânt;// Şi cântă la capu-i şi cântă mereu;/ Dormi
dulce şi dusă, tu, sufletul meu![40]
La maturitatea artistică, Eminescu aşază sentimentul […] morţii sub o vastă cupolă simfonică. Somnul poetului, redat lui însuşi, se înconjoară de străji
muzicale, ca de un zid nestrăbătut în calea patimilor
stinse[41]. Totul culminează cu armonia cântecului
celest care înfioară inima lui Dumnezeu, îmbătrânit
până şi el de timp, dar care rezonează Prin nopţilenstelate – o musică de vis/ Ce-nundă faţa-i veche cu-n
dureros surâs/ Şi inima-i bătrână din nou o mai inspiră/ De cugetă lumi nouă – cum cugetă o liră/ Dulci melodii şi doruri…[42]
Cerul şi îngerul păzitor al poetului, reprezentat de
iubita moartă prematur, sunt legate indisolubil în mai
toate imaginile poemelor sale: Prin mii de stele ce lucesc/ De vei privi într-una/ În sânu-adâncului ceresc/
Descoperi încă una[43].
În armoniile create de Eminescu, buciumul şi
cornul deţin un loc aparte în economia întregului.
Întocmai ca-n poezia mallarméană, ele sugerează,
nu numesc. De altfel, trimiterile directe nici nu şi-ar
găsi rostul în contextul unei poezii ca Peste vârfuri,
unde este obligatoriu a se face cuvenita distincţie
între muzicalitatea în sine a versului şi invocarea expresă a unor sonorităţi melodice[44]. În Povestea teiului,
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partea cea mai interesantă nu vine atât din conţinut,
cât din participarea lectorului la sunetele create şi
la sugestia trimiterilor: Îngânat de glas de ape/ Cântun corn cu-nduioşare/ Tot mai tare şi mai tare,/ Mai
aproape, mai aproape[45]. Ştefan Cazimir descrie sunetele ca impalpabile genii aeriene [...], care se apropie şi se îndepărtează, se nasc şi mor, acoperind în
scurta lor existenţă curba integrală a simţirii umane[46].
Topirea sunetului în natură este o inexplicabilă alchimie, care, fie prin învăluire, fie creând o stare de melancolie, te face să nu-ţi mai aparţii, să fii din numărul
celor ce n-au fost niciodată[47] şi să te risipeşti în fărâme, contopindu-te cu sunetele omniprezente: Blândui sunet se împarte/ Peste văi împrăştiet,/ Mai încet, tot
mai încet,/ Mai departe... mai departe...[48]
Uneori, sunetul buciumului este explicit, ca-n
poveste: Adormi-vom, troieni-va/ Teiul floarea-i peste noi,/ Şi prin somn auzi-vom bucium/ De la stânele
de oi[49]; altădată însă, el se disipează în reverberaţii
acustice ale întregului univers, încât numai urechea
cea mai fină şi mai cunoscătoare poate să-l sesizeze.
Pornind de la sugestia sunetului, lucrurile pot lua o întorsătură surprinzătoare. În acord cu tristeţea unei iubiri eterne, dar şi a faptului că totul este trecere, poetul ajunge să atingă alte resorturi; de aici se zămislesc
armonii simfonice ca acestea: De ce taci, când fermecată/ Inima-mi spre tine-ntorn?/ Mai suna-vei dulce
corn,/ Pentru mine vre odată?[50]
Starea acesta, aproape narcotică, a viziunii morţii –
Îndulcind cu dor de moarte – este dată, în fapt, de un
lucru simplu în aparenţă: Melancolic cornul sună[51].
Dar sunetul cornului emite unde în cercuri învăluitoare, dând senzaţia – omenescă, altfel – că moartea, ca
şi iubirea, sunt imprevizibile. Alteori, sunetul cornului
ia proporţii mitice, în aşa fel încât totul pare bulversat
în natura întreagă; animalele au presimţiri apocaliptice: Din codri singurateci un corn părea că sună./ Sălbatecele turme la ţărmuri se adună./ Din stuful de pe
mlaştini, din valurile ierbii/ Şi din poteci de codru vin
ciutele şi cerbii,/ Iar caii albi ai mării şi zimbrii zânei
Dochii/ Întind spre apă gâtul, la cer înalţă ochii[52].
Buciumul, în polifonismul său, deţine şi el o magie întreagă. E ca şi cum, în Trecut-au anii..., un poem
atât de sfâşietor de trist, poetul smulge un sunet din
trecutul vieţii[53]. Sunetul buciumului este, ca şi cel al
cornului, când explicit, ca în Lasă-ţi lumea... (Tânguiosul bucium sună,/ L-ascultăm cu-atâta drag,/ Pe când
iese dulcea lună/ Dintr-o rarişte de fag[54]), când repetabil ca un ecou după moarte: Şi cum va înceta/
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 103.
Ştefan Cazimir, op. cit., p. 88.
Mihai Eminescu, Opere VII, ed. cit., p. 286.
Idem, Opere I, ed. cit., p. 104.
Ibidem, p. 101.
Ibidem, p. 206.
Ibidem.
Idem, Opere IV, ed. cit., p. 411.
Idem, Opere I, ed. cit., p. 201.
Ibidem, p. 209.

Eminescu in aeternum

Al inimii sbucium,/ Ce dulce-mi va suna/ Cântarea de
bucium![55]
Aceste sunete, la care se adaugă şi cel al clopotului, dau împreună semnele cele mai obişnuite ale prezenţei umane în univers[56]. Dacă primele două au un
rol prin definiţie muzical, clopotul, care poartă în el
mai degrabă sonorităţi lumeşti (anunţă miezul nopţii, incendii sau moartea cuiva), este convertit de poet
la stadiul muzicalităţii sale tipice (iniţiale). Reverberând până departe în aerul naturii, el împle cu glasul
lui sara[57]. Rezonând cu natura romantică a poetului, sunetul clopotului provoacă în sufletul îndrăgostitului o stare aproape explozivă: arde-n iubire ca
para[58]. Acelaşi sunet dă prin reverberaţiile sale magnetice, propagate în unde sonore ce fac aerul să vibreze, un soi de melancolie dureroasă pe de o parte, sentimentală pe de alta, ca atunci când ora întâlnirii cu
fiinţa iubită se apropie. Altădată, el domină absolut
atmosfera satului: De departe-n văi coboară tânguiosul glas de clopot[59] sau urcă în impalpabile rezonanţe religioase: Vântu-ngreunat cu miros trezea-n clopot
glas de sfinţi[60].
Comuniunea dintre sufletul poetic şi glasul clopotului este dată de elementul comun amândurora – tânguirea, ce aparţine melancoliei: Lin din codri se coboară/ Melancolic glas de corn[61]. Faptul că buciumul şi
clopotul au valenţe echidistante în rezonanţele auditive şi sentimentale ale poetului este exprimat de apariţia lor simultană: S-aud din bucium cânt/ Să sune talanga[62]. Mai mult, ele se asimilează comuniunii cu
natura: Am auzit a stelelor cântare/ Al mării glas, al
râurilor grai/ A frunzelor umilă suspinare/ Mişcate-n
freamăt de-al vântului vai!/ În codrii cei adânci şi nalţi
în zare/ De tânăr auzeam păsări din rai/ Cu glas de aur
aerul tremurând/ Din iarbă florile-auzeam crescând[63].
Asociat cu sunetul clopotului, îngerul iubirii urcă spre
cer, generând senzaţii muzicale prin excelenţă: Iar prin
cerul meu cu raze pluteşti îngere rosalb/ Cum cântarea cea de clopot prin senina noapte trece[64].
Proza eminesciană însăşi întăreşte în imagini convingătoare şi pline de melancolie acea senzaţie a liniştii de dinaintea serii, la care clopotul contribuie plin
de muzicalitate: Încet, încet painjinişul cel roş se lărgi,
se diafaniză şi se prefăcu într-un cer rumenit de apunerea soarelui. El era lungit pe o câmpie cosită, fânul
clădit mirosea, cerul de înserare era deasupră-i albastru, limpede, adânc, nouri de jăratic şi aur umpleau cu
oştirile lor cerul, dealurile erau încărcate cu sarcini de
55. Ibidem, p. 225.
56. Ştefan Cazimir, op. cit., p. 85.
57. Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 231.
58. Ibidem.
59. Ibidem, p. 76.
60. „Manuscriptum”, anul XXII (1991), nr. 1(82), Număr special Eminescu – Poezii inedite, ediţie de Petru Creţia, p. 71.
61. Mihai Eminescu, Opere III, ed. cit., p. 176.
62. Ibidem, p. 255.
63. Idem, Opere V, ed. cit., p. 397.
64. Idem, Opere I, ed. cit., p. 294.

Eminescu in aeternum
https://biblioteca-digitala.ro

purpură, paserile-n aer, oglinzile râurilor rumene, tremurătorul glas al clopotului împlea sara chemând la
vecernie[65].
Deşi pare că provin amândouă din aceeaşi sferă
a înălţimilor, cerul înstelat şi îngerii se disting prin
particularităţi încărcate de substanţă folclorică majoră. Sublimate cu totul altfel decât ne apar în logica
comună, ele îşi au sursa în modul particular în care
s-a desfăşurat copilăria poetului. Cerul este o prezenţă poetică simbolică, o cupolă protectoare de
la care pornesc toate înspre pământ, iar îngerii sunt
asimilaţi cu iubita, căreia, după moartea prematură,
îi cresc aripi şi se preface-n înger.
Substanţa cerului este descrisă indirect, prin intermediul stelelor, dar şi a prezenţei imaginare a
unui Dumnezeu atotputernic: în ceruri(le) de stele în
care s-aprind candelabre[66] domneşte un zeu scăldat
în cerul a mii de rugăciuni[67]. Arareori, aşa ca în Venere şi madonă, cupola cerească pare să se laicizeaze,
pusă fiind în relaţie cu ideea de generaţie. Astfel, generaţia dinaintea lui Eminescu, surprinsă ca o lume
ce gândea în basme şi vorbea în poezii, făcea parte
Dintr-un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alţi zei[68].
Nu sensul temporal predomină însă aici, ci natura şi
adâncimea credinţei. În general, substanţa cerului
este ideatic-religioasă; asemenea îngerilor, reprezentarea stelelor îşi trage sevele din folclor: Iar doi îngeri
cântă-n plângeri,/ Plâng în noapte dureros,/ Şi se sting
ca două stele,/ Care-n nuntă, uşurele/ Se cunun căzânde jos[69].
Adesea, imaginile poetice eminesciene se constituie drept comuniuni ideale între cer şi pământ: piramidele-nvechite/ Urcă-n cer vârful lor mare[70], iubitul se
cufundândă în stele/ Şi în nori şi-n ceruri nalte[71], ceru-i câmpie senină/ Cu râuri de lapte şi flori de lumină,
iar norii cei negri par sombre palate/ De luna regină
pe rând vizitate[72]. Imprecaţii dramatice, ca cele din
Mortua est!, translează în miezul bolţii cereşti eternitatea morţii, plină de cele mai adânci mistere: Se
poate ca bolta de sus să se spargă,/ Să cadă nimicul
cu noaptea lui largă,/ Să văd cerul negru că lumile-şi
cerne/ Ca prăzi trecătoare a morţii eterne…[73] (s.a.). În
structura solidă a poemei Luceafărului, cerul şi marea
vor fi entităţi similare: Un cer de stele dedesubt/ Deasupră-i cer de stele şi vor deveni încet-încet sursele
primare ale luminii iscate din lumină, care, izvorând
îl înconjor/ Ca nişte mări, de-a-notul[74].
Corespondenţa cer–pământ (apă) exprimă o
dualitate complementară obligatorie, ce-i revine
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Luceafărului ca un dat existenţial în sine; întocmai ca
soarele şi luna, ele nu pot trăi separat, pentru că numai împreună dau viaţă universului. Luceafărul, deşi
călăuzeşte singurătăţi, nu mai cade ca-n trecut/ În
mări din tot înaltul,[75] ci se întoarce în locul lui menit
din cer[76] pentru a-şi revărsa lumina binefăcătoare. În
unirea celor două entităţi complementare apar câteodată imagini de o transfigurare de-a dreptul apocaliptică: iubita tinereţii, moartă, este o dulce întrupare deomăt[77], care se-nalţă în slăvile cerului, dar care nu-i
încă înger. De aceea, poate, imaginile pregnante ale
dezastrului: Şi luna înnegreşte şi ceru-ncet se pleacă/
Şi apele cu spaimă fug în pământ şi seacă –/ Părea
că-n somn un înger ar trece prin infern[78].
Pornind de la credinţa populară că fiecare dintre
semeni poartă cu sine un înger păzitor, dualitatea
înger–copilă este sugerată de umbra acesteia, când
la picioarele Madonei fata îşi murmură rugăciunea
de credinţă: umbra ei, ce ca şi dânsa stă în rugă-ngenunchiată[79]. Spre mijlocul poemului apare „certitudinea“: O, nu-i umbra ei aceea – este îngeru-i de pază[80].
Imaginile amintesc de umbra copilei moarte, iar verbul a părea deţine accentul principal: Tu îmi pari a
fi un înger ce se plânge pe-o ruină[81]. În acelaşi poem,
comparaţia ia locul părelnicului: Eşti ca îngerul fidel/
Ce pe cel care iubeşte ar veghia-n eternitate[82]. Finalul variantei de tinereţe (decembrie 1869) are forma cu
mult mai plină şi mai închegată: înger eşti din paradis/
Şi mă tem privind la tine… căci ţi-o jur: nu m-aş mira/
Dac-ai prinde aripi albe şi la ceriuri ai sbura/ Privind
lumea cea profană cum se pierde în abis[83].
Cum trăsătura definitorie a îngerului este zborul,
poetul găseşte chiar Locul aripelor, numai că tot în
stilul imaginativ al picturilor prerafaelite şi ale Renaşterii. Locul aripelor albe se simte numai în zborul
invers al îngerului căzut întâmplător pe pământ: Locul ciunt unde aripa se-nalţă albă c-argintul/ Când tu
înger încă-n ceruri pluteai dulce, fericit,/ Locul de-unde-apoi căzură când tu, vizitând pământul/ Te-ai uitat… şi-n lumea asta ca copilă te-ai trezit[84]. Poetul
însuşi se simte la maturitate ca îngerul căzut şi izgonit din raiul tinereţii: O rai al tinereţi-mi, din care stau
gonit!/ Privesc cu jind la tine asemeni lui Adam[85].
Dualitatea cer–pământ (apă) este laitmotivul prozei fantastice; fie că este vorba de lacul din lună, ori de
cel pământean, de cerul senin sau cel înnoptat, aceste două elemente apar întotdeauna în indestructibilitatea lor: Se făcuse noapte. Stelele mari şi albe tremurau pe cer şi argintul lunei trecea, sfâşiind valurile
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Idem, Opere I, ed. cit., p. 181.
Ibidem, p. 178.
Ibidem, p. 95.
Ibidem.
Ibidem, p. 51.
Ibidem.
Ibidem, p. 464.
Ibidem.
Ibidem, p. 465.
Idem, Opere I, ed. cit., p. 488.
Idem, Opere IV, ed. cit., p. 276.
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transparente de nouri ce se-ncreţeau în drumuri[86], ca
apoi, într-o variantă la aceeaşi nuvelă (Cezara), Oceana, duhul blând al nopţii, să treacă prin apa din lac
şi apa zugrăvea săltând încet volburi elastice[87]. Explicaţia clară a raţiunii poetice din această dihotomie se
găseşte în Memento mori: Umede se nasc în fundu-i
printre ape diafane/ Cât uitându-te în fluviu pari a te
uita în cer[88].
Pe portativul aceloraşi sublimări poetice intră neîndoielnic alte senzaţii şi stări care dau întregului alte
note de împlinire a lirismului: somnul, somnolenţa şi
visul. Un adevăr axiomatic rezumă subiectul la câteva
cuvinte: Eminescu este un poet pentru care visul există[89]. (Facultatea de a visa, aidoma gândirii, e la Eminescu primordială şi universală[90]). În poeziile de început, aşa cum este Din străinătate, Eminescu asociază
visul cu poeticul, ceea ce arată că ele trăiesc în simbioză. Visări misterioase, poetice şoptiri[91] amintesc
de copilărie, de natala vâlcioară şi de dorul lui nebun
pentru ele. În somn, romanticii cad ca într-o altă trezie,
mai grea, mai originară, în care sufletul îşi recâştigă
unanima substanţă[92].
Când, în Sărmanul Dionis, Eminescu spune: În
faptă lumea-i visul sufletului nostru[93], el exprimă un
adevăr esenţial despre sine, dar şi despre lume: şi
această libertate de alegere în elementele de cultură îl
făcea să citească numai ceea ce se potrivea cu predispunerea sa sufletească atât de visătoare. [...] e minune oare că pentru el visul era o viaţă şi viaţa un vis?[94]
Punctul nodal al acestei raţiuni este dat de accesul la
nemarginile regatului gândirii, care se face prin vis şi
somn[95]. Visul capătă valenţe multiple: în Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie – spre exemplu – un colorit sumbru: Vis de răzbunare negru ca mormântul[96];
în La Heliade, unul serafic: Ca visul e cântarea ce-ontoană Eol dulce[97], sau, în Amorul unei marmure,
unul inocent: Ca visul pe-un copil[98]. Mai mult decât
atât, proiectat în urmă, trecutul nu este nimic altceva
decât Visuri trecute, uscate flori/ Ce-aţi fost viaţa vieţii
mele[99], aşa încât erotica eminesciană, în întregul ei, e
o necurmată ţesere şi destrămare de visuri[100].

86. Idem, Opere VII, ed. cit., p. 132.
87. Ibidem, p. 151.
88. Idem, Opere IV, ed. cit., p. 126.
89. Ştefan Cazimir, op. cit., p. 47.
90. Ibidem.
91. Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 6.
92. I. Negoiţescu, Poezia lui Eminescu, Ediţia a IV-a, Prefaţă de Petru Poantă, Ediţie îngrijită de Dan Damaschin, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1995, p. 29.
93. Mihai Eminescu, Opere VII, ed. cit., p. 93.
94. Ibidem, p. 95.
95. Iosif Cheie, Repere eminesciene, ed. cit., p. 41.
96. Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 15.
97. Ibidem, p. 17.
98. Ibidem, p. 22.
99. Ibidem, p. 26.
100. Ştefan Cazimir, op. cit., p. 55.
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e
Traian D. Lazăr

REGELE MIHAI LA IPOTEŞTI

Elev fiind, regele Mihai a vizitat Ipoteştii împreună cu colegii de clasă, în timpul unei excursii şcolare. La finalul clasei a VII-a de liceu (azi cls. a XI-a),
s-a organizat pentru elevii clasei Marelui Voievod de
Alba Iulia, Mihai, o excursie de studii cu caracter recapitulativ. Această formă de activitate şcolară fusese impusă (concepută) de regele Carol al II-lea şi
avea ca obiectiv realizarea unor lecţii de sinteză „la
faţa locului,„impresionând întreaga receptivitate a
elevilor. Fiecare temă de sinteză îmbina cunoştinţele
dobândite de elevi la toate obiectele de învăţământ,
literatură, geografie, istorie, religie, arte plastice, muzică, etc. în legătură cu localitatea (zona) şi personalitatea culturală evocată. Reproducem principalele informaţii privind excursia la care ne referim, din lucrarea „Viaţa regelui Mihai. Jurnal biografic. Vol. I (19211940),” în curs de apariţie la Casa editorială Demiurg
din Iaşi.
În seara de 10 iunie 1939, marele voievod Mihai
însoţit de profesorii şi elevii clasei sale a plecat într-o
călătorie de studii la încheierea cursurilor clasei
a VII-a de liceu. Călătoria făcea parte din seria „călătoriilor (excursiilor, lecţiilor n.n.) de sinteză” cu care,
potrivit directivelor lui Carol al II-lea, Mihai îşi încheia
fiecare an şcolar. S-a călătorit cu o garnitură specială
de tren şi cu automobilele. La plecarea oficială din
gara Băneasa au fost prezenţi membrii Casei civile şi
militare a Regelui, guvernul, consilierii regali. Itinerarul călătoriei era: Năsăud, Cuhea (Maramureş), Borşa,
Vatra Dornei, Baia, Suceava, Ipoteşti, Mirceşti, Humuleşti, mânăstirea Neamţ, Bicaz, Gheorghieni, Braşov,
Bucureşti. Aceasta este ordinea localităţilor de pe itinerar indicată de presă în momentul plecării. Unul
dintre participanţii la călătoria de sinteză le enumeră,
în altă ordine, se pare ceea reală, ca localităţi de escală: Gheorghieni, Bistriţa Năsăud, satele maramureşene (Cuhea), Baia, Putna, Voroneţ, Dragomirna, Suceviţa, Gura Humorului, Rădăuţi, Suceava, Fălticeni,
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Mirceşti, Miclăuşeni, Humuleşti, Tg. Neamţ, Cotnari,
Agapia, Văratic, Durău, Bicaz, Piatra Neamţ.
Temele pe care Mihai trebuia să le urmărească şi
studieze în această călătorie ce încheia clasa a VII-a
de liceu erau: Maramureşul, leagăn şi cetate a Românismului; viaţa etnică a Moldovei; avuţiile naturale
româneşti şi posibilităţile lor de exploatare; formele
de muncă ale poporului nostru; aspecte caracteristice ale pământului românesc; evocarea a patru mari
figuri din literatura noastră – Coşbuc în regiunea Năsăudului, Eminescu la Ipoteşti, Alecsandri la Mirceşti
şi Creangă în regiunea Neamţ.1
La Gheorghieni elevii au participat la lecţii despre
minorităţile naţionale, istoria aşezării lor în Transilvania şi raporturile cu românii. De aici s-a plecat cu patru vehicule: o maşină a Siguranţei, maşina prefectului judeţului, minicarul profesorilor şi elevilor (în care
se aflau profesorii, Mihai şi colegii lui şi cei doi ofiţeri
care-l însoţeau pe marele voievod, Dămăceanu şi Tomescu, probabil) şi maşina dubă cu bagajele profesorilor şi elevilor. Prefecţii judeţelor prin care au trecut i-au întâmpinat la intrarea în judeţ şi i-au însoţit
tot timpul cât elevii clasei voievodului s-au aflat în
judeţul respectiv.
Următoarele opriri au fost la Bistriţa şi Năsăud
unde s-a evocat istoria regimentului grăniceresc român din Transilvania şi s-a comentat creaţia literară a
lui George Coşbuc.
Străbătând Maramureşul au făcut dese opriri în
satele unde au cunoscut îndeaproape arhitectura rurală, iar la Cuhea au aprofundat istoria voievodatului
maramureşean legată de întemeierea Moldovei.2
Marţi, 13 iunie 1939. După amiază, Mihai a sosit la
Vatra Dornei însoţit de doi colegi de clasă, de preotul profesor Nae Popescu, un grup de profesori şi
col. aghiotant Dămăcescu, venind cu automobilul
dinspre Borşa. Mihai a fost găzduit în hotelul Băilor
nr. 1, iar însoţitorii lui la pensionul Nufer. Masa a fost
luată la Cazinoul Băilor. Pe lângă Mihai şi însoţitorii
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săi au participat: Gh. Flondor, rezidentul regal al ţinutului Suceava şi prefectul judeţului Câmpulung, col.
Şumulescu. Populaţia locală şi-a manifestat dragostea şi ataşamentul faţă de Mihai şi dinastia regală.3
I. Zamfirescu nu menţionează această oprire la Vatra
Dornei. El reţine că trecând Carpaţii Orientali, Mihai
şi însoţitorii au ajuns la Baia, de unde pe traseul Putna, Voroneţ, Dragomirna, Suceviţa, Gura Humorului,
Rădăuţi, Suceava au făcut recapitulări de istoria
Moldovei, artei, etnografiei, formelor
de
aşezări
umane, etc.4
Miercuri,
14 iunie 1939.
Mihai a vizitat Ipoteştii.
Se comemorau 50 de ani
de la moartea marelui
poet şi animator naţional, Mihai
Eminescu.
Presa îşi exprima speranţa că din această excursie de studii, marele voievod Mihai se va înapoia cu experienţe şi cunoştinţe
care îl vor ajuta „să conducă cu blândeţe şi iubire la
rândul său destinele acestui Neam”, iar Ţara care îl
vede şi îl urmăreşte „va prinde să-l iubească mai mult
şi mai adânc.„5 Participant la excursie, prof. I. Zamfirescu îşi aminteşte că, de la Suceava excursioniştii
au urmat un periplu predominant literar dar şi cu incursiuni în istorie, prin Fălticeni (N. Gane), Ipoteşti (M.
Eminescu), Mirceşti (V. Alecsandri), Miclăuşeni (castelul Sturzeştilor, istoria liberalismului), Humuleşti (I.
Creangă), Tg. Neamţ (Cetatea Neamţului în istorie şi
creaţia epică), Cotnari (pătrunderea catolicismului în
Moldova).6
Luni, 19 iunie 1939. Mihai şi însoţitorii lui au vizitat
mausoleul poetului Vasile Alecsandri de la Mirceşti,
jud. Roman şi au cercetat muzeul din casele bardului. S-a făcut apoi o lecţie asupra operei lui V. Alecsandri. Elevii şcolii primare din sat au recitat poezii.
După amiază, Mihai şi colegii săi au avut de făcut o
comparaţie între M. Eminescu şi V. Alecsandri. Marţi
dimineaţă, 20 iunie, Mihai şi-a continuat drumul spre
Humuleştii lui Creangă.7
În ultima parte a excursiei de studii, Mihai a vizitat mânăstirile din partea centrală (de mijloc) a Carpaţilor răsăriteni. Religia, geografia, arta, şi literatura s-au îmbinat pentru a da culoare şi specificitate
acestei ultime părţi a traseului. La Agapia şi Văratic
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s-a aprofundat cunoaşterea vieţii şi activităţii lui N.
Grigorescu, Veronicăi Micle şi altor intelectuali români. La mânăstirea Durău, accentul s-a pus pe cunoaşterea geografiei Carpaţilor Orientali, a muntelui
Ceahlău, sub aspect geografic şi literar. La Bicaz s-a
examinat geografia râului Bistriţa, dar s-a evocat şi
personalitatea reginei Maria, care şi-a avut una din
reşedinţe aici.
Un
moment
distinct,
un
punct culminant al cursului de sintetizare, l-a
constituit şederea şi acţiunile desfăşurate la
M ânăstirea
Neamţ. Voievodului Mihai şi însoţitorilor săi
li s-au făcut
aici, de către
mitropolitul
Nicodim, o
primire foarte
oficială
urmată de
o slujba religioasă. A doua zi, profesorii însoţitori ai
elevilor (Nae Popescu, V. Arbore, Perpessicius, I. Zamfirescu) au ţinu un simpozion despre rolul mănăstirilor în viaţa politică şi spirituală a poporului român.
Personalitatea lui Calistrat Hogaş, instituţiile religioase şi culturale din localitate, au constituit obiectul cunoaşterii în ultimul punct al traseului, Piatra
Neamţ. De aici, elevii şi profesorii au fost luaţi din
nou cu trenul special şi readuşi în gara Băneasa8 (Mogoşoaia nn).
NOTE BIBLIOGRAFICE.
1. Neamul românesc, nr. 126 din 13 iunie 1939, p.
4. I. Zamfirescu, Pagini memorialistice, ed. Aius, Craiova, 1995, p. 205.
2. I. Zamfirescu, op. cit., pp. 206, 207.
3. Neamul românesc, nr. 130 din 17 iunie 1939, p.
4.
4. I. Zamfirescu, op. cit. p. 207.
5. Neamul românesc, nr. 129 din 16 iunie 1939, p.
4.
6. I. Zamfirescu, op. cit. pp. 208, 209.
7. Neamul românesc, nr. 133 din 21 iunie 1939, p.
4.
8. I. Zamfirescu, op. cit. pp. 209 – 212. Neamul românesc, nr. 136 din 24 iunie 1939, p.4.
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Ionel SAVITESCU

EMINESCOLOGI CLUJENI

„clujenii sunt încă departe de ieşeni (ca să fac această trimitere statistică, evident fără valoare în aprecierea
calitativă), critici care şi-au asumat... baremul Eminescu
– piatra de încercare pentru orice critic şi istoric literar”
(Constantin Cubleşan)

e

Există, astăzi, câteva puternice şcoli de eminescologie în centre universitare de prestigiu: Iaşi, Bucureşti, Timişoara, deşi eminescologi renumiţi întâlnim, bunăoară,
la Bacău, Baia Mare, Botoşani, Braşov, Constanţa, Craiova, Huşi, Piatra-Neamţ, Suceava, şi, probabil, încă în multe alte localităţi ale ţării. Iată că, dl. Constantin Cubleşan,
un distins eminescolog, de altfel, autor al câtorva volume dedicate poetului naţional – tomuri bine primite,
cum aflăm din excerptele critice reproduse, dă la iveală
un volum* cu titlul de mai sus, ce înmănunchează trecerea în revistă a contribuţiilor eminescologice a 29 de
cercetători clujeni ai lui Eminescu, formaţi în centrul
universitar din Cluj-Napoca, de la Gh. Bogdan – Duică la
Călin Teutişan, între care semnalăm pe Lucian Blaga, Liviu Rusu, D. Popovici, Nicolae Trifoiu, Mircea Popa, Eugen S. Cucerzan, Ioana Em. Petrescu, Rodica Marian, Vasile Muscă, Irina Petraş, Dan Brudaşcu, Ioana Bot. Analizând, într-un succint Cuvânt înainte („Există o şcoală de
eminescologie clujeană?”) aportul cercetătorilor clujeni
în materie de Eminescu, Constantin Cubleşan discută
contribuţiile celor mai notabili: Bogdan – Duică, Liviu
Rusu (realmente un cercetător cu mari merite în studierea tragicilor antichităţii greceşti, apoi, alături de Mihai
Drăgan în reabilitarea lui T. Maiorescu şi investigarea raporturilor Eminescu - Schopenhauer), D. Popovici („singurul care a impus real o direcţie şi ar fi putut crea în jurul
său un anturaj laborios de cercetători, favorabil eminescologiei, sub fermentul ideilor sale novatoare, dar care s-a
stins din viaţă prematur, contribuţiile sale, fundamentale
în cercetarea eminescologică, rodind abia peste câteva
decenii, când au fost puse în circulaţie şi valorificate cu
adevărat”, p. 6), Ioana Em. Petrescu („având harul şi ambiţia de a crea o şcoală eminescologică la Cluj. Nenumăraţi studenţi ai ei şi-au scris tezele de licenţă pe teme din
Eminescu. Dar, din păcate, şi ea s-a stins înainte de vreme.
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O continuă, în spiritul ei organizator şi în marca ideilor ei
Ioana Bot, care se dovedeşte a avea şansa de a aduna în
jurul său, prin exemplul propriilor studii, temeinice, tineri
cercetători, despre care se va putea vorbi – cine ştie ? –
cândva, că aparţin unei şcoli eminescologie clujene”, p. 7).
În cele ce urmează ne vom referi selectiv la câţiva eminescologi clujeni. Unul dintre aceştia – Liviu Rusu (1901
– 1985) – a căutat să elucideze problema influenţei lui
Schopenhauer (1788 – 1860) asupra lui Eminescu în studiul „Eminescu şi Schopenhauer” (1966). Când Eminescu sosise la Viena, Schopenhauer era în plină vogă,
devenind filozoful la modă în Europa cu reverberaţii
până în cercul Junimii ieşene, unde era atent dezbătut.
Se ştie că, Zizin Cantacuzino i-a tradus opera în franceză,
iar T. Maiorescu i-a tălmăcit Aforismele asupra înţelepciunii în viaţă în româneşte (1890). În timpul vieţii, între
Schopenhauer şi Hegel a existat o rivalitate acerbă, filozoful din Danzig punându-şi cursurile la aceleaşi ore cu
Hegel, în speranţa de a-i atrage studenţii. Însă, abia
după moarte, Schopenhauer se va bucura de o mare
glorie, de care ar fi fost mândru. Aşadar, Schopenhauer
a dominat gândirea sfârşitului de secol al XIX-lea până
în primele decenii ale secolului XX, când, bunăoară, Ion
Petrovici i-a dedicat un curs universitar (1935 – 1936),
reunit ulterior într-o monografie pe baza notelor de la
curs înregistrate de I. Ocneanu, ce rezistă şi astăzi la lectură, fiind republicată. În fine, dacă Ion Petrovici susţine
că filozofia lui Schopenhauer este, în genere, pentru oamenii subţiri, Constantin Noica îl consideră ca fiind o
seducătoare alee secundară în istoria gândirii. În
ceea ce ne priveşte, îl socotim pe Schopenhauer ca un
spirit de mare clasă cu observaţii pertinente asupra vieţii şi oamenilor, pe care nu ezită să-i critice cu severitate
pentru inconsecvenţele de comportament. Se mai poate observa că, dacă majoritatea filozofilor şi-au alcătuit
sistemul filozofic propriu spre senectute, Schopenhauer
şi-a încheiat opera Lumea ca voinţă şi reprezentare în
preajma vârstei de 30 de ani. Relevant e faptul că Schopenhauer mai preocupă şi astăzi. Astfel, Marta Petreu (v.
România Literară 9/1997) a publicat eseul Schopenhauer şi Cioran. Filozofii paralele. Aşadar, Liviu Rusu în
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eseul menţionat mai sus, din păcate, nereeditat, susţine
că Mihai Eminescu nu trebuie ataşat „la remorca celui
mai reacţionar gânditor pe care l-a dat secolul al XIX-lea”
(pp. 23 – 24). Liviu Rusu distinge, astfel, două feţe ale
chipului eminescian: una de suprafaţă, superficială şi
cealaltă adâncă, profundă, care scapă de obicei cercetătorului grăbit. Pentru Liviu Rusu, opera lui Schopenhauer este expresia unei boli a secolului (mal du siècle),
care a generat opere literare de mare profunzime şi răspândire. Pentru a-şi demonstra punctul de vedere, Liviu
Rusu recurge la paralela Kant-Schopenhauer, pentru
acesta din urmă lucrul în sine poate fi cunoscut – voinţa – care stă la temelia vieţii, satisfacerea necesităţilor:
mâncarea şi reproducerea. Remediile lui Schopenhauer
sunt: contemplaţia artistică, teoria geniului, asceza (cu
reverberaţii în filozofia indiană – upanişadele fiind pentru Schopenhauer o lectură favorită la senectute. A se
vedea şi volumul lui Paul Deussen Filozofia upanişadelor. De unde şi profunda influenţă asupra lui Eminescu, poetul fiind preocupat de limba sanscrită – traducând din Dicţionarul sanscrit al lui Franz Bopp – şi
de filozofia budistă), în sfârşit, visele, Schopenhauer întrebându-se dacă viaţa nu este un vis. A se vedea în
acest sens şi piesa de teatru a lui Calderón de la Barca
(1600 – 1681) Viaţa este vis. Dacă pentru Tudor Vianu
Cu mâne zilele-ţi adaugi este cea mai schopenhaueriană poezie a lui Eminescu, iar pentru Liviu Rusu Memento mori, pentru noi profund schopenhaueriene
sunt Singurătate şi Rugăciunea unui dac. Cât de înrudit a fost Eminescu de filozofia lui Schopenhauer o spune şi Slavici în Amintiri, care mărturiseşte că Eminescu
l-a sfătuit să-l citească întâi pe acesta şi abia după aceea
pe Fichte, Hegel, Schelling, Kant. Evident, D. Popovici
(1902 – 1952), discipol al lui Caracostea, urmat de fiica
sa, Ioana Em. Petrescu (1941 – 1990), sunt, de departe,
prin preocuparea constantă pentru poetul naţional cei
mai reprezentativi eminescologi clujeni şi numai o fatalitate ineluctabilă de le-a secerat viaţa de timpuriu, înainte de a-şi încheia cercetările eminesciene, dacă acestea se pot încheia vreodată, şi formarea unei şcoli care
să rivalizeze cu a celorlalte centre universitare: „D. Popovici este unul dintre primii critici importanţi care văd în poezia începuturilor – pe care T. Maiorescu a neglijat-o complet în volumul de Poesii ce i l-a alcătuit –, germenii de recunoaştere a marii poezii de mai târziu. Pentru valorificarea integrală a creaţiei eminesciene, acesta este un câştig
de însemnătate” (p. 46). A se vedea în acest sens şi volumul lui Cristian Livescu Întâiul Eminescu (1998). Ioan V.
Boeriu (1911 - 1992) a fost preocupat de scrierile de critică teatrală ale lui Eminescu, poetul fusese pasionat de
teatru din adolescenţă, însoţind diverse trupe teatrale
în calitate de sufleor, traducător al tratatului lui Rötscher sau chiar interpretase rolul Ciobanului din
Răzvan-vodă spre stupefacţia lui Miron Pompiliu: „Se
vede, măi, că n-ai fost păcurar cum am fost eu, că-mi venea să sar pe scenă, să-ţi iau bâta şi traista din spate, să-ţi
arăt eu cum se calcă ciobăneşte cu bâta şi traista de-a
umăr” (v. Ioan Massoff Eminescu şi teatrul, 1964, p. 85).
A se vedea în acest sens şi mărturiile lui Teodor V. Ştefanelli. Nicolae Trifoiu (1921 – 2010) îşi leagă numele de
cel al poetului naţional prin trei cărţi, în care caută să
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elucideze drumurile şi popasurile lui Eminescu în Transilvania, monografia despre Ştefan Micle (împreună cu
Crişan Mircioiu) şi dezlegarea enigmei cine a fost Ioan
Neamţu? Nicolae Trifoiu are meritul de a stabili irefutabil drumul lui Eminescu spre Blaj, în 1866, prin Vatra
Dornei „asupra căruia nu mai rămâne aproape nici un dubiu acum” (p. 74). De la Tg. Mureş la Blaj, Eminescu şi-a
continuat călătoria cu Ioan Cotta şi Toader Cojocariu.
Eugen S. Cucerzan şi Vasile Zvanciuc au meritul de a
descoperi şi repune în circulaţie poezia lui Eminescu
Asta vreu dragul meu, descoperită în Umoristul (29
septembrie 1866) unde a stat până în 1979, când cei doi
au publicat-o în Tribuna numărul 29. Rodica Marian
este autoarea câtorva volume consacrate lui Eminescu
(deşi la pagina 157 există o inconsecvenţă în denumirea
unui volum Luminile Luceafărului sau Lumile Luceafărului), continuă să publice studii temeinice în revista
HYPERION. În sfârşit, Ioana Bot este o demnă continuatoare a înaintaşilor ei la Catedra de Literatură română –
D. Popovici şi Ioana Em. Petrescu –, prin studii, articole,
volume consacrate lui Eminescu, chiar dacă, în treacăt fi
zis, Ioana Bot s-a opus editării manuscriselor lui Eminescu, reproşându-i d-lui. Eugen Simion „modalitatea”
reeditării ediţiei şi cheltuielile necesare respectivului
proiect cultural. Printre cei care au susţinut cu vehemenţă editarea acestor caiete – manuscrise a fost Constantin Noica, care a exemplificat cu editarea caietelor
lui Valéry şi Leonardo da Vinci. Iniţial, la sfârşitul deceniului întâi al acestui secol, probabil, demarat de Dilema 265/1998, doamna Ioana Bot a reunit în juru-i o
echipă tânără pentru realizarea unei cercetări asupra
„cazului Eminescu”: „Mihai Eminescu, poet naţional
român. Istoria şi anatomia unui mit cultural”, 2001 –
12 eseuri realizate de cercetători clujeni la care s-au raliat Ioana Pârvulescu şi Mircea Anghelescu de la Universitatea din Bucureşti: „Lucrând la această < istorie şi anatomie a unui mit cultural >, m-am bucurat să îmi găsesc parteneri de drum (şi de proiect, şi de idei...) în persoana unor
istorici literari reputaţi, ca şi între foşti şi actuali studenţi ai
mei, care au avut ocazia să urmărească, de-a lungul anilor,
cursurile mele universitare consacrate unor subiecte din
această arie şi au participat entuziaşti la atelierele lor conexe. Multe din analizele celei de-a doua secţiuni s-au născut astfel. De-aceea, cartea poate să semene (şi) cu jurnalul unui santier, sau cu expediţia (neterminată) destinată
cartografierii unui teritoriu prea puţin cunoscut. Le mulţumesc tuturor celor care m-au însoţit în acest parcurs” (vol.
cit. pp. 6 – 7). Evident, spaţiul nu ne îngăduie să relatăm
şi despre celelalte contribuţii ale şcolii clujene de eminescologie, de altfel, notabile, dar asigurăm pe eventualii lectori că efortul d-lui. Constantin Cubleşan este binevenit, cartea constituindu-se ca un veritabil instrument de lucru. Din păcate, mulţimea inadvertenţelor –
nume de scriitori scrise greşit, litere lipsă din cuvinte,
ani incompleţi, inconsecvenţa unor titluri de volume,
articole posesive – genitivale greşit folosite etc. –, umbresc imaginea unui volum ce se parcurge realmente
cu plăcere şi folos.
* CONSTANTIN CUBLEŞAN – EMINESCOLOGI CLUJENI, Ed. LIMES, Cluj-Napoca, 2011, 239 p., 24 lei.
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Mihai Eminescu

Înger de pază

Când sufletu-mi noaptea veghea în estaze,
Vedeam ca în vis pe-al meu înger de pază,
Încins cu o haină de umbre şi raze,
C-asupră-mi c-un zâmbet aripele-a-ntins;
Dar cum te văzui într-o palidă haină,
Copilă cuprinsă de dor şi de taină,
Fugi acel înger de ochiu-ţi învins.
Eşti demon, copilă, că numai c-o zare
Din genele-ţi lunge, din ochiul tău mare
Făcuşi pe-al meu înger cu spaimă să zboare,
El, veghea mea sfântă, amicul fidel?
Ori poate!.. .O-nchide lungi genele tale,
Să pot recunoaşte trăsurile-ţi pale –
Căci tu – tu eşti el.

Angelo custode

Di notte che l’alma vegliava rapita,
Tra sogno mio angelo custode scorgevo,
D’un manto di ombre e raggi era cinto,
E l’ali spiegava su di me sorridendo;
Ma come ti vidi in diafana veste,
Fanciulla d’arcano anelito avvinta,
Quell’angiol fuggì dal tuo ciglio, sconfitto.
Fanciulla sei demone, che solo d’un vampo
Dei grandi tuoi occhi a ciglia velate
Facesti mio angelo, sgomento, volare,
Lui, sacro custode, amico fidato;
Oh forse! Deh chiudi le ciglia velate,
Ch’io possa i pallidi tratti avvistare,
Perché tu - tu sei lui!

De câte ori, iubito...

De câte ori, iubito, de noi mi-aduc aminte,
Oceanul cel de gheaţă mi-apare înainte:
Pe bolta alburie o stea nu se arată,
Departe doară luna cea galbenă - o pată;
Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite
O pasăre pluteşte cu aripi ostenite,
Pe când a ei pereche-nainte tot s-a dus
C-un pâlc întreg de păsări, pierzându-se-n apus.

Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare,
Nici rău nu-i pare-acuma, nici bine nu... ea moare,
Visându-se-ntr-o clipă cu anii înapoi.
Suntem tot mai departe deolaltă amândoi,
Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ,
Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi.

Ogni qual volta, amore...

Ogni qual volta, amore, di noi io mi rammento,
L’oceano di ghiaccio davanti a me si stende:
Sulla bincastra volta non sale nessun astro,
Solo la gialla luna - lontano - una macchia;
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Sui ghiacci a migliaia dai flutti sbatacchiati,
Svolazza un uccello, le ali svigorite,
Mentre la sua compagna si è allontanata,
Perdendosi al tramonto con uno stuolo intero.
Lui getta dietro lei addolorati sguardi,
Adesso non gli incresce, né si rallegra... muore
Coll’improvviso sogno di tanti anni addietro.
Noi sempre più distante siam una dall’altro,
Sempre più solo io rabbuio e raggelo,
Tu tu ti disperdi all’alba luce eterna.

Afară-i toamnă...

Afară-i toamnă, frunză-mprăştiată,
Iar vântul zvârle-n geamuri grele picuri;
Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri
Şi într-un ceas gândeşti la viaţa toată.
Pierzându-ţi timpul tău cu dulci nimicuri,
N-ai vrea ca nime-n uşa ta să bată;
Dar şi mai bine-i, când afară-i zloată,
Să stai visând la foc, de somn să picuri.
Şi eu astfel mă uit din jeţ pe gânduri,
Visez la basmul vechi al zânei Dochii;
În juru-mi ceaţă creşte rânduri-rânduri;
Deodat-aud foşnirea unei rochii,
Un moale pas abia atins de scânduri...
Iar mâni subţiri şi reci mi-acopăr ochii.

L’autunno fuori...

L’autunno fuori sperde i fogliami
E grevi gocce il vento lancia ai vetri,
Tu lettere da buste logore rileggi
E in un’ora pensi tutti i tuoi anni.
Perdendo il tempo in dolci bagattelle,
Tu non vorresti che alla porta alcuno bussi;
Ma meglio ancor è quando fuori gronda,
Al fuoco star sognando e sonnecchiare.
Così nella poltrona in pensieri assorto
La fiaba della fata Dochia sogno;
Intorno a me la nebbia sta crescendo;
A un tratto il fruscio d’un vestito avverto,
Un mite passo appena tocca il palco...
E fra le mani fredde mi coprono lo sguardo.

Sunt ani la mijloc...

Sunt ani la mijloc şi-ncă mulţi vor trece
Din ceasul sfânt în care ne-ntâlnirăm,
Dar tot mereu gândesc cum ne iubirăm,
Minune cu ochi mari şi mână rece.
O, vino iar! Cuvinte dulci inspiră-mi,
Privirea ta asupra mea se plece,
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Sub raza ei mă lasă a petrece
Şi cânturi nouă smulge tu din liră-mi.
Tu nici nu ştii a ta apropiere
Cum inima-mi de-adânc o linişteşte,
Ca răsărirea stelei în tăcere;
Iar când te văd zâmbind copilăreşte,
Se stinge-atunci o viaţă de durere,
Privirea-mi arde, sufletul îmi creşte

Son già molti anni...

Son già molti anni e più si daran fretta
Dall’ora sacra quando c’incontrammo,
Ma pur ripenso quanto ci amammo,
Prodigio dai grandi occhi e man fredda.
Oh vieni ancor! Ispirami poesia,
Il tuo sguardo su di me piegato,
Consenti ch’io viva del suo raggio,
E nuovi carmi affranchi dalla lira.
Nemmeno sai come l’averti appresso
I miei torbidi precordi placa,
Al par del quieto sorger della luna,
Quando ti vedo rider da fanciulla
Si spegne tutta una vita di dolor,
Lo sguardo brucia, l’alma mi s’allarga.

Când însuşi glasul...

Când însuşi glasul gândurilor tace,
Mă-ngână cântul unei dulci evlavii –
Atunci te chem; chemarea-mi asculta-vei?
Din neguri reci plutind te vei desface?
Puterea nopţii blând însenina-vei
Cu ochii mari şi purtători de pace?
Răsai din umbra vremilor încoace,
Ca să te văd venind-ca-n vis, aşa vii!
Cobori încet... aproape, mai aproape,
Te pleacă iar zâmbind peste-a mea faţă,
A ta iubire c-un suspin arat-o,
Cu geana ta m-atinge pe pleoape,
Să simt fiorii strângerii în braţe –
Pe veci pierduto, vecinic adorato!

Quando la stessa voce...

Quando la stessa voce dei pensieri tace,
Il canto d’una dolce pietà mi culla –
Allor ti chiamo, tu mi ascolterai?
Da freddi nembi a volo ti dipartirai?
Tu mite chiarirai il cuore della notte
Con gli occhi grandi pacificatori?
Dall’ombra dell’età fin qua risorgi,
Venir ti vegga - come in sogno vieni!
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Discendi piano... vicino, più vicino,
Sul mio volto ripiega il tuo sorriso!
Con un sospiro rivela la tua fiamma,
Col ciglio le mie palpebre rasenta,
Del nostro abbraccio i brividi io senta –
Tu, in eterno persa, per sempre adorata!

Iubind în taină...

Iubind în taină am păstrat tăcere,
Gândind că astfel o să-ţi placă ţie,
Căci în priviri citeam o vecinicie
De-ucigătoare visuri de plăcere.

Dar nu mai pot. A dorului tărie
Cuvinte dă duioaselor mistere;
Vreau să mă-nec de dulcea-nvăpăiere
A celui suflet ce pe-al meu îl ştie.
Nu vezi că gura-mi arsă e de sete
Şi-n ochii mei se vede-n friguri chinu-mi,
Copila mea cu lungi şi blonde plete?
Cu o suflare răcoreşti suspinu-mi,
C-un zâmbet faci gândirea-mi să se-mbete.
Fă un sfârşit durerii... vin’ la sânu-mi.

Segretamente amando...

Segretamente amando non mi confessai,
Pensando ciò di tuo gradimento,
Chè nei tuoi occhi leggevo un eterno
Di micidiali sogni di diletto.
Ma più non posso. Il forte del desio
Dà ai soavi arcani una voce;
Vo’ affogar nel dolce avvampare
Del tuo cuor gemello al mio.
Non vedi che la bocca mi è arsa per la sete,
E febbrili gli occhi di tormento,
Fanciulla mia a lunghe e bionde trecce?
D’un alito lenisci il mio pianto,
Con un sorriso il pensier m’inebri,
Al cruccio metti fin... vienimi a lato.

Trecut-au anii...

Trecut-au anii ca nouri lungi pe şesuri
Şi niciodată n-or să vie iară,
Căci nu mă-ncântă azi cum mă mişcară
Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri,

Ce fruntea-mi de copil o-nseninară,
Abia-nţelese, pline de-nţelesuri –
Cu-a tale umbre azi în van mă-mpresuri,
O, ceas al tainei, asfinţit de sară.
Să smulg un sunet din trecutul vieţii,
Să fac, o, suflet, ca din nou să tremuri
Cu mâna mea în van pe liră lunec;
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Pierdut e totu-n zarea tinereţii
Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri,
Iar timpul creşte-n urma mea... mă ntunec!

Passaron gli anni...

Passaron gli anni - sui piani tarde nubi –
Per non tornar indietro più giammai,
Chè non m’incantan oggi come una volta
Indovinelli, miti, doine, fiabe
Che la fanciulla fronte allor rasserenaron,
Intese appena, cariche di sensi –
Invan mi assalgon oggi le tue ombre,
Oh, ora dell’arcano, tramonto della sera.
Strappare un suon alla vissuta vita,
Commuoverti ancor, animo mio,
Invan la mano tenta di sfiorar la lira;

Tutto è perduto della giovinezza,
È muto il dolce canto dell’età estinte,
Il tempo ingigantisce dietro a me... m’abbuio!

Veneţia

S-a stins viaţa falnicei Veneţii,
N-auzi cântări, nu vezi lumini de baluri;
Pe scări de marmură, prin vechi portaluri,
Pătrunde luna, înălbind păreţii.

Okeanos se plânge pe canaluri...
El numa-n veci e-n floarea tinereţii,
Miresei dulci i-ar da suflarea vieţii,
Izbeşte-n ziduri vechi, sunând din valuri.
Ca-n ţintirim tăcere e-n cetate.
Preot rămas din a vechimii zile,
San Marc sinistru miezul nopţii bate.
Cu glas adânc, cu graiul de Sibile,
Rosteşte lin în clipe cadenţate:
Nu-nvie morţii – e-n zadar, copile!

Venezia

Spirò la fiera vita di Venezia,
Non vi si canta, i balli spenti tutti,
Fra scale in vecchio marmo, fra portali,
S’addentra luna, lumeggiando i muri.
Okeanos si lagna sui canali...
Lui solo fior di gioventù perenne,
La vita alla dolce sposa ridarebbe,
I vecchi muri urta d’onde echeggiami.

Qual cimitero è la città, di quiete.
Apostolo dei tempi invecchiati,
San Marco, orrendo, mezzanotte fende.
Con voce fonda, verso sibillino,
Pronunzia piano gli attimi ritmati:
I morti non risorgon - figlio mio!
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Glossă

Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi şi nouă toate;
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;
Nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te cheamă
Tu rămâi la toate rece.
Multe trec pe dinainte,
În auz ne sună multe,
Cine ţine toate minte
Şi ar sta să le asculte?...
Tu aşează-te deoparte,
Regăsindu-te pe tine,
Când cu zgomote deşarte
Vreme trece, vreme vine.
Nici încline a ei limbă
Recea cumpăn-a gândirii
Înspre clipa ce se schimbă
Pentru masca fericirii,
Ce din moartea ei se naşte
Şi o clipă ţine poate;
Pentru cine o cunoaşte
Toate-s vechi şi nouă toate.
Privitor ca la teatru
Tu în lume să te-nchipui:
Joace unul şi pe patru
Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
Şi de plânge, de se ceartă,
Tu în colţ petreci în tine
Şi-nţelegi din a lor artă
Ce e rău şi ce e bine.
Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două feţe,
Vede-n capăt începutul
Cine ştie să le-nveţe;
Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate,
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă şi socoate.
Căci aceloraşi mijloace
Se supun câte există,
Şi de mii de ani încoace
Lumea-i veselă şi tristă;
Alte măşti, aceeaşi piesă,
Alte guri, aceeaşi gamă,
Amăgit atât de-adese
Nu spera şi nu ai teamă.
Nu spera când vezi mişeii
La izbândă făcând punte,
Te-or întrece nătărăii,
De ai fi cu stea în frunte;
Teamă n-ai, căta-vor iarăşi
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Între dânşii să se plece,
Nu te prinde lor tovarăş:
Ce e val, ca valul trece.
Cu un cântec de sirenă,
Lumea-ntinde lucii mreje;
Ca să schimbe-actorii-n scenă
Te momeşte în vârteje;
Tu pe-alături te strecoară,
Nu băga nici chiar de seamă,
Din cărarea ta afară
De te-ndeamnă, de te cheamă.
De te-ating, să feri în laturi,
De hulesc, să taci din gură;
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
Dacă ştii a lor măsură;
Zică toţi ce vor să zică,
Treacă-n lume cine-o trece;
Ca să nu-ndrăgeşti nimică,
Tu rămâi la toate rece.
Tu rămâi la toate rece,
De te-ndeamnă, de te cheamă;
Ce e val, ca valul trece,
Nu spera şi nu ai teamă;
Te întreabă şi socoate
Ce e rău şi ce e bine;
Toate-s vechi şi nouă toate:
Vreme trece, vreme vine.

Glossa

Tempo passa, tempo viene,
Tutto è vecchio, tutto è nuovo
Ciò ch’èmale, ciò ch’è bene
Solo chiediti e pensa.
Non temere e non sperare,
Ciò ch’è onda, va qualonda;
Se t’induce, se t’attrae,
Resta freddo a ogni cosa.
Tante cose s’avvicendan,
Ne sentiamo a mille a mille,
Chi può tutto memorare
E starebbe a udirle?...
In disparte quindi siedi,
Il tuo io ritrovando
Che con gran fracasso vano
Tempo passa, tempo viene.
Non inclini il suo ago,
Del pensier il freddo pendol
Verso l’attimo che cambia,
In fortuna mascherato.
Dalla propria morte nasce
E dura un istante, forse;
Per colui che lo conosce
Tutto è vecchio, tutto è nuovo.
Spettator come a teatro
Tu figurati nel mondo;
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Faccia uno quattro parti,
Pur saprai ch’è un sol volto,
Che lui litighi o pianga
Tu divertiti in disparte
E impara da lor arte
Ciò ch ‘è bene, ciò ch’è male.
Il passato e l’avvenire
Son del foglio le due facce,
Nella fine c’è l’inizio
Per chi a vederne è atto;
Ciò che fu, ciò che sarà
Tutto abbiamo al presente,
Sulla loro vanità
Solo chiediti e pensa.
Giacché agli stessi mezzi
Ubbidisce ciò che esiste,
E da più d’uno millenni
È il mondo lieto e triste,
Altri mimi, stessa trama,
Altre voci, stessa gamma,
Ingannato tante volte
Non sperar e non temere.
Non sperar se vedi abietti
Che s’addensano alle palme,
Ti soverchieran gli scempi,
Fossi pur l’astro del carme;
Non temer, cominceranno
Fra di lor la baraonda,
Tu non metterti nel branco;
Ciò ch ‘è onda, va qual onda.
Come un canto di sirena
Tende il mondo lustre reti;
Per cambiar gli attori in scena
Ti stordisce, ti alletta,
Tu scantona in disparte
E non badare neanche,
Fuori della tua strada
Se t’induce, se t’attrae.
Se ti toccan, scosta via,
Ti calunnian, non opporti;
A che pro consigli dia
Quando sai i loro modi?
Tutti dicano ogni cosa,
Passino pel mondo tanti;
Tu, per non appassionarti,
Resta freddo a ogni cosa.
Resta freddo a ogni cosa,
Se t’induce, se t’attrae
Ciò ch’ è onda, va qual onda,
Non temere e non sperare;
Solo chiediti e pensa
Ciò ch’ è male, ciò ch’ è bene;
Tutto è vecchio, tutto è nuovo:
Tempo passa, tempo viene.
Traducerea şi adaptarea Geo VASILE
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Un trecut strălucit*

– frAgmEnt –
să arunce nici o privire spre grupul în care mă aflam;
Partea 1
savurau viaţa, chiar dacă viaţa avea un gust de cantină,
moartea mamei
iar mama, îmi spuneam, îi pizmuia probabil un pic.
La urmă de tot, mama părea mai tânără. Faţa i se reAm rămas din nou singură. Aşteptam. Un infirmier
laxase şi, dacă n-ar fi fost respiraţia hârâită ce părea să-i
îmi explicase formalităţile ce trebuiau îndeplinite, cu o
adune ultimele puteri, aş fi putut să cred că peste douărăbdare şi o discreţie ce contrastau cu agitaţia agasantă
trei ceasuri se va trezi în sfârşit refăcută, după atâtea îna colegilor săi. Am privit pe fereastră şi am văzut, alucercări. De pe culoar venea o rumoare confuză în care
necând de-a lungul orizontului, un nouraş auriu. „Inse amestecau şuşoteala celor două infirmiere antileze,
credibil, mi-am spus, cum seamănă cu un suflet care se
clinchetul unor instrumente uşoare – medicale sau de
înalţă.“ Apoi s-a destrămat cu graţie sub privirile mele.
bucătărie, nu ştiu –, aplauzele unui joc televizat şi voŞtiam că aceste detalii nu însemnau nimic, şi nu înţelecea unui bătrân ce horcăia la intervale regulate. Acest
geam de ce numai ele îmi trezeau interesul. Restul era
amestec de zgomote depărtate, dominat de respiraţia
departe.
chinuită a mamei, forma, în fapt, o linişte palpabilă.
Moartea mamei nu mă lovise cu adevărat, nu încă.
Ştiam că sfârşitul era o chestiune de ore sau de minute.
Era pe cale s-o facă.
O ţineam de mână şi încercam să citesc, să mă concenDe câţiva ani, mama adunase o tristă colecţie de
trez pe ceva simplu. Voiam să fiu calmă pentru ea. A
boli şi de accidente. Au fost, pe rând, cancerul, cădemai durat puţin. Pe urmă respiraţia a încetat.
rile de pe cal, accidentele de maşină… îşi revenea de
Am simţit pe dată o lipsă, ca şi cum trupul meu ar
fiecare dată, mai gârbovită, mai obosită şi mai şubredă,
fi depins de respiraţia aceea. Am strigat: Mamă! Eram
însă atât de vie! Rezista, găsea mereu un pretext pentru
doar sunete şi mişcare, ea – tăcere şi imobilitate. Eram
dorinţa ei de viaţă, chiar dacă pentru asta era nesuferideja în lumi diferite: între noi se căscase un hău. Am
tă, sâcâitoare, enervantă. Era divorţată, iar relaţiile cu
fost surprinsă de simplitatea morţii. Ştiam că sufăr, dar
soră-sa erau furtunoase; eram fiica ei unică şi singura
nu simţeam nimic; asta se cheamă oare să fii anihilat?
fiinţă faţă de care şi-ar fi putut deschide sufletul, dar nu
Am ieşit din cameră să caut pe cineva. Asistentele
făcea nimic, cel puţin nu direct: telefona de mai multe
aproape s-au năpustit peste mine, din solicitudine, dar
ori pe zi ca să-mi spună o banalitate, o vorbă afectuoaşi de teamă să nu plâng ori să ţip de faţă cu „rezidenţii“.
să, ori ca să-mi reproşeze un fleac. Se simţea rău, îmi
Doi infirmieri i-au făcut o ultimă toaletă. Ea nu spunea
dădeam seama după vocea ei, dar asta era tot. Câteva
nimic, fireşte, iar tăcerea ei mă strivea: aş fi vrut să facă
săptămâni înainte să moară, am întrebat-o ce o durea;
ceva, să spună că eşarfa înfăşurată în jurul capul era
a murmurat, cu mintea puţin înceţoşată de anestezice:
oribilă şi îi stătea îngrozitor, dar mama nu mai discuta
– Mă doare burta, dar să nu spui la nimeni.
cu nimeni. La capătul culoarului, câţiva bătrâni înţeDe ce? Cred că am fost, în acele momente, foarte
lepţi îşi duceau supa la gură cu gesturi solemne, fără
aproape de explicaţia acestei discreţii. Sau poate că în__________________
ţelesesem mai de mult… Se cufunda în trecut, o clipă
* În pregătire la Editura HUMANITAS
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mă confunda cu maică-sa, însă îşi revenea rapid când
îi spuneam cine sunt. Credea că în camera vecină dormea sora ei, ori că spitalul se afla în România, ţara în
care se născuse. Vorbea mult, de asemeni, despre fratele ei geamăn, mort în urmă cu treizeci de ani. Apoi
revenea în prezent şi discutam cu calm despre trecutul
ei, alunecând pe nesimţite din lumea viselor în cea reală. Mă impresionau detaşarea, seninătatea ei; după ce,
toată viaţa, nu-i menajase pe cei din jurul ei, acum lăsa
frâu liber duioşiei, bunătăţii ei naturale.
Era urmaşa unei mari familii româneşti – Brătienii.
Străbunicul, apoi bunicul ei au contribuit la formarea
statului român; există străzi, pieţe, statui care le poartă numele. Tatăl ei, istoric şi om politic, a fost asasinat,
iar bunica a făcut închisoare. Toate acestea le-am auzit,
pot spune, până la saţiu. Mama îmi povestea despre palatele deţinute de familia mamei ei, o autentică prinţesă româncă, despre întâlniri de familie cu generali bătrâni pe seama cărora se făceau glume, despre jocuri în
parcuri cu un rege adevărat, despre micii prinţi, despre
guvernantele germane, iar eu ascultam uluită că mama
a putut trăi asemenea minunăţii. Pe urmă am crescut,
ea continua să-mi spună poveştile ei frumoase, însă au
fost şi altele: cu portărei francezi care veneau să ceară
datorii uitate, cu conturi în bancă blocate, cu escroci
care i-au fluturat şi ei poveşti frumoase, mamei.
Când o rugam să ţină seama de realitate, răspunsul
era un „la ce bun?“ dezarmant. Îmi aminteam atunci
că mama venea de pe altă planetă, în alb şi negru, ca în
fotografiile adunate într-un cufăr, acasă.
Cea mai ciudată, în ochii mei, şi de aceea mai capabilă să mă convingă că mama era puţin dusă cu pluta,
era fotografia în care se vede un grup de tineri pe o plută, plutind pe o baltă. Apa opacă formează primul plan,
în timp ce dincolo de mal se pot zări un parc şi un palat.
Pe plută, un tânăr în costum îşi suflecă pantalonii
care sunt uzi. E regele Mihai. O fată cu părul blond
până la coapse stă în picioare şi râde. O altă fată (mie
îmi pare uriaşă) stă singură pe cele două fotolii de răchită aduse acolo, ca într-un salon improvizat. În spatele ei, mama, cu faţa ascunsă de plete, se scarpină în
cap ori meditează la ceva. Are vreo unsprezece-doisprezece ani. Nimeni nu pare îngrijorat că pluta se înclină periculos faţă de suprafaţa apei. Toată lumea pare
concentrată la altceva – poate un joc, care acum pare
crud, un joc în care au pierdut palatul, ţara, lumea aceea pentru care, eleganţi şi gravi, erau făcuţi.
2

Întoarcerea mamei în România

Îndată după Revoluţia română din decembrie 1989,
mama a cerut pensionarea anticipată. Avea 60 de ani şi
un cancer în stare avansată, dar nimic n-o putea opri să
plece în România, mai întâi pentru câteva săptămâni,
apoi pentru sejururi de mai multe luni. A început din
nou să trăiască, să facă proiecte, să regăsească vechi
cunoştinţe, să-şi facă noi prieteni. Avea de asemeni
proiecte politice. Cancerologul ei – încă nu se spunea
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oncolog – afirma că e singura lui pacientă care se trata
făcând o campanie prezidenţială. Într-adevăr, ambiţiile
ei politice în România erau foarte mari. Se vedea preşedinte sau ministru, nici mai mult nici mai puţin. Cu
accentul ei cântat, vorbea despre viitorul strălucit careo aştepta: era distinsa urmaşă a unor înaintaşi iluştri şi
avea să arate ce poate. Dacă o ascultai, poporul român
o aştepta cu nerăbdare şi toţi politicienii de la putere
îi ştiau de frică. Eu râdeam, zâmbeam sau mormăiam
ceva când încăleca pe calul speranţelor ei, dar trebuia
să recunosc că boala dădea înapoi în faţa acestei enormei pofte de viaţă.
Despre România, până atunci, ştiam puţine lucruri
şi deloc minunate. Refugiaţii pe care mama i-a găzduit
cu anii, unii fermecători, alţii de evitat, ne prezentau
un portret al ţării mizerabil: cenuşiu, îngheţat, tiranic
şi sărăcăcios. Aşa se explica dispariţia jucăriilor şi hainelor mele, folosite doar câteva luni: erau dăruite „bieţilor copilaşi români“. Îmi venea greu să mă obişnuiesc
cu numele venerabilelor mele rubedenii: unchiul Riri,
tanti Lala, vărul Puiu. Nu erau totuşi lipsiţi de distincţie: mai înalţi decât media, aveau nişte coame albe, superbe, şi purtau costume de alpaga care le aduceau o
anume apreciere în slujba lor (vânzător la un chioşc de
ziare, bunăoară). Legăturile noastre de rudenie nu încetau să mă surprindă în timp ce mama îmi explica fără
a clipi că unchiul Dan era fiul fratelui bunicului bunicii,
a nu se confunda cu celălalt Dan, care era bărbatul deal doilea al soţiei tatălui lui… Toţi mă trăgeau de nas
în chip de salut, sau, lucru destul de remarcabil, puteau să mişte din urechi. Pentru ei, eram micuţa Pumsi. Pumsi, ţi-am furrrat vârful nasului. Pumsi e tarrre
drrrăgălaşă în rrrochiţa asta. Pumsi nu are distincţia
maică-sii. Garsonierele acestor bătrâni erau ticsite cu
mobile vechi, dantele şi fotografii înrămate. Discutau
adesea politică. Toţi miniştrii erau pentru ei „nişte mediocri“. Cultura franceză era la pământ. Toţi evreii erau
comunişti şi viceversa. Despre România era mai bine
să nu discuţi pentru că toţi acei bătrâni frumoşi cădeau
atunci într-o melancolie neagră ori se lansau în văicăreli interminabile. Nu eram grăbită să ajung acolo.
Şi totuşi, căderea Zidului Berlinului, apoi lungile vizite ale mamei la Bucureşti m-au făcut curioasă. În mai
1991, mi-am luat câteva zile ca să descopăr „faimoasa ţară a mamei“. M-a aşteptat la aeroport. În parcare,
mi-a spus: „Am o Dacie albă.“ Probabil că faţa mea
trăda, fără să vreau, lipsa de interes pentru vehiculul ei,
pentru că m-a întrebat, cu un aer maliţios:
– Tu nu remarci nimic?
–…
– Nu există DECÂT Dacii albe!
Maşina ne-a zdruncinat apoi pe străzi desfundate
până în centrul Bucureştiului: nu, mama nu se rătăcise,
încerca doar să ocolească gropile adânci din asfalt. O
regăseam întinerită, gata să râdă din orice, conducând
cu dezinvoltură. Oraşul defila cenuşiu şi dărăpănat, dar
m-a surprins mulţimea trandafirilor ce se zăreau după
garduri.
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Mama nu-şi găsise încă o locuinţă personală şi locuia la o familie de profesori din Bucureşti. Era o casă
în care nimic, nici măcar mobila, nu se schimbase de
dinainte de război: o sală de baie cu vopseaua scorojită,
un telefon din bachelită neagră, o bibliotecă din care
nimeni nu clintise o carte în ultimii cincizeci de ani
pe puţin. Nu mai vorbesc de bucătăria ce nu respecta
nici o regulă de securitate. Camera mea era la capătul
unei scări simple de lemn. Fiica familiei, o adolescentă
de şaptesprezece ani, privea cu simpatie stângăcia mea
naivă: e drept că mă miram de orice şi vorbeam fără
menajamente. Părinţii ei vedeau Occidentul ca pe un
loc unde curgea lapte şi miere, iar banii se câştigau cu
lopata. Eu protestam. Am putut să constat că trăgeau
cu urechea de fiecare dată când mama primea un telefon. Când i-am spus, mi-a răspuns: „Ei şi? N-au decât
să asculte, nu am nimic de ascuns“. Uneori, simţeam
privirea fetei care îmi observa reacţiile pe jumătate
amuzată, pe jumătate înduioşată. Într-o zi, m-a chemat
să-mi arate albumul lor de familie, fără ştirea părinţilor care păreau mai reţinuţi: domnul, în haină de piele
neagră, în faţa turnului de televiziune din Berlin, 197…
domnul în Piaţa Roşie din Moscova… Mi-a scăpat un:
„A călătorit foarte mult, tatăl tău“… Seara, fiul familiei
venea să ia mâncare pentru soţia şi copilul lui: câteva
ouă, nişte salam, un borcan de gem. Aceste vizite miau permis să descopăr cât erau de săraci. Tânărul începea o afacere cu produse informatice. O fi făcut avere
între timp? Sau poate fata cu ochi luminoşi a familiei…
Mama începea primele demersuri pentru recuperarea bunurilor familiale. Mi-a propus să merg să văd
casa în care crescuse. Era o clădire mare, albă, la colţul a două străzi vechi din Bucureşti. Am parcat maşina la câţiva metri. Mama a rămas nemişcată în maşina
cu geamul deschis. Am ieşit numai eu şi am păşit de-a
lungul zidului, dar pervazul ferestrelor era înalt, mai
sus de capul meu, şi nu puteam zări nimic în interior. La intrarea în curte, prin grilajul porţii, am văzut
urme de gloanţe – grindină măruntă, neagră, pe zid şi
pe uşa de la intrare –, rămase de la arestarea bunicilor.
Aveam să citesc mai târziu ce scrisese bunica despre
aceste împuşcături. Mama nu mă părăsea din priviri,
uluită: „Pari atât de tânără, mi-a spus ea, arăţi de optsprezece ani“ (aveam aproape treizeci). Parcă mi-ar fi
spus: „Ai putea să fii eu, ieşind din casa în care mama e
în salon, iar tata în biroul lui“. Plecase din această casă
pentru totdeauna în 1944, la 14 ani. Iar eu am crescut
departe, în Franţa, convinsă că lumea aceea dispăruse
pentru vecie.
Nu ne puteam hotărî să plecăm. Pe fereastra maşinii,
vechiul trotuar şi casa păreau un decor de cinema, puţin îngălbenit. Simţeam o tulburare stranie, parcă trăiam o anomalie fantastică în care timpul s-ar fi întors
înapoi şi încă mă întreb dacă mama şi eu nu aşteptam
acelaşi lucru, chiar în clipa aceea: să se deschidă uşa
de la intrare, iar pe ea să iasă bunicii, tineri şi plini de
viaţă.
Am revenit destul de rar după aceea, de trei-patru
ori în total. România rămânea „lumea mamei“ şi aveam

Universalis
https://biblioteca-digitala.ro

pentru ea un sentiment ambiguu în care se amestecau
simpatia şi respingerea. După ce şi-a luat bacalaureatul, fiica mea cea mare m-a rugat s-o duc în România.
Mai întâi, mama a imaginat un program atât de încărcat că ne-ar fi trebuit mai multe luni ca să-l realizăm.
Până la urmă, după lungi negocieri şi compromisuri,
am căzut de acord să petrecem câteva zile în capitală
şi să facem un tur în Carpaţi. Am ajuns la Bucureşti la
începutul lui iulie, pe o căldură de 40°C la umbră. Abia
îndrăzneam să respirăm aerul încins al marilor bulevarde înţesate de maşini, dar am găsit rapid străduţe
întortocheate şi umbroase pe care ne puteam plimba
mai în tihnă. Cafenele apăreau ca ciupercile, aşa că găseam câte-o grădină şi un pic de răcoare. Tineretul era
frumos. Buticuri minuscule ofereau patiserii crocante.
Ne împiedicam uneori de câte un pietroi moale care se
dovedea un câine adormit ce se îndepărta mârâind cu
demnitate. Prin vacarmul urban, am auzit cântând un
cocoş, trăia probabil după una din porţile ruginite ale
vechiului cartier sau, cine ştie, într-un balcon. La ora
cea mai fierbinte, ne-am refugiat într-un beci transformat în salon de cosmetică. Fiică-mea a preferat beciul
vecin, unde avea acces la Internet pe nişte calculatoare
străvechi. Eu mi-am lăsat mâinile în grija unei tinere
trupeşe, cu părul într-o combinaţie de blond platinat şi
de negru. La masa vecină, o clientă volubilă îşi punea
unghii false cu puncte albastre şi aurii tivite cu alb…
Cosmeticiana s-a hotărât într-un sfârşit să fie profesionistă şi mi‑a propus un lac de unghii mai sobru, însă
a trebuit să pun piciorul în prag ca să nu sfârşesc sub
casca pentru permanent.
A doua zi, am plecat cu şase ore întârziere faţă de
planning, pentru că mama a avut de rezolvat, până în
ultimul minut, nenumărate detalii. Dl Lupu conducea
Dacia verde nou-nouţă a mamei. Trecuseră ani de la
prima mea venire în ţară. Maşinile nu mai aveau o singură culoare şi nici o singură formă. Mama îmbătrâ
nise şi nu mai avea putere să înfrunte gropile de pe
şosea, deşi erau mai puţine. Mergea cu greutate şi din
păcate căpătase obiceiul să se lase servită, în România,
dincolo de imaginabil. Numele ei, generozitatea, sănătatea şubredă şi vârsta îi făceau pe români s-o înconjoare, de câţiva ani, cu o grijă constantă. Din ce în ce
mai des, pretindea servicii pe un ton tăios şi tiranic, de
parcă prin ea vorbea o altă persoană. Pe urmă vocea
aceea dispărea şi duioşia ei ironică revenea. Fiică-mea
îşi observa bunica. Descoperea, la rându-i, lumea fabuloasă a străbunilor ei. De asemeni, vedea pentru întâia
oară o ţară mult mai săracă decât a ei.
Prima noastră oprire a fost la Florica, la casa construită de străbunicul meu, în secolul al IX-lea, pentru numeroasa lui familie. Pereţii albi şi ferestrele mari
evocă fie un conac din Austria, fie o arhitectură mai
orientală, turcească, persană sau chiar chineză, din cauza marelui acoperiş roşu şi a ornamentelor din lemn
sculptat, ceea ce înseamnă că e românească sută la sută.
Mobilierul originar a dispărut. În perioada comunistă a
fost folosită ca reşedinţă privată a preşedinţilor români,
printre care familia Ceauşescu, care au transformat-o
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într-o casă confortabilă, dar lipsită de gust. Ştiu că a
circulat zvonul că băile erau din aur electronic“, dar nu
era adevărat. După 1989, a primit titlul de Institutul
Brătianu, adică s-a schimbat culoarea fotoliilor, memoriile lui Gheorghiu-Dej au fost mutate, iar pe pereţii
salonului au fost agăţate nişte fotografii ale străbunilor
mei. În fiecare călătorie pe care am făcut-o în România,
mama a insistat să vizitez acest conac, pe care, fără să
recunoască de-a dreptul, îl socotea a doua ei casă. Personalul ne primea frumos de fiecare dată, ca într-un
hotel de lux în extrasezon, în care nu vedeai pe nimeni,
niciodată, cel mult câţiva studenţi sau o clasă de şcolari
veniţi în vizită.
Ca să ajungem la camerele noastre, treceam prin biblioteca Brătienilor. Tot ce mai rămânea, ca şi în restul
casei, erau lambriurile gălbui. Pereţii erau acoperiţi cu
rafturi pe două etaje, luminate de o lucarnă, dar goale.
Nu exista nici o carte, nici un caiet. Totul era gol. Fiică-mea s-a oprit îngrozită. Studenta care ne conducea
i‑a spus că ruşii au ars totul în curte, chiar la sfârşitul
războiului.
Directoarea din vremea aceea ne-a primit cu exuberanţă, parcă eram prietene dintotdeauna. Aceste amabilităţi o bucurau pe mama, care le credea sincere; iar
la plecarea noastră, când ospitaliera directoare i-a prezentat o notă de plată destul de pipărată, pentru masă
şi camere, a achitat-o fără să clipească. Urmaşii familiei
nu beneficiau de preţuri de favoare la Institutul B. Dar
astea erau fleacuri, iar mama închidea ochii.
3

O ceremonie franţuzească

Dorinţa mamei era să fie înmormântată la Florica,
la o sută de metri de conac, în capela funerară a familiei unde odihneau străbunicul, bunicul, tatăl, aproape
tot neamul Brătienilor. În consecinţă, după moartea ei,
am telefonat la Institut. Directoarea fusese schimbată.
Cea nouă era mai rezervată, dar mi-a promis să mă ajute în chestiunile bisericeşti ale înmormântării ortodoxe.
Mama îşi păstrase credinţa ortodoxă, chiar dacă pentru mine a preferat o educaţie religioasă catolică. Când
spun credinţă, nu ştiu prea bine ce însemna asta pentru
ea. Avea în camera ei mai multe icoane, dar, ca să spun
aşa, nu vorbea niciodată despre religie. Mergea foarte rar la biserică şi nu credea în reînviere. Cu toate astea, fatalismul ei profund ţinea de un anume sentiment
al sacrului, un sacru străvechi, străin de orice gândire
modernă despre voinţa omenească. Aşa cel puţin era
o parte din ea, cealaltă fiind a unei femei care îmbrăţişase cu entuziasm valorile anilor 60: femei în pantaloni, active, libere, moderne. Oare a vrut să mă ferească
de această fractură lăuntrică netransmiţându-mi nimic
din fiinţa ei românească: limba, religia? Sau motivul
era lipsa ei de interes pentru educaţia mea, în copilărie?
Aveam mai multe mame în una? Eram înclinată să cred
că da, în timp ce mă pregăteam să înfrunt două ceremonii funerare, una în Franţa şi alta în România.
Ca să-mi uşureze sarcina, mama îmi ceruse s-o incinerez. „Vreau să fiu alături de tatăl meu, dar nu vreau
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să te coste o avere“ putea fi o remarcă făcută la desert,
fără legătură cu ce discutam atunci. Vorbea liber despre
moartea ei. Eu, mai puţin. Când i-am telefonat preotului ortodox, am avut parte de câteva fraze respectuoase
despre familia „dânsei“ de şi condoleanţe de circumstanţă rostite cu un accent îngrozitor de behăit.
– Ştiţi, eu nu sunt credincioasă şi aş vrea s-o incinerez, numai că…
– Dumneavoastră doriţi să vă incineraţi mama?
– Nu, ea vrea. Mă rog, voia.
– Doamnă, în religia ortodoxă, care este o religie serioasă, ca a evreilor sau a musulmanilor, nu există incinerare. Ştiu că sub influenţa protestanţilor anumiţi catolici încep şi ei să incinereze, dar e o jale să vezi aşa
ceva. Mai gândiţi-vă, doamnă. Mama dumneavoastră
merită o înmormântare ortodoxă adevărată, iar aşa o
ratăm, vă asigur. Românii or să vă facă o înmormântare
pe cinste, cu un sicriu adevărat. Gândiţi-vă, Doamnă.
Doar nu vreţi, când o să veniţi la mormânt, să vă reculegeţi deasupra unui borcan. Să-i spuneţi: „mamă, am
făcut una, am făcut alta“, în faţa borcanului…
– Care borcan?
– Vreau să zic chestia aia în care se pune cenuşa, vă
imaginaţi, nu?
Mi-am imaginat borcanul şi am râs. Mi-am spus:
„Mamă, sper să mă ierţi. O să încerc să fie după tradiţie.“
Nu a mai fost nici o incinerare.
Popa n-o cunoscuse pe mama, şi era puţin tulburat să se ocupe de o Brătiancă. Ne-am întâlnit aproape
de biserică, la o ceaşcă de ciocolată fierbinte şi un corn.
Glumea tot timpul ca să ne descreţească fruntea, dar
în acelaşi timp îşi pregătea ceremonia cu toată seriozitatea. M-a ajutat şi cu formalităţile legate de transferul
trupului, m-a pus în legătură cu diferite persoane etc.
La despărţire, m-a rugat să-i trimit cu fax cu date personale despre viaţa mamei ca să-şi poată pregăti discursul funebru.
În ziua ceremoniei, m-am dus s-o iau pe mama de
la camera mortuară din Poissy. Aveam întâlnire la „prăvălia“ de pompe funebre. Ştiu că nu se cheamă aşa, dar
nu găsesc un cuvânt mai potrivit. Angajata care se ocupa de mine nu încheiase încă „afacerea“ precedentă şi
a trebuit să mai aştept puţin, cu spatele lipit de zidul
acoperit cu flori artificiale multicolore şi epitafuri aurite. După câteva momente, a venit spre mine, gravă şi
eficientă, îmbrăcată toată în cenuşiu. Îmi ajungea până
la umeri, cu tot cu tocuri, şi mă gândeam că era atât de
măruntă încât va ocupa, când o să-i vină ceasul, doar
jumătate de sicriu (pe peretele din faţă, aliniate pe rânduri suprapuse, erau prezentate ofertele: stejar sau brad,
furnir sau lemn masiv, mânere asortate). M-a luat cu
maşina ei până la camera mortuară. Am ajuns într-un
loc ce ilustra perfect ideea de purgatoriu, undeva la periferia periferiei, în mijlocul unei zone comerciale cu
şosele şerpuite şi construcţii metalice colorate. Doar
Caron sau o angajată la Pompe funebre s-ar fi putut orienta în lumea aceea fără identitate. Totul mă buimăcea,
parcă n-aş fi văzut deja de sute de ori acel urbanism
lugubru cu gazon de un verde perfect distonând cu
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hangarele de tablă vopsită. M-au întrebat dacă voiam
s-o văd o ultimă oară pe mama. Nu, nu voiam. Ideea însăşi de a o revedea, preparată, fardată şi vineţie ca umbra acelor spaţii îngheţate îmi răscolea stomacul. Uram
lumea aceea, răceala aceea, acel funcţionalism absolut.
A trebuit să aştept o vreme pe un hol, iar ura m-a ajutat să nu plâng. Prin pereţii tapetaţi cu mochete murale răzbăteau sunete indistincte. Un bar cu băuturi era
amenajat în spatele unei plante artificiale. Un pachet
cu batiste era pus, cu discreţie, la dispoziţia publicului.
Dacă aş fi avut norocul să văd pe cineva, probabil aş fi
întrebat unde era locul de reculegere, dar nimeni n-a
apărut cât timp s-a pregătit furgoneta. Maşina a ieşit
din clădire ca un scarabeu uriaş, negru. Am urcat în
faţă, lângă şofer, care era aproape un copil, cu un păr
cânepiu pieptănat lins pe spate, cu mânuţe mici, trandafirii, şi era îmbrăcat într-un costum de culoare închisă. Mi-a propus s-o luăm pe o scurtătură pentru a evita
autostrada, şi astfel am traversat nişte peisaje urbane
destul de plăcute şi liniştite. Drumul acela, ca şi delicateţea naivă a şoferului „nostru“ mi-au potolit o parte din ură. Am aflat că din cauza constituţiei firave nu
putea să ridice sicrie, motiv pentru care se specializase
în condus furgonetele mortuare. Nu prea se întâmpla
să fie însoţit de un membru al familiei şi aproape mi-a
mulţumit pentru prezenţa mea, ceva mai animată, desigur, în sensul cel mai propriu al cuvântului, decât clienţii lui obişnuiţi.
Am ajuns în faţa bisericii, nu chiar primii, dar printre cei dintâi. Sora mamei, care cu fiecare an îi semăna
din ce în ce mai mult, era deja acolo, foarte dreaptă, ţinându-se de braţul unui prieten ca o fetiţă care se agaţă
de tatăl ei, cu privirea pierdută în această lume din care
se retrăsese de mai mulţi ani. Răsfirate prin faţa bisericii, câteva persoane mai vârstnice aşteptau în tăcere.
Nu-l vedeam pe preot. L-am găsit în biroul lui, unde
cascade lente şiroiau pe pereţi. Puţin cam enervat, telefona unui ins care părea să aibă legătură cu inundaţia.
A pus telefonul în furcă, şi-a şters fruntea umedă şi s-a
scuzat pentru incident. Dar nu suntem în întârziere, şi
chiar dacă am fi…, i-am spus eu, dar n-a mai apucat să
mă audă. Era deja în biserică, verificând dacă totul era
pregătit. Tata a sosit cu soţia lui actuală, cu faţa răvăşită şi cu ochii roşii. Fetele mele, îmbrăcate în negru, aşteptau lângă tatăl lor, cu gesturi crispate de spectacolul
morţii.
Slujba a început şi cântări grave au început să se înalţe. A urmat o pauză pentru discursul popii, care mi-a
mulţumit că am respectat tradiţia ortodoxă şi nu am
incinerat-o pe mama. Apoi cântările au continuat. A
urmat o a doua pauză. Popa a repetat aproape aceleaşi
cuvinte, în timp ce-mi arunca priviri întrebătoare. Cântare. Pauză. Privirile popii mă căutau insistent, aproape mă implorau. A bâiguit ceva despre familia noastră. Eu mă uitam la el, incapabilă să gândesc. Mama,
prezenţa-absenţa ei în marea cutie acoperită cu flori,
aflată chiar lângă mine, îmi bloca orice gând. În ritualul ortodox, totul se petrece la acelaşi nivel, nu există
trepte între spaţiul unde slujeşte popa şi spaţiul ocupat
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de credincioşi, spre deosebire de ritualul catolic în care
iniţiaţii sunt mai sus decât neiniţiaţii, inclusiv mortul.
Îmi plăcea această unitate ortodoxă, fără segregare spaţială, mai ales la un ritual funerar, în care, mi se părea,
cea mai iniţiată dintre toţi era mama, răposata.
Popa se învârtea cu o cădelniţă în jurul sicriului. La
fiecare ocol, anteriul lui negru atingea scaunul pe care
eram aşezată. La a doua trecere, m-a întrebat:
– Aţi trimis faxul?
– Da.
S-a învârtit mai departe.
– Eu n-am primit nimic.
Încă o tură.
– A! Şi… aţi dori să vorbesc eu?
– Da.
Am improvizat un discurs despre viaţa ei. Nu voiam
să plâng, dimpotrivă, eram fericită să vorbesc despre ea.
Tristeţea şi bucuria sunt lucruri imprevizibile. Trebuia
doar să facem bine ceea ce trebuia făcut, încă o dată,
pentru ea.
La ieşire, ne-am salutat. Mi-a pus mâna pe cap,
surâzând.
– Scuzaţi-mă, şi eu sunt foarte trist pentru că sora
mea cea mică a murit de curând. Vă urez mult curaj
mai departe.
– Condoleanţe.
– Sunteţi drăguţă. Sora mea a suferit mult. Ţineam
enorm la ea. Duminică va fi Paştele ortodox. Ce faceţi cu florile astea superbe ale mamei dumneavoastră?
Vreţi să le luaţi în România? Dacă nu, ar arăta foarte
frumos în biserica mea, în timpul slujbei de Paşti.
La fel ca în birou, pereţii bisericii şiroiau de apă în
spatele icoanelor aurite.
În aceeaşi seară, am primit un mail de la directoarea
Institutului B. în care mă punea la curent cu pregătirile
pentru înmormântare:
– Popii erau convocaţi; aveau să fie în număr de cinci.
– Crucea de lemn, locul în cavou, placa funerară,
toate erau pregătite.
– La fel coliva şi pomenile rituale pentru săteni: în
jur de 300.
– Lumânările.
– Invitaţi la praznic: 150 de persoane.
Totul era organizat. I-am răspuns imediat:
„Who are these 150 guest? What is this traditional
meal? What happens?“
Comunicam în engleză, ceea ce nu s-ar fi întâmplat
cu fosta directoare. Românii adoptaseră fără probleme
formula modernă a lumii: franceza devenise un produs
de lux, frumos dar nu prea util, pe care noile generaţii
din România, cândva o perlă a francofoniei/francofiliei,
îl abandonau.
So it is.
Rudele mele din România se reduceau, cred, la vreo
şapte-opt verişori pe care abia dacă-i cunoşteam, iar
slujba pariziană se ţinuse şi fără atâţia popi.
What happens, mamă?
Traducere de Emanoil Marcu
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Poezie italiană
în traducerea lui Geo Vasile
Donatella Bisutti s-a născut la Milano. Locuieşte la Loveno
di Menaggio (Co). Este jurnalist profesionist din 1970. A obţinut în 1984
pentru un volum inedit cu Inganno Ottico – Iluzie optică (Società di Poesia,
1985), care a fost tradus in Franţa în 1989 de către poetul Bernard Noel Editiones Unes sub titlul Le Leurre Optique. Au urmat culegerea de versuri Penetrali, (Boetti & C. 1989) şi poemul sacru Colui che viene, numit de autoarea însăşi „oratoriu mistic ce rezumă o experienţă spirituală (…) care m-a
călăuzit până la grota Apocalipsei din insula Patmos pe urma unor semne
pe care le simţeam că-mi erau trimise”. Cartea a apărut la Bruxelles în 1994
în ediţie bilingvă cu o prefaţă de Mario Luzi, sub patronajul Comsiei Europene pentru Cultură. Ulterior i-au apărut încă două volume de poezii, Violenza, (Dialogo libri, 1999), La nuit dans sa clộture de sang, ed. bilingue, traducere de. Jean -Jacques Boin şi Bernard Noel, (Editions Unes, 2000). Poeziile sale sunt prezente în diverse reviste
şi antologii italiene şi străine. A îngrijit un masiv volum de poezie din aproape toate ţările lumii dedicată în special
copiilor şi intitulat L’Albero delle parole – Arborele cuvintelor) editat de Feltrinellí în 1978 şi apoi într-o ediţie adăugită (1996) în colecţia Universale Economica a aceleiaşi Edituri.
Este autoarea unui eseu devenit bestseller, intitulat La Poesia salva la vita – Poezia salvează viaţa (cu o prefaţă
de Attilio Bertolucci), Mondadori 1992 şi reeditat în 1998. Nici proza nu îi este străină poetei şi eseistei, dovadă
volumul Storie di Simona – Istorisirile Simonei, (cu o prefaţă de Giuseppe Pontiggia), apărut în 1984 (Il Bel Paese),
Voglio avere gli occhi azzurri – Vreau să am ochi albaştri, Bompiani, 1997, o retrăire în cheie psihanalitică a propriei
copilării. Ca traducătoare, a făcut cunoscută în Italia poezia unor Jon Silkin, Louis Simpson etc.; lui Edmond Jabès
i-a tradus şi îngrijit pentru editura Mondadori volumul La memoria e la mano,1992. Lui Bernard Noel i-a tradus
poemul La caduta dei tempi – Căderea timpurilor, Ed. Guanda 1997. Traducerea respectivă a fost distinsă cu pemiul Biella. Pregăteşte o ediţie completă a operei Fernandei Romagnoli. Este membră a Pen Club-ului din Elveţia
Italiană, face parte din conducerea revistei „Poesia”.
Din INGANNO OTTICO
(ILUZIE OPTICĂ)

Vivendo

Contro il vetro
il disegno di un respiro
- prima e dopo, invisibile.

Trăind

Pe faţa geamului
conturul unei răsuflări
- înainte şi după, invizibile.

Paura

Non della morte, ma
della metamorfosi
- accettare di privarsi di sé
come acqua che si lasci versare
e prende forma da ciò che la contiene
e corre via – e l’assorbe la terra
ed è e non è più – senza pena, forse
eppure non va persa.
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Lenta, arrischiata
ogni cosa matura
per un attimo
di colma beatitudine
poi trabocca
come l’acqua di un vaso
fugge la pienezza.

Frică

Nu de moarte, ci
De metamorfoză
- a accepta lepădarea de sine
Ca apa pe care o laşi să curgă
Şi ia forma a ceea ce o conţine
Şi se scurge- şi-o absoarbe pământul
Şi e şi nu mai e – fără să sufere, poate
Şi totuşi nu se se va pierde..
Molcom, temerar
Orice lucru atinge
Pentru o clpă
Culmea desăvărşirii
După care dă pe-afară
Aşa cum apa diintr-un vas
Nu-ndură preaplinul.
Universalis

Canzone d’amore cannibale

So che ti ritroverò
non potrai sfuggirmi
mia è l’immaginazione
catturato come un insetto e trafitto
immobilizzato spaventato rassegnato
comunque sarai
lì
farò di te quello che non vorrai
con calma mi appresterò a divorarti
l’amore non lascia niente sul piatto
neanche le chele.
Ti avrò mangiato e succhiato
svuotato
- non vorrei tuttavia che tu soffrissi
vorrei che godessi anche tu
della felicità immensa
dì essere cibo.

Cântec de dragoste canibală

Ştiu că te voi da din nou de tine
n-ai să poţi să-mi scapi
închipuirea e a mea
capturat precum o insectă şi străpuns
ferecat înspăimântat resemnat
oricum vei fi
aici
voi face din tine ceea n-o să vrei
tacticos am să m-apuc să te devor
dragostea nu lasă nimic în farfurie
nici măcar cleştii.
Am să te mănânc şi-am să te sug
Golit
n-aş vrea totuşi să te fac să suferi
aş vrea să te bucuri şi tu
de imensa fericire
de a fi fost hrană.

Conoscenza

La conoscenza avviene per semplificazione
Non è un aggiungere, ma un togliere, fino alla
perfetta trasparenza. Lasciare depositare in fondo
al vaso i detriti, il pulviscolo inutile che
si è mescolato all’acqua trasportando il vaso
da una parte all’altra della stanza. Anche
vivere non è aggiungere tempo al tempo
accumulato,
ma sottrarre l’eccedenza del tempo
fino alla perfetta consumazione
Anche in questo caso il pulviscolo inutile
viene depositato in un vaso.
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Cunoaştere

Cunoaşterea are loc prin simplificare
Nici vorbă de adăugare, ci de o deposedare, până
La perfecta transparenţă. Să lăsăm să se depună pe
fundul
Vasului zgura, pulberea inutilă care
s-a amestecat cu apa mişcând vasul
dintr-o parte în alta a încăperii. Până şi
a trăi nu-nseamnă să adaugi timp la timpul deja
strâns,
ci să sustragi excesul de timp
până la perfecta lui scurgere.
Şi în acest caz pulberea inutilă
Se va sedimenta într-un vas.

Natura morta

Fuori nevica.
Una brocca
sul tavolo ha rosse trasparenze.
Sbucci piano la mela.
Ti tenta l’avventura
di quella buccia lucida
che avvolge
la luce della stanza.
Ogni oggetto
ha una sua consistenza inutile,
così rassicurante,
Il piatto dì lucida ceramica
se l’inclini
riflette un cielo nitido
di calce bianca.

Natură moartă

Afară ninge
O carafă
Pe masă are roşii transparenţe.
Cojeşti mărul domol.
Te ispiteşte aventura
Acelei coji lucioase
Ce înveleşte
Lumina încăperii.
Fiecare obiect
Are o consistenţă zadarnică,
atât de-odihnitoare,
farfuria de ceramică lucioasă
dacă o-nclini
răsfrânge un cer limpede
de var alb.
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ANTONIO DELLA ROCCA s-a născut la Trieste în 1943.
A absolvit Facultatea de ştiinţe politice a Universităţii din Trieste. A
desfăşurat o prestigioasă carieră de manager, în cadrul unor companii
italiene precum Alfa Romeo, Fiat şi Olivetti, în ţara sa şi în străinătate. Graţie poziţiei profesionale, a trăit într-o manieră cosmopolită, la
Bogotá, Milano, Vicenza, Ivrea, Legnano, Moscova, Nüremberg şi Padova. Este poliglot, vorbind bine germana, engleza, spaniola şi franceza. Întors la Trieste, s-a concentrat asupra vocaţiei sale statornice,
literatura beletristică.
Primul său roman, Profesorul, publicat la Ed. Ibiskos, în 2002, a
câştigat premiul „Leone di Muggia”. Între 1999 şi 2009 a fost premiat
pentru poezie şi proză scurtă şi a apărut în numeroase antologii. Alte
volume: Schiţe în cărbune şi sanguine, 2006, Hammerle, Trieste, Broşa lui Janesici, Mobydick, Faenza, 2008, Pentru o stea a Mareşalului,
Robin, Roma, 2008. Din septembrie 2003, membru fondator al PENClubului din Trieste, al cărui preşedinte este în prezent.

INFARCT DE MIOCARD
O mână
mi-a strâns inima
n-am priceput atunci
că trag să mor.

Nu am murit
dar o parte din mine
mi-a nimicit-o acea mână
marea-mi siguranţă
că sunt de fier
că pot achita nota de plată a vieţii
printr-un simplu semn
făcut chelnerului
n-am visat să mă trezesc
dinaintea unui nevăzut grefier
ce se prezintă pe neaşteptate
şi-mi înşfacă inima.

ORDINE ANAPODA

La mine-acasă
fiecare lucru-i
la locul său
cu excepţia mea

să-ţi muţi propria solitudine
dintr-un loc într-altul,
printre alte făpturi singure,
să accelerezi timpul
când, de fapt, ţi-ai dori
să-l opreşti
ce nepotrivire

APROAPE UN HAIKU

Mireasmă de glicine
păstrează la răcoare,
în vântul călduţ,
o clipită de tinereţe

ECHINOX DE TOAMNĂ

Un soare echinocţial
face să se deschidă
30 august 2002 în vântul viitorului
idei neînmugurite încă.
Unde-o să merg?
Nici acolo de unde am venit
dar nici în depărtări
sau cine ştie unde

CE ŞI UNDE

ÎNTR-O ZI DE AUGUST
Să fii în mişcare
să călătoreşti
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Ieşi din casă
obsedat de ideea
că trebuie să mergi
să faci
Universalis

să isprăveşti
nu ştiu ce
nu ştiu unde
fiindcă ai ştiut mereu
ce şi unde
Iar după câţiva metri
îţi dai seama că lumii
nici nu-i pasă de tine
de graba ta
de dorinţa ta de a face
nu ştiu ce
nu ştiu unde

UN CHIPAROS ŞI NEGURA

Un chiparos şi negura
unor zori de zi în Toscana
lumină în valuri
filtrată prin obloane
acea clipă a deşteptării din somn
când lumea mai dăinuie
cu zgomote atenuate
însă nu vreau s-o simt
întind braţul eşti aici
cine ştie pentru cât timp încă
dar nu-mi pasă.
în acest colţ de lume
budem vmestje
cum spunea Anna Ahmatova
fi-vom împreună.

OCHI AZURIU

ENCOMION MORIAE

Un om stă pe jos
o fată îl priveşte
cu intenţia de a-l ajuta
însă n-o face
e beat sau nebun
nu se ştie

Lumea trece nepăsătoare
bărbatul strigă de jos:
„rahat cu ochi!”
unei doamne
care se uită la el,
clatină din cap
şi-o ia din loc
Ciorapii rulaţi îi dezvelesc
gambele subţiri
acoperite de tatuaje
nu se ridică
mormăie
cuvinte fără sens
lumea trece nepăsătoare
Mă duc şi eu,
întrebându-mă:
în definitiv să fie oare
mai fericit aşa
decât la balamuc?
Prezentare şi traduceri din limba italiană
de Simona-Grazia Dima
(din volumul Carboncini e sanguigne)

Marea de un albastru închis
se-aşează în linie dreaptă sub cer,
conturul pământului
parcă ar despărţi irisul de albul ochiului
Dinaintea acelui ochi
fiecare dintre noi
se află în faţa unui tribunal
fără judecători sau avocaţi
iar curtea nu va fi nicidecum indulgentă
gânduri forţate nefireşti
justificări absurde
infirmitate mentală
atâtea categorii
pentru a defini realitatea simplă
a cruzimii omeneşti
prinse în jocul supravieţuirii
Universalis
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Tihon CIURILIN
(1885-1946)
S-a născut în localitatea Lebediani din gubernia Tambov în familia unui negustor. Însă tatăl său natural a fost A. Tiţner. La vârsta de patru ani învaţă a citi.
Îşi începe studiile gimnaziale pe care, din cauza bolii, nu le poate încheia. În
1904, certându-se cu tatăl vitreg, pleacă la Saratov, apoi – la Moscova. Un singur an doar (1907) studiază la Institutul de Comerţ.
Încă de la Saratov, devine... „anarhist-comunist”, povestind că ar fi activat
în ilegalitate şi, de teama de a fi arestat, fugi peste hotare. În 1909 se întoarce
în Rusia, este anchetat şi internat în ospiciu, diagnosticul fiind: mania urmăririi.
Aici avea să petreacă doi ani (1910-1912), declarând greva foamei.
Primele publicaţii – în suplimentul revistei „Holda” (1908). După ieşirea din ospiciu se apropie de cercul
avangardiştilor, în special de M. Larionov, N. Gonciarova şi V. Hlebnikov.
În 1915 publică volumul „Primăvara de după moarte”, apoi „A doua carte de versuri” (1918) şi nuvela „Sfârşitul lui Kikapu”. Este şi coautorul mai multor almanahuri şi volume colective ale futuriştilor, printre care – „Maeştrii moscoviţi” (1916), „Salonul de primăvară al poeţilor” (1918). Îi declară drept maeştri pe Hlebnikov şi Maiakovski. În 1918, la Harkov, Hlebnikov îl admite în „Societatea Preşedinţilor Globului Pământesc”. În vara anului
1920, împreună cu soţia sa B. Korvin-Kamanskaia şi L. Arens, organizează în Crimeea uniunea tinerilor budetleni
(futurişti) „Junii mărginaşi creierocultivatori”.
Decepţia şi sărăcia fac ca, în 1927, Tihon Ciurilin să ajungă din nou în ospiciu pe durata a 4 ani. O nouă perioadă poetică fecundă începe după ieşirea sa din spital. În 1932 îi este interzisă pentru publicare cartea „Jar-Viaţă”. În 1940 îi apare ultimul volum, deja de o stilistică îndepărtată de futurism. Însă nu ajunge în librării, tirajul
fiind nimicit. Creaţia sa este definitiv stigmatizată ca „otrăvită de miasmele putrefacţiei decadente”. În fine, peste ceva timp editează cartea „Versurile lui Ciurilin”, însă rămâne a fi considerat un potenţial duşman al puterii
sovietice.
Ultimii ani de viaţă îi trăieşte în negre privaţiuni. După moartea soţiei (octombrie 1945) poetul nu vrea să
creadă în acest final şi, timp de 17 zile, nu lasă pe nimeni să se apropie de cadavru. Dar, odată conştientizând
fatalitatea, îşi taie venele, fiind din nou internat în ospiciu, unde şi moare de inaniţie.

Fffiuu...
Stepă, lumină, zăpadă albind.
Nu mai e ulei în candelă, – stinge-te, flacără...
În
cer se coace un nor rău
Un bidiviu negru iată-iată ne va lua...
–
Furtuna.
Tot mai posomorâtă-i flacăra – şi duhul de sfară...
– Doamne, vizitiul e beat!
Cu-năbuşitoarea respiraţie dintr-o dată o stâng.
Fluieră şi el, căutându-şi propriul cânt:
Ah, negrul bidiviu ne duce-n necunoscut, departe...
Fffiuu, ffiu.
Cu copita-n inimă bate, tot bate!
(1912) – Tatăl meu e un bogat rebotezat.
Eu, feciorul lui, sunt un straşnic anarhist!
– Poetul cântă – beat să fie?
ULTIMUL DRUM
Furtuna bate, urlă, izbeşte.
Cu cai, pe furtună, dementule, pleci la tatăl tău,
Bunicul meu onest în toate. Spre propriu-ţi sfârşit, spre hău.
Puşkin
(1913)

NOAPTE

Stepă, zăpadă, lumină
De zi.
Într-o găoace de gheaţă prins
Într-o trăsură tresaltă
Bolnavul poet,
Ultimul său drum sfârşind.
Palid, palid,
Dement ereditar.
Trăsura se clatină...
Fluieră, căutându-şi propriul cânt –
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VALS LÂNGĂ FOC

Lângă bătrânul râu
E pe cale-a se stinge focul de noapte,
În jur cântă, cântă, cântă mojicii.
Şi se înjgheabă, se înalţă un straniu cor:
– Veni un muzicant rătăcitor cu mandolina.
Se apropie şi un beţivan fără leac, gol-puşcă.
Pe urmă un mic-burghezuţ pricăjit.

Universalis

De-aş mânca un peştişor sărat,
Din cafeneaua de vizavi trecu un snob chipeş ca o
De-aş bea o halbă de cvas...
violă.
Tu eşti beată, beată, şi lacrimile tale
Viola prinse a cânta. Zângăni dulce mandolina.
Mă băgară în adâncă tristeţe-nvăluitoare.
Pe urmele lor se revărsă corul într-un trist vals,
O – moartea la ureche îmi şopti,
hei-holla...
Îmi făcu din ochi
Prinse a se roti mic-burghezuţul cu beţivanul
Şi suflă în lumânare.
gol-puşcă.
(1914)
– Ritmul se-nvârteji, se-nvârteji, se-nvârteji.
Se-nvolbură
Turmentata flacără în bătrânul râu.
FEBRĂ
Se-nvolbură
Focuri roşii.
Flăcăruia chibritului între degete tremurătoare.
Plutesc, desprinzându-se de reclame
A vals, a vals se-nvolbură focul.
Luminătoare – precum jarul iadului.
În râu, lângă mână – aici e şi larmă, în felinare
Alinare.
depărtate.
Mi-amintii ce mi s-a ghicit-prevestit,
– Departe.
De cum mi-amintii – tristeţea mă cuprinse:
(1913) Aş – pică zece de pică ce ţine pică!
Febra-i mare,
SFÂRŞITUL LUI KIKAPU
Febra din mine,
– Cuprins de flăcări sunt.
L-au ras pe Kikapu – pentru ultima oară.
Seara îşi aminti de un vis – ...căzuse un dinte sănătos.
L-au îmbăiat pe Kikapu – pentru ultima oară.
Mi-o spuse cu buze tremurând.
Cu apă sângerie ciubărul
Plângea...
Şi pletele, pe el.
În preajmă o cerşetoare ocăia:
Încotro?
Oac, oac...
Că doar i-aţi fi soră?
Durerea capul îmi încleştă, capul parcă mi s-ar
Rămâneţi cu el barem până la zori.
desface
Dar pe unde-o fi Ra?
– Dă-mi două cărţi.
Rămâneţi cu el până la zori.
Plâng, gemând.
Amândoi,
A-aaa, a-aaa, aa.
Cât mai e încă-n sicriu.
Leagănă, leagănă, leagănă – alină-mi durerea din
Însă deja ei nu mai sunt şi trecătorii le-au şters
inimă.
Urmele de pe prag, din preajma uşii.
Da, da, da, da, – ei nu mai sunt, poetule, –
Pocnet – solniţă... sarea s-a împrăştiat.
Elena, Ra şi Meri.
Aşteaptă... aşteaptă – mor eu singur, nu mă nevolnici.
Se schimbă Kikapu – pentru ultima oară.
(1914)
Cade Kikapu – pentru ultima oară.
Luaţi odată ciubărul însângerat
– Că doar ambele uşi sunt deschise vraişte.
ANUL NOU
(1914) Opaiţul bradului arde

ÎN PROVINCIE

Într-o roşie casă străină,
Pustie ca şi cum,
Stau întins în pat transpirat şi vlăguit;
Eu şi cu ea, în doi.
Vizitiul adusese fata care, iat-o,
E alături de mine.
Mă îmbărbătai tu şi glumeai, iar eu nu-s în formă
bună.
Băurăm vin.
– Vin porto, porto-wine.
– Totul e friguros.
Se rostogolesc râurile: Don, Vistula, Rin.
Vin porto se varsă, dulceag şi greoi.
Vin porto
Lipicios.
– Ce coşmar, ce coşmar păcătos.
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În odaia mea.
Darul îmi spune politicos:
Ţi-i bine de unul singur?
Ladă, ladă, mai stai binişor, mai taci
În noapte, ce-aş mai avea de vorbit
Chiar şi cu tine?
Da, da, – bătăi
De ceas, două, cântătoare.
S-au deschis ambii ochi –
Şi lada,
Din nou samovarul mut,
Iar de la opaiţ – ce mai luminos popor a-nceput...

CEL FĂRĂ CĂPĂTÂI

Saloanele mele – bulevardele nopţii.
Musafirii mei – întâmplătoare perechi rătăcitoare.
Îmi place să năzuiesc la negrele farmece
Nocturne.
HYPERION
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Iubesc relele stele ale ochilor
– Strălucesc.
Măturicile, ca trenele vidmelor, foşnesc,
Umblu ca un primar mahăr al unei vechi capitale.
Pe cer – Fecioara, pe cer chipuri
Din stele.
Ţipă – vocile chiţcăie, ţârâie – începu plecarea.
Mai repede, în pas alergător – spre azilul
Dintr-un sfânt lăcaş!*
______

*În original: best – din persanul „best”: în Iran, obicei ce atestă dreptul
cuiva de a găsi azil, ocrotire într-un lăcaş sfânt sau alt loc inviolabil –
cavou, ambasade şi alte instituţii ce beneficiază de extrateritorialitate.

MOARTE ÎN LIFT

Se ridică, se ridică liftul
Spre etajul patru.
Sunt fericit!
Ţie, spre tine! – fericită furie.
Deja
E al treilea etaj.
Dar, brusc, – stop!
– S-a oprit.
Liftul.
Fruntea
Se îmbroboni.
De rece sudoare... eu – fericit...
De unul singur în lift
Eu.
Cling, cling – cling...
– Mă vor îngropa
În ziua albă-nea.
Iar acum
Singur
Oricum. –
S-a oprit... Uşa – închisă. –
Mă sufoc...
Des-chi-deţi uu-şa!...
Mor... Nu mai pot...
Nani, nani.
Cling, cling-cling...
În lift, de unul singur, mort.

A DOUA PRIMĂVARĂ

Adio, Ra!
– Soarelui.
Adio, Ra!
– Rahilei.
Se întunecă micuţa ferestruică
– Găurică în mormânt.
Se-ntunecă.
Iar soarele... o, soarele!... iar viaţa se-nvioră
– În puf de primăvară.
Primăvara – acolo, sus.
Primăvara...
Presimt: muţeşte, muţeşte gingia (ta).
Adio, Speranţă –
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Speranţei
(Ca şi mai înainte)
Pocitanie murind, înduioşător prostănac,
Căruia deja i-au putrezit hainele
În genunchi şi în coate.

(1914)

LĂCRIMOASA PLÂNGERE

Vai, ne-a sosit ceasul roşu, cel de pe urmă!
– Tare ne mai deranjează
Nemţii!
Cinci ucişi
Sătui!
Noaptea de se scoală – se aliniază.
Prind a hoinări, ce iad!
Hoinăresc, fredonează cânt uitat,
Cu-njurături de bătălie ne zdruncină
Pe toţi laolaltă.
Pre voi, pre noi!
În grădină-s musafiri pe noaptea toată,
Au batjocorit livada, iată.
Grădiniţă.
Soldăţelul vostru nu are cum vă ajuta.
Santinela veselă, oricând.
Of!
Milostivirea voastră ne-a şi dus
Nemţi să scoatem din pământul-iască
Iar deocamdată fie soldăţelul
Să ne-nveselească.

(1914)

MOARTEA DEMONULUI

Semaforul e vopsit cu cărbune cărămiziu.
Paznic bătrân în gura fără dinţi aspru gunoi rumegă
Şi el e prescură.
Ploiţă, ploiţă şi departe corul armonios al vânturilor
din tării.
Acuş, acuş vine şi trenul şi în cor se va include
exemplar.
Sărmanul meu demon, prinţ moştenitor, palid demon
ne-nvingător.
(1914) Umblă încet (semeţ, semeţ...) priveşte blând – cerul,
pădurea.
Dighi, dighi, din, don, dighi – zvon sub care-naintăm.
Sărman demon, prinţ moştenitor, idiot ce demonilor
rău aduce.
Iată-l soseşte.
Se pripeşte –
Trenul goneşte. –
Rododo. Rododo. Scrâşni, zângăni, brusc se opri!
– Demonul se prăbuşi.
Luându-şi zborul, strănută, fornăi, mormăi – dispăru.
Nor de abur – piei, arătare! – şi iată demonul ucis
În noroi în neagră clisă!
(1914)
Traducere şi prezentare
de Leo BUTNARU
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Antonio Pennacchi
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Canalul Mussolini
Roman (fragment, continuare)

După aceea, Rossoni a dispărut, n-a mai fost văzut.
Întâi s-a dus la Piacenza, la centrul sindical muncitoresc,
şi apoi la Milano, sau viceversa, până când era de-acum
cunoscut în tot Nordul Italiei, scria articole, şi adesea în
ziarul «Avanti!» citeam: „Tovarăşul Rossoni a vorbit pe
aici şi pe dincolo, mulţimea l-a aclamat şi poliţia l-a denunţat”. Ăla era în stare – pe când era tânăr – să facă şi
trei mitinguri într-o zi, în trei sate diferite, şi pe-atunci
doar nu era ca acum. Lăsând deoparte că acum nici nu se
mai duc să facă mitinguri în mijlocul oamenilor. În pieţe
te întrerupeau, te întrebau, te combăteau. Iar tu trebuia să
ştii să le răspunzi şi să-i insulţi pe loc zdravăn, de la obraz.
Acum se duc la televiziunea, cu aia care te dă cu pudră
şi-ţi pune întrebările alea servite, pregătite frumuşel dinainte. Şi apoi, nu existau maşinile şi trenurile. Sau, mai
bine zis, câteva maşini existau, dar nu existau drumurile.
Drumul direct de la Codigoro la Ferrara l-au făcut abia
în 1927 şi chiar Rossoni a pus să fie făcut. Mai înainte, îţi
lua patru ore cu diligenţa de la Codigoro la Ferrara, în
sus şi în jos, pe lângă cursul râului Po di Volano. Iar ăla,
Rossoni, era capabil să facă trei mitinguri într-o zi şi să se
pună pe ceartă în trei sate diferite de trei ori pe zi, tunând
şi fulgerând împotriva bogaţilor, împotriva proprietarilor
şi mai ales împotriva preoţilor, fiindcă el îşi făcuse studiile la preoţi, făcuse tot gimnaziul la un colegiu de-al salezienilor; taică-său îl băgase cu forţa la seminar, la Torino,
sub pretextul că vrea să-l facă preot, dar mai apoi a fost
dat afară. Şi de fiecare dată – după ce abia răguşise de atâta vorbit – se urca din nou în caleaşcă şi făcea în goană
alte zeci de kilometri pe drumurile pline de praf, ca să
meargă şi să răguşească din nou de atâta vorbit. Pentru
aşa ceva e nevoie de perseverenţă. Cine ştie ce i-or fi făcut
salezienii, în colegiul acela al lor din Torino?
Oricum, bunicul – când i se întâmpla din când în
când să arunce o privire peste ziarul «Avanti!» la cârciumă – le spunea tuturor: „Ia te uită, ce carieră face Rossoni”, lăsând să se subînţeleagă că tot meritul era al lui,
„Lo go tira su mi”. Asta nu înseamnă că bunicul se pricepea la politică mult mai bine ca înainte. Se înscrisese
în ligă, fireşte, şi mergea la centrul sindical muncitoresc.
Dar nimic mai mult. Faţă de preoţi, aşa cum am spus, s-a
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ţinut mereu departe, dar fără a se apuca să-i vorbească de
rău prea mult – „Voi aici şi eu dincoace”, şi cu asta basta
-, nu ca Rossoni, care era chiar anticlerical: „Ei sunt diavolul, fiindcă sunt buni numai să-i ţină pe săraci în ignoranţă şi în frica de iad, ca să nu se răzvrătească împotriva
bogaţilor şi a stăpânilor”. Bunicul nu, el nu-i lua în seamă
pe preoţi şi cu asta basta, inclusiv pentru că bunica le păstra un pic de respect. Asta nu înseamnă că era habotnică; mergea la slujbă de sărbătorile mari – de Crăciun, de
Paşti şi de Rusalii –, îşi dădea cota ei de grâu la parohie
atunci când, în fiecare an, preotul îi vizita după recoltă
şi se ruga în mod regulat ori de câte ori un copil i se îmbolnăvea. Însă, de-acum, pentru toată lumea, bunicul era
un socialist, un subversiv, şi făcuse temniţă pentru Idee
cu Rossoni. Putea să nu fie socialist după cele petrecute?
Era socialist şi voia revoluţia; însă numai din cârciumă,
în timp ce juca briscola cu camarazii.
Rossoni a reapărut după patru ani, în 1908, la începutul lunii iunie. Era în trecere, venise să facă o şedinţă la
ligă şi s-a oprit acasă, seara, la cină. Era cu încă unul – un
omuleţ, faţă de el – pe care ni-l adusese ca să ni-l prezinte,
un învăţător de pe lângă Forlì: „Tatăl lui e fierar”, îi spusese Rossoni bunicului.
Iar bunica imediat: „Ah, atunci întrebaţi-l dacă nu
poate să-mi aranjeze grapa, cât timp eu fac de mâncare”.
Omuleţul a auzit-o şi a început să râdă. Apoi, ca să-i
arate că ştie s-o facă, şi-a scos haina, şi-a dezlegat fundiţa
şi şi-a suflecat mânecile. Cum ea nu spunea nimic – dimpotrivă, continua să se uite la el cu zâmbetul acela uşor
sfidător şi cu mâinile în şolduri –, a apucat ciocanul, a
aprins jeraticul, a băgat aer în forjă şi i-a aranjat grapa,
îndreptându-i şi toate vârfurile, „Zbang, zbang, zbang”. Şi
îi tot dădea la ciocane, în timp ce ea punea deja pe masă
– pe masa aceea lungă, la care stăteau deja şase sau şapte
copilaşi – paste şi fasole, cu pastele făcute în casă şi cu
mămăligă.
Omul ăsta – care se numea Mussolini – se vedea că
are cap, pe lângă farmec. Era doar cu un an mai mare ca
Rossoni, fiind el din ’83 şi Rossoni din ’84, dar Rossoni
îl trata cu mare consideraţie: „Benito, uite-aici, Benito,
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uite-acolo”, şi amândoi se uitau la unchiul Pericle, care
era deja iute ca un iepure.
Unchiul Temistocle, cel mai mare, era un pic ursuz, rezervat; ca să-l faci să deschidă gura şi să scoţi o vorbă de
la el trebuia mai întâi să-i pui o întrebare directă. Unchiul
Pericle, în schimb, nu tăcea nici o clipă. Vorbea de toate:
„Tre’ să facem revoluţia”, ca să-l audă cei doi, „trebuie să
ne dea pământurile, trebuie să-i facem harcea-parcea”, iar
Rossoni şi prietenul său râdeau, dar între timp se uitau
cum se mişcă, repeziciunea cu care termina treburile la
grajd, mâna sigură, glasul ferm pe care-l avea cu animalele. Avea doar nouă ani, dar mâinile erau pline de bătături
şi ştia să citească şi să scrie, să socotească şi toate muncile agricole: să mâne boii, să ia taurii în şuturi. Mussolini
continua să-l privească brusc din când în când, inclusiv
în timp ce vorbea cu bunicul şi cu Rossoni.
Desigur, repet, Mussolini era plin de farmec şi bunicul stătea să-l asculte extaziat, fiindcă vorbea chiar mai
bine ca Rossoni: fraze seci şi incisive, pe care le pricepeai imediat. Cu el părea totul simplu, nu argumentaţiile
complicate pentru care aveai nevoie de un avocat ca să le
pricepi. Prin urmare bunicului îi plăcea, însă numai în
planul politicii. Nu-i plăcea felul în care îi privea nevasta:
„Eh, la naiba”, spunea în sinea lui, continuând a se preface
că zâmbeşte şi chiar că încuviinţează atunci când ceilalţi
doi vorbeau între ei.
De altfel, bunica era o cordială, veselă; avea şi dânsa întotdeauna răspunsul pregătit şi odată ce bărbatul îi
adusese oameni în casă era amabilă şi le zâmbea tuturor,
nu se apuca s-o facă pe botoasa. Însă la Mussolini se uita
şi îi zâmbea un piculeţ mai mult decât era normal. După
aceea, când au plecat – „La revedere şi mulţumiri, aţi
fost foarte amabili”, „Puteţi veni când poftiţi” şi au plecat
noaptea, cu căruţa şi lampa cu petrol, pentru cei cincisprezece kilometri până la Tresigallo, unde erau aşteptaţi
să doarmă acasă la Rossoni – după ce i-au culcat pe copii
şi s-au culcat şi ei, imediat după ce bunica a terminat să-i
dea să sugă ultimei fetiţe în timp ce bunicul se zgâia în
lumina lămpii cu petrol la faimoasa pată din tavan, când,
în sfârşit, ea s-a aplecat peste el ca să stingă lampa, el i-a
şuierat: „Scroafă împuţită”.
„Ce-ai spus?”, s-a pus dânsa pe râs: „Eşti nebun, Peruzzi? Era doar un musafir”.
„Scroafă împuţită”, i-a zis el din nou şi apoi a răsturnato şi a înşfăcat-o în timp ce ea încă mai râdea.
Însă Rossoni, la cină, mâncând şi stând de vorbă, spusese că se va întoarce în curând, era obosit, avea nevoie
de un pic de odihnă: „Trebuie să merg poimâine la Piacenza pentru un proces, dar după aceea mă întorc şi ne
revedem, fiindcă vreau să mă opresc la mama pentru o
bună bucată de timp”.
Mussolini, în schimb, trebuia să meargă la Meldola,
prin părţile lui, Forlì-Predappio, pentru un miting: „Aşa
că mă opresc şi eu la tata”.
Când-colo, la Meldola – imediat după miting –, Mussolini a fost arestat şi băgat la închisoare, iar în procesul
de la Piacenza, Rossoni a primit patru ani, plus încă doi
de supraveghere specială. Dar încă nu terminase judecătorul de citit sentinţa, că el – care, pentru mai multă siguranţă, se băgase în rândurile publicului, fiind încă judecat
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în stare de libertate – era deja în afara tribunalului, fugind cât îl ţineau picioarele, iar seara era la Lugano, în
Elveţia, şi noi nu l-am mai văzut cel puţin zece ani de zile.
Din Elveţia a trecut în Franţa cu Corridoni, la Nisa, însă
şi acolo a avut probleme cu poliţia şi a reuşit să se îmbarce în ultima clipă pe un vapor spre Brazilia: „Ah, mi-a
fost de-ajuns temniţa de la Copparo. Ciapeme si sio bon”.
De-acum era plin de condamnări până peste gât. Plouau peste el din toate părţile. Dar nu reuşeau niciodată
să-l prindă, le aluneca mereu printre degete ca o anghilă
de Comacchio, şi până la urmă, singura perioadă în care
a stat închis a fost tocmai luna aceea împreună cu bunicul, pentru chestiile acelea cu calul şi cu Copparo.
În Brazilia, la Sao Paolo, îl aştepta Alceste De Ambris,
un ditamai omul, la fel de nebun ca şi dânsul. Însă De
Ambris era mai mare, avea vreo zece ani în plus şi ei îl
respectau ca pe un maestru. Provenea dintr-o familie înstărită, era bogat, dar abandonase totul ca să-i urmeze pe
săraci şi chiar şi la han era cel mai bun din toţi. El este cel
care a inventat sindicalismul în Italia, dar şi el făcuse tot
felul de năzbâtii şi, de fapt, fusese nevoit să fugă.
Ei erau cu toţii din grupul ăsta – sindicaliştii revoluţionari – şi De Ambris şi Corridoni erau şefii, iar imediat după aceea veneau Rossoni şi Mussolini. Iar bunicul
pe bună dreptate era cu ei, fiindcă făcuse închisoare cu
Rossoni.
Cum ai zis, pardon? Ce voiau sindicaliştii revoluţionari? Acum poate că dumitale ţi se pare o enormitate –
„Dar ce sunt, Brigăzile roşii?” –, dar nu erau vremurile de
acum. Dumneata trebuia să fii pe atunci, dar trebuia să
fii în partea săracilor, nu în aceea a bogaţilor. Dumneata
dacă erai sărac n-aveai nici un drept. Doar să munceşti şi
să-i mulţumeşti lui Dumnezeu dacă ţi se dădea de lucru;
fiindcă şi asta era greu. Erau arhipline vapoarele care, de
la Napoli sau de la Genova, plecau în fiecare zi spre Americi. Şi multe erau nişte rable. Dumneata n-ai idee de câte
s-au scufundat, de câţi oameni nu s-a mai ştiut nimic şi
de câţi oameni – convinşi că se duc în Canada – s-au pomenit în Argentina sau chiar în Sicilia. Din nou acasă. Şi
cum arată clasa a treia nici măcar nu visezi. Nişte camere
mari unice şi promiscue pentru bărbaţi şi femei, nevoile
într-un vas găleata din închisoare, în fiecare dimineaţă
câte un tur pentru a-i aduna pe cei morţi din pricina mizeriei şi a-i azvârli în mare şi apoi, odată ce izbuteai totuşi
să ajungi până acolo – în America de Nord –, erai tratat
cu şuturi în fund. Muncă la negru şi în afara legii. Cereai o mărire? Erai omorât în bătaie. Iar dacă întâmplător
cădeai de pe o schelă pe şantiere şi mureai – chiar dacă
nu mureai imediat şi cu o oarecare îngrijire te-ai fi putut
salva – te vârau într-o furgonetă, te duceau la ţară şi te
azvârleau într-un şanţ: „Asta-i situaţia”. Doar nu puteau
să rişte ca inspectoratul să-i amendeze. Cum ai spus, pardon? Că aşa au procedat mai deunăzi şi aici, la noi? Dar
eu ce-ţi spuneam?
Asta nu înseamnă că patronii noştri, aici, în Italia, ne
tratau mai bine decât în America, fiindcă altminteri rămâneam aici. Munceai douăsprezece ore pe zi, inclusiv
copiii mici, şi nu numai la ţară, ci şi în fabrici, cu mâinile
în curelele de transmisie ale războaielor de ţesut. Accidente de muncă, n-ai idee. Şi lefuri cu care făceai foamea.
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Iar dacă te accidentai nu te plătea nimeni, te concediau şi
valea. N-aveai nici un drept, nu contai nici cât un animal.
Legea, spui dumneata? Politica, drepturile civile, parlamentul, Statutul Albertin? Acelea erau chestii pentru stăpâni, numai ei votau, tu n-aveai dreptul. Dumneata spui
că, în Italia, fascismul a înăbuşit libertatea? Dar în Italia libertatea n-a existat niciodată, ce mai putea să-ţi înăbuşe fascismul? Poate că le-o fi înăbuşit-o stăpânilor, dar
săracii n-au avut parte de ea niciodată. Femeile au votat
pentru prima oară în 1946, dar şi bărbaţii, înainte de fascism, votau puţini; numai ei, stăpânii, iar noi, cei săraci,
proletariatul, nu contam nici cât negru sub unghie, nici
cât sapele pe care le foloseam, iar dacă ne adunam ca să
protestăm sau ca să facem grevă, trimiteau soldaţii să tragă în noi. Şi-apoi cum să nu te înfurii? S-a înfuriat bunicul – un om care n-ar fi făcut rău nici unei muşte – şi să
nu se fi înfuriat sindicaliştii revoluţionari? Atunci, de ce
şi-ar mai fi ales meseria asta? Ei voiau revoluţia şi cu asta
basta: toţi egali, gata cu preoţii, cu armatele şi cu stăpânii;
gata cu proprietatea privată; pământul împărţit între toţi
ţăranii şi fabricile în mâinile muncitorilor.
Însă necazul e că nu eram toţi egali nici măcar noi, cei
care luptam pentru o lume a celor egali. Era o zăpăceală.
Existau sindicaliştii revoluţionari şi sindicaliştii normali
din centrele sindicale muncitoreşti, şi era o mare diferenţă între CGIL, ligi, socialişti, republicani, anarhici, reformişti, minimalişti şi maximalişti; bine-mi stă să-ţi explic eu toate diferenţele astea, nu le ştiu nici eu, dar erau
o mulţime, cam ca în stânga de azi. Dumitale ţi se pare
că astăzi toţi sunt egali? I-ai văzut vreodată de acord? Ei
bine, pe atunci era şi mai rău, fiindcă încă mai existau
unii care voiau revoluţia, pe când astăzi – dacă eşti atent
– nici comuniştii nu sunt prea diferiţi de liberali, ei stau
separaţi fiindcă aşa le convine, altminteri oamenii spun:
„Te votez ca să faci ce?”.
Oricum, pe atunci era plin de reformişti, de oameni
care spuneau: „Pas cu pas şi fără grabă; azi luăm o jumătate de drept în plus, mâine încă o jumătate şi apoi cine
ştie, într-o bună zi vom vedea” şi între timp calul, cum se
spunea, aşteptând, aşteptând, murea sperând. Sau cel puţin aşa spuneau ai mei. Iar Rossoni şi Mussolini, în seara
aceea la bunicul meu, se luaseră tocmai de reformişti: cu
Treves, cu Turati, cu Modigliani, cu Bissolati – Leonida
Bissolati – şi nu-i puteau suferi fiindcă nu făceau altceva
decât să spună să stăm liniştiţi, fiindcă în parlament mai
devreme sau mai târziu o să se facă ceva şi că e nevoie de
un sindicalism moderat, reformist la rândul său.
Ai noştri, în schimb, voiau să pună capăt o dată pentru totdeauna printr-o grevă generală bine făcută. Dar nu
aşa-zisele greve generale care se fac acum, nişte grevuţe
de câteva ore şi după aceea toţi înapoi la lucru, ca să recupereze cât mai grabnic posibil acele câteva ore. Ei voiau
o grevă cu adevărat generală, când toţi oamenii încetează
dintr-o clipă în alta să mai lucreze, orice meserie ar practica – ospătar, vistiernic, văcar, muncitor, pavator, feroviar, gropar – şi apoi să-i vedem ce-o să mai zică. Şi nu
pentru două sau trei zile, ci să înceapă acum şi să nu se
mai termine, până când patronii nu mai au o bucată de
pâine în casă sau cine să-i şteargă la cur şi să le întreţină
fabricile, pământurile şi vitele.
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Fireşte, eu acum nu vreau să-ţi spun că aveau dreptate
ei sau că aveau dreptate ceilalţi. Eu vreau să-ţi spun doar
cum s-au petrecut lucrurile şi cum – rând pe rând – a
văzut chestiunea familia mea. După aceea, cine o fi avut
dreptate nu ştiu, fă-ţi şi dumneata propria părere despre
cine avea dreptate şi cine nu.
Însă pe bunicul meu, acest discurs despre greva generală – „E de-ajuns să punem cu toţii deoparte câteva lucruşoare” se gândea el, „ceva provizii, stabileşti ziua în secret fără să le spui nimic stăpânilor şi astfel tu eşti pregătit
şi ei nu” – îl prindea tare bine. De-acum era un sindicalist
revoluţionar convins, dar faptul că reformiştii erau – ca
să spunem aşa – aproape de parte duşmanului, acest fapt
Rossoni nu i-l explicase prea bine. El credea că – în principiu – luptam cu toţii pentru aceeaşi idee şi, prin urmare,
numele pe care le citea cel mai des în ziarul «Avanti!» şi
care se luptau în parlament cu Giolitti şi cu regele pentru
interesele noastre de popor muncitor, pentru el, erau ale
celor mai buni dintre noi.
Şi astfel, din 1904 în 1908 – timp în care bunicul a
adus pe lume încă patru copii –, considerând ca procedează cu dreptate, unuia i-a pus numele Treves, altuia Turati, iar pe cele două micuţe gemene, care acum dormeau
deja cam înghesuite, una cu capul la picioarele celeilalte
în leagăn, le numise pe una Modigliana, iar pe cealaltă,
ca să nu nedreptăţească pe nimeni, Bissolata. Aşa încât
în acea seară, la cină – e adevărat că toţi erau mici şi încă
nu pricepeau –, ori de câte ori, vorbind, Mussolini se înflăcăra şi chiar dacă, înflăcărat de-a binelea, căuta totuşi
din când în când să surprindă o eventuală privire a bunicii, ori de câte ori, aprins de-a binelea, Mussolini venea
cu „Câinele ăla de Turati, călăul ăla de Turati”, bunicul îl
trăgea de mânecă.
Desigur, îl trăgea şi din pricina privirilor – ca să-i îndepărteze privirile acelea de la bunica – dar îl trăgea de
mânecă şi îi făcea semn cu capul în direcţia copiilor: „Ce
naiba, de-acuma aşa le-am pus numele”.
Şi într-adevăr mai târziu – în toţi anii care au urmat –
acestui unchi al meu, de fiecare dată când făcea mofturi
sau se certa cu careva, fraţii şi surorile îi cântau din nou
cântecelul: „Câinele ăla de Turati,/ Călăul ăla de Turati”.
Iar pe el îl apucau toţi dracii şi arunca cu pietre după toţi.
Mai rău, însă, trebuie totuşi s-o spunem, n-a fost pentru
el, pentru Turati, pe care, după ce vijelia a trecut şi s-a făcut mare, nu l-a mai zeflemisit nimeni, iar mai târziu, oricum, a mai existat un Turati, acel Augusto Turati care a
devenit secretarul partidului naţional fascist, PNF, şi prin
urmare nu mai era nimic de luat peste picior, dimpotrivă,
era cazul să se umble cu băgare de seamă. Mai rău a fost
pentru micuţa geamănă, mătuşa Bissolata, ceea ce întradevăr nu s-a mai auzit şi pentru care imediat, de îndată
ce bunicul s-a întors după ce le-a înregistrat, bunica s-a
înfuriat amarnic: „Bissolata? Dar ce ţi-a mai trecut prin
căpăţâna ăia? Cine-o s-o mai ia de nevastă? Nu pricepi că
toţi o s-o strige Bìssola pe fiică-ta?”. Şi, într-adevăr, aşa a
fost şi toţi au strigat-o mereu „Bìssola” – ceea ce în dialectul nostru înseamnă un şarpe mic, un şerpişor –, ba chiar
noi, pe ascuns, o strigam „Mătuşa Bìssa”, fiindcă chiar era
o năpârcă, era un şarpe veninos. Mătuşa Modigliana nu,
mătuşa Modigliana era un înger.
HYPERION
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Oricum, atunci, Rossoni, de la Nisa s-a dus în Brazilia, la Sao Paolo, unde îl aştepta Alceste De Ambris, însă
după câteva luni a fost alungat şi de acolo, judecat direct
şi expulzat după ce proclamase prima grevă din istorie a
unei fabrici de sticlă din Agua Branca. Muncitorii erau
toţi mulţumiţi de grevă, dar fabrica era proprietatea prefectului de Sao Paolo, aşadar vezi şi dumneata dacă îl mai
puteau ţine pe Rossoni la Sao Paolo. L-au îmbarcat pe
primul vapor spre Europa. Ajuns în Franţa, greve şi scandaluri şi acolo – denunţuri, procese şi condamnări –, dar,
înainte să fie arestat, a fugit din nou în America, la New
York. Aici, a pus imediat stăpânire pe sindicat şi pe ziarul
«Proletarul». Era la comandă şi a provocat prima grevă
a textilelor din New York. Însă, după ce s-a făcut greva,
când reformiştii s-au dus să semneze acordul cu patronii
pentru mărirea salariilor, el n-a semnat spunând că s-au
vândut: „Trebuia să obţinem mai mult, v-au dat şpagă”, aţi
fost mituiţi. Astfel a devenit şi el Eroul Celor Două Lumi.
Se certa cu toţi. Şi de-acum toţi emigranţii – atât în America de Nord, cât şi de Sud – umblau cu fotografia lui în
portofel. S-a dus şi în Canada, se deplasa în funcţie de
mandatele de arestare, şi noi nu l-am mai văzut pentru
mulţi ani de zile.
Însă din când în când ne trimitea ziare, care apucau
să ajungă până la noi, când da, când nu, fiindcă de-acum
şi noi ne schimbam locul mereu, după cum bunica, prin
fraţii ei, reuşea să găsească mai bune condiţii de luare în
arendă. „Făceam Sfântul Martin”, cum se spune pe la noi,
şi într-un an eram la Mesola, în altul la Argenta, la Taglio
di Po, la Ariano Polesine, la Papozze, la Polesella. Iar întrunul din aceste ziare – mi se pare că din 1911 – am citit că,
la o manifestaţie organizată la New York în cinstea unui
nepot de-al lui Garibaldi, la sfârşitul mitingului, la tribună, Rossoni a scuipat pe tricolor „în delirul mulţimii”. Da,
s-a întâmplat în 1911, când Italia i-a declarat război Turciei ca să-i ia Libia.
Dar nu pot să stau şi să-ţi fac toată cronica vieţii lui
Rossoni. Ce importanţă are pentru noi? Pe dumneata te
interesează povestea familiei mele, dacă am înţeles eu
bine, iar Rossoni constituie numai un accident din cadrul acesteia, cauza fortuită pentru care s-au întâmplat
anumite lucruri care în cele din urmă ne-au adus la Agro
Pontino, stop. Aşadar îţi repet că nu l-am mai văzut pentru mulţi ani de zile, însă – dacă asta ar fi fost tot – unchilor mei nu le-at fi trecut prin cap că puteau să plece cu
bicicleta ca să ajungă până la Roma şi să-l caute la Palazzo Venezia. Doar nu eram cretini. De-acum eram în 1932,
iar faptele de la Copparo datau din 1904; doar nu te poţi
duce la cineva numai fiindcă l-ai cunoscut cu treizeci de
ani în urmă. Şi apoi, unul din ăia, cu traseul şi cu cariera pe care le-a făcut, o să se apuce să se întâlnească din
nou cu tine numai fiindcă a încălecat pe calul tatălui tău
la Copparo? Dacă era numai pentru asta, puteai să rămâi
liniştit acasă. De fapt, acesta a fost începutul, dar restul a
venit după aceea.
Oricum, noi eram aici, iar el era acolo. Soseau ziarele
astea, când ne găseau, iar noi le citeam. În rest, continuam să muncim şi să progresăm. Încă de la Codigoro ni
se alăturase fratele bunicului, de asemenea cu toţi copiii
pe care, în acelaşi ritm cu bunicul, îi făcea cu nevasta lui,
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care, ca să vezi, era o verişoară de-a bunicii. Aşadar, o
întreagă familie. Copiii creşteau şi în scurt timp eram în
stare să lucrăm singuri toată Valpadana. Din când în când
– aşa cum am mai spus – de schimbam locul în funcţie de
cum se schimbau condiţiile; întotdeauna înspre mai bine,
întotdeauna un hectar în plus. Pământuri care nici acum
nu erau ale noastre, să fie limpede: le luam în arendă şi
le lucram, tot sub proprietari; doar că acum ne alegeam
noi proprietarii. Uneori reveneam la aceiaşi, dar în condiţii îmbunătăţite. Plecam la sfârşitul sezonului cu toate
lucrurile noastre – catrafuse, mobilier şi echipamente încărcate în căruţe – pentru că de-acum ne făcusem un oarecare avut, totul cu sudoarea frunţii, fiindcă şi copiii de
şapte ani aveau mâinile pline de bătături. Ne mişcam tot
prin zona aceea, se înţelege – dincoace şi dincolo de Pad
–, şi ne cunoşteam cu toţii, deoarece şi ceilalţi duceau aceeaşi viaţă ca noi. Un an dincoace, un an dincolo, mereu în
căutarea unei mai mari averi – avere e un fel de-a spune,
un chintal de grâu în plus –, şi eventual în anumiţi ani fiecare o găsea, dar apoi, brusc, în anul următor, o pierdea şi
făcea cale întoarsă cu câteva căruţe în minus şi cu câteva
datorii în plus. Aşadar, oamenii mergeau înainte, iar noi
mergeam bine, cu toţi copiii şi cu sănătatea care ne ajuta.
Şi în fiecare loc nou unde ajungeam, bunicul – după ce
intra în casă şi făcea în spatele bunicii turul fânăriilor şi
al grajdurilor –, în timp ce ea dădea deja ordinele de descărcare a căruţelor, o întreba imediat: „Ce zici? Mă duc?”.
„Du-te, du-te”, iar el se ducea la cârciumă ca s-o inspecteze şi pe ea, să vadă cum se punea problema – aici
– pentru briscola şi pentru ligă.
Aşa s-a făcut anul 1911, iar când am intrat în luna septembrie Italia i-a declarat război Turciei, ca să se ducă şi
să-i ia Libia.
Cu cincizeci de ani în urmă încă mai erau cu toţii divizaţi – o sută de stătuleţe în care, ca să intri din unul în
altul, era nevoie de paşaport – şi toţi străinii care veneau
în Italia o făceau ca stăpâni. Noi eram bătaia de joc a Europei. Şi după nici cincizeci de ani deveneau o putere care
se ducea să înfrunte Turcia şi să colonizeze Africa: „Libia!”. Să lăsăm la o parte faptul că în urmă cu cincisprezece ani – atunci când am încercat să luăm Etiopia pentru
prima oară – abisinienii ne-au pus pe fugă. La Adua, în
1896 – ei cu săgeţi şi cu suliţe, noi cu puşti şi cu mitraliere –, ne-au exterminat. Şase mii de morţi. Iar acum ne
duceam să ne luăm revanşa în Libia.
E limpede că socialiştii nu puteau împărtăşi această politică de agresiune colonială şi imperialistă: „Dar
cum?”, spuneau ei, „tocmai tu, care până mai ieri ai fost
supus, călcat în picioare şi batjocorit de străini, te duci
acum să-i batjocoreşti, să-i calci în picioare şi să-i supui
pe alţii?”. Şi cel mai furios din toţi era chiar Mussolini,
care devenise un fel de numărul unu al sindicaliştilor revoluţionari din Italia şi de asemenea era mare şi tare în
partidul socialist. „Eu am zis întotdeauna”, spunea acum
bunicul la cârciumă ori de câte ori vedea lucrurile astea
scrise în «Avanti!», „că oameni ca ăsta sunt puţini, ăsta-i
un om deosebit, care când îşi pune în minte un lucru îl
face, nu-l opreşte nimeni” şi, într-adevăr, în numai câţiva
ani, toată lumea şi-a dat seama de asta, nu doar bunicul
– şi mai ales bunica –, ci şi Treves şi Turati, care încercau
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să-l facă să stea cuminte. Ei bine, el pentru Libia a făcut
mare tărăboi. Mai întâi a reuşit să-i convingă pe toţi ceilalţi socialişti – iar pe cei pe care n-a reuşit să-i convingă,
precum Bonomi şi Bissolati, i-a dat afară din partid, pe
motiv că erau „prea moi şi înţeleşi cu coroana” – şi apoi
a condus greva generală împotriva războiului din Africa prin acţiuni revoluţionare de sabotaj propriu-zis. Erau
oameni care aruncau în aer poduri şi care scoteau traversele de cale ferată ca să nu treacă trenurile cu soldaţi,
iar dânsul, în anul următor, a fost condamnat şi închis.
Spunea că generalii italieni sunt sângeroşi şi aţâţători la
război, la fel ca Giolitti, şeful guvernului care i-a trimis
în Libia.
Lucrurile astea – în 1911 – venise să le spună şi prin
părţile noastre. De-acum se stabilise la Milano, fiindcă
acesta era centrul fabricilor, al banilor şi al tuturor scandalurilor. Dar pentru greva împotriva războiului din Libia a făcut câteva turnee şi a trecut şi pe unde eram noi, şi
astfel bunicul s-a dus la manifestaţie, în piaţă, împreună
cu feciorii mai mari. Desigur, înainte să plece, noi mulsesem vacile noastre şi aranjasem grajdul, fiindcă eram
în grevă şi noi, şi e limpede că de lucrat la câmp pentru
proprietar – cu riscul ca eventual să ne vadă cineva – nici
nu ne trecuse prin minte. Dimpotrivă, bunicul a fost primul care a zis la cârciumă: „Grevă, grevă!”. Dar nu şi pentru animalele noastre. Adică cum, să le lăsăm să moară
de foame? Să le lăsăm să le plesnească ţâţele? Noi le-am
muls, fiindcă altminteri făceau mastită. Însă după ce am
muls animalele şi am aranjat grajdul ne-am dus în piaţă.
Adică cum, să rămânem acasă?
Mussolini a fost mare, i-a cucerit pe toţi. Şeful ligii nici
n-a avut timp să spună „Vi-l prezint pe tovarăşul Mussolini”, că el în scurt timp a şi acaparat geamurile de la toate
ferestrele care dădeau spre piaţă. Nu s-a apucat să scuipe
pe tricolor, ca Rossoni în America, dar nici mult n-a lipsit, crede-mă. Dumneata n-ai idee ce-a fost în stare să le
spună celor patru tâlhari, mai ales lui Giolitti, „piemontez făţarnic şi simandicos”, cel mai rău din toţi în opinia
lui: „Cu toată foametea pe care o avem aici şi cu toţi sărmanii care sunt în fiecare zi exploataţi şi storşi de sânge
de către preoţi şi de stăpâni, noi ne ducem să-i agresăm
pe acei bieţi baluba ca să-i facem sclavi şi pe ei? Să vă fie
ruşine!”, a spus Mussolini, „Mai ales lui Giolitti şi lui Bissolati”. Aşa cum spuneam bunicul, ăsta era un om care,
când trebuie să spună un lucru, îl spunea clar şi răspicat,
nu mai stătea deloc să reflecteze, îşi dădea drumul la gură.
O dată – mi se pare că la Lausanne, în Elveţia, pe când
fugise şi el din pricina unei condamnări –, pe un preot
care vorbea de rău în stânga şi-n dreapta l-a făcut harceaparcea şi şi-a făcut pantofii cu el în faţa tuturor. Apoi, de
la tribună – după ce şi-a scos orologiul din buzunar şi l-a
pus bine în evidenţă pe balustradă –, a spus chiar: „Dar
acum e timpul s-o terminăm şi cu superiorul lui, Dumnezeu nu există şi eu vă ofer o dovadă. Îl provoc. Dacă
există, îi dau timp trei minute ca să mă trăsnească şi să
mă strivească în această piaţă publică. Dacă însă nu se
întâmplă nimic, înseamnă că nu există. Trei minute am
spus, şi cu asta basta”, rămânând în tăcere cu orologiul ridicat în aer, timp de trei minute care parcă nu se mai sfârşeau. Acum, aşa cum ştii şi dumneata, când spui aşa, trei
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minute, pare un lucru de nimic; dar apucă-te să aştepţi în
tăcere cum trec şi să vezi cât de greu se termină. Şi nici ca
să spui „Eu sunt ateu; Dumnezeu nu există” n-ai nevoie
de nimic. Dar trebuie să mă crezi: de data aceea, la Lausanne, tribuna era plină de atei şi de mâncători de preoţi,
dar, de îndată de Mussolini a zis „Îi dau timp trei minute”,
oamenii încet-încet s-au strâns unii în alţii şi s-au îndepărtat; în jurul lui a rămas vidul.
Iar el, neclintit, a aşteptat acolo cele trei minute şi,
imediat ce s-au scurs, şi-a vârât înapoi agale orologiul în
buzunarul de la vestă înfăşurându-i lanţul şi a spus cu
satisfacţie: „Ce v-am zis eu? Sunt teafăr: Dumnezeu nu
există”. Au izbucnit nişte aplauze de n-ai dumneata idee.
Dar şi un oftat general de uşurare: „Aaaah!”.
Oricum, după încheierea mitingului – acela din 1911
despre Libia – când a coborât de la tribună, oamenii s-au
adunat în jurul lui ca să-l salute, iar cu cei care îi erau
mai apropiaţi s-a dus să bea un pahar de vin, cum se face
de obicei. Bunicul a dat şi el să se apropie ca să-l salute,
deşi era un pic timid fiindcă se gândea că nu-şi aminteşte. Când-colo, de cum l-a zărit, Mussolini a strigat: „Peruzzi! Tare-mi pare rău, da’ de data asta nu pot veni să
mănânc la voi, fiindcă trebuie să plec. Da’ or mai fi ocazii,
te asigur”.
Şi acum de ce râzi? Cum ai zis? Ai zis că Mussolini nu
putea să vorbească aşa, fiindcă el era din Predappio, Emilia-Romagna, unde au un cu totul alt dialect, o cu totul
altă inflexiune?
Dumneata ar trebui să încetezi cu prostiile astea, că
doar eu nu stau aici să spun bancuri. De unde vrei să ştiu
eu în ce dialect şi cu ce inflexiuni vorbea Mussolini? Însă
acelea sunt chestiile pe care le-a zis – substanţa –, iar eu
ţi le spun acum din nou cuvânt cu cuvânt, exact în dialectul în care mi-au fost spuse mie. Eu nu schimb nimic.
Dar şi dumneata, când te apuci să povesteşti în stânga şi
în dreapta cum Francesco Ferrucci, rănit de moarte pe
câmpul de luptă, îl vede pe Maramaldo apropiindu-se cu
pumnalul în mână, o să zici că i-a spus: „Laşule, tu ucizi
un om mort”. Iar acuma, după dumneata, ăla, pe punctul
de-a muri, se apucă să vorbească rafinat, într-o italiană
perfectă? Aş, i-o fi zis şi el în dialectul lui, cine ştie, câteva
vorbe de ocară. Ceea ce contează e tradiţia, limba vorbită
de cel care povesteşte, iar mie aşa mi s-a povestit, iar aşa
îţi repovestesc dumitale.
Oricum, bunicul – când a auzit că de data asta nu
vine la prânz – a tras un oftat de uşurare cam ca ăia din
Lausanne care n-au fost trăsniţi de Dumnezeu şi, întorcându-se acasă, în căruţă, s-a întors spre unchiul Pericle,
care stătea lângă el, şi i-a zis, râzând şi glumind, dar de
fapt nu tocmai în glumă: „Dar pe ăla cine l-a poftit?”.
Însă feciorul, care radia din cap până-n picioare fiindcă omul îşi amintise de el – „Ah, tu eşti Pericle, salut-o pe
mama şi spune-i ca data viitoare să-mi facă tot fasole” –,
s-a necăjit şi s-a uitat la el de jos în sus: „Dar ce spui, tată?
Ar fi fost o cinste”.
„Ar fi fost o cinste? Da’ ce, e casa lui, ca să facă ce vrea?
Nu pot să vin de data asta! Da’ cine ţi-a zis să vii, animal
prost-crescut?”, şi ca să nu-şi lovească feciorul, fiindcă de
copii nu s-a atins în viaţa lui, i-a ars calului o lovitură de
bici de şi-acuma o mai ţine minte.
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Oricum, până la urmă, au mai trecut trei ani, 1914, iar
noi ne aflam la Cavarzere, chiar lângă fabrica de zahăr.
De-acum, unchiul Pericle avea cincisprezece ani, avea
câteva fire de păr sub nas, dar se dezvoltase târziu şi pe
vremea aceea era un băieţaş nu prea înalt. Iar în acel an
1914 a fost „săptămâna roşie”, adică un tărăboi care a durat şapte zile, între 7 şi 14 iunie, iar bătrânii îşi aminteau
exact aceste zile fiindcă în săptămâna următoare a izbucnit Primul război mondial.
Acum, la conducerea Italiei era Salandra, dar de comandat comanda tot Giolitti, un aventurier ticălos care
te ducea de nas cum avea chef. A stat la guvernare cu suişuri şi coborâşuri – „Azi stau la guvernare eu, iar mâine
stai tu, dar numai cu numele, fiindcă tot eu comand” –
vreo douăzeci de ani. La început, în 1892, când partidul
socialist încă nu exista fiindcă a fost fondat abia doi ani
mai târziu, ei bine, în acel an – după scandalul de la Banca Romană, unde se pare că şi el a sustras banii –, ca să
nu intre în închisoare a trebuit să fugă în Elveţia, ca anarhiştii şi subversivii. Însă după nici câţiva ani s-a întors
vesel şi vioi ca să fie din nou ministru la guvernare la fel
ca înainte. Gândeşte-te şi dumneata pe ce mâini suntem
sărmanii de noi, fiindcă nici acum să nu crezi că e prea
diferit, „cine-mparte, parte-şi face”, spunea biata bunicămea. Oricum, acest mare aventurier de Giolitti era unul
care pricepea cum merg lucrurile şi, de asemenea, pricepea şi că lucrurile trebuiau să se schimbe. Se pare că,
sub el, ţara avut parte de o mare dezvoltare economică,
mai ales băncile şi industriile. Pricepea un pic şi cauzele săracilor şi el a fost cel care a dat prima lege împotriva accidentelor de muncă şi împotriva muncii minorilor.
În fine, se pare că la un moment dat s-a dus la rege şi i-a
zis: „Dragă Rege, aşa n-o mai putem ţine. Ăştia, săracii şi
muncitorii, dacă nu facem repejor ceva şi continuăm să-i
chinuim prea mult, mai devreme sau mai târziu se satură
şi ne aruncă-n aer cu cracii-n sus pe toţi câţi suntem aici”.
„Bine, Giolitti, m-ai convins. Tu ce zici să facem?”.
„Trebuie să le dăm câte ceva în plus” şi a făcut tocmai
legile astea de care ţi-am zis mai înainte şi a extins dreptul de vot la toţi bărbaţii, nu doar la seniori. „Dar am impresia că nu-i suficient, Rege”.
„E bun aşa cum zici tu. Şi ce altceva mai trebuie să facem, după tine?”.
„Trebuie să-i aducem la guvernare chiar pe socialişti”,
care acum, în primii ani ai secolului al XIX-lea, crescuseră mai rău ca un tsunami.
„Socialiştii?”, i-a spus Regele: „Dar tu eşti nebun, ăia
vor republica, vor să mă alunge pe mine. Şi eu să-i chem
la guvernare?”.
„Rege, nu te lua după bârfe, fiecare cu meseria lui, tu
fii rege că de politică mă ocup eu; mi ţi-i aranjez eu binişor, îi bag înăuntru, le dau câte o reformă pe rând şi, cum
timpul le rezolvă pe toate, oamenii ăia, dacă-i laşi să trăiască, devin şi ei creştini la fel ca ceilalţi”, adică exact – iar
dumneata, care ai studiat istorie, vei fi de acord – ceea ce
voiau reformiştii.
Regele i-a zis: „Bine, Giolitti, fă cum spui tu, mă las
pe mâna ta”. Iar el a primit, a plecat, s-a dus la socialiştii
reformişti – la cei mai importanţi: la Bonomi, la Treves,
la Turati, la Modigliani – şi le-a zis: „Veniţi la guvernare?”.
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„Nu, mulţumim, nici dacă ne plăteşti”, i-au răspuns
aceştia.
„Dar sunteţi nebuni?” le-a replicat Giolitti: „Dar atunci
ce vreţi să faceţi? Dar când cineva poate să fie în parlament şi să participe la alegeri, dacă vii şi-i spui vino la
guvernare, el îţi zice nu, nu vin?”.
„Ah, Gioli’, nu putem veni, degeaba insişti”.
„Dar ce înseamnă asta, cine v-a interzis, medicul?”.
„Nu, dar, dacă noi venim la guvernare, cine îi mai ascultă pe sindicaliştii revoluţionari? Ăia ne fac învineţesc
în bătaie”.
„Am înţeles, dar ăia sunt nebuni de-a binelea, nu se
poate sta de vorbă cu dânşii, ei vor revoluţia. Dar ce, deacuma vreţi cumva şi voi revoluţia?”.
„Nici pentru câini, să nu spui asta nici în glumă”, i-au
replicat Treves, Turati şi compania: „Noi suntem reformişti, doar nu vrem revoluţia toată şi imediat, noi vrem
câte o reformă pe rând, cătinel”.
„Ei bine”, le-a răspuns Giolitti: „Şi eu ce v-am zis? Veniţi la guvernare şi facem câte o reformă pe rând, cătinel”.
„Gioli’, nu insista! Chiar nu putem veni. Nu. Reformele
noastre, dacă vrei, fă-le tu de unul singur”.
De-atunci înainte Giolitti n-a mai vrut să-i vadă. Aşa
era dânsul – azi cu tine, mâine cu altcineva – şi nu zăbovea prea mult să cântărească prieteni sau duşmani.
Când avea nevoie de un vot în parlament, făcea rost de
el cumpărându-l de la primul care se nimerea; întocmai
ca acum, la urma urmelor, aşa încât toată lumea spune
că el a inventat metoda coaliţiilor de centru. Gândeşte-te
că tot el a inventat şi mafioţii pocăiţi şi a bătut camorra
înrolând membri din rândurile ei, dânsul a inventat totul, iar dacă ar fi fost după el, ar fi inventat şi centru-stânga. Acum mai bine de o sută de ani. Reformiştii au fost
cei care n-au vrut şi astfel dânsul a inventat Democraţia
creştină.
Ce faci, râzi, nu mă crezi? Mergi şi te informează.
Până cu câţiva ani înainte catolicii nici nu votau, rămâneau propriu-zis în afara vieţii politice – nu-şi băgau nasul – fiindcă papa le-o interzisese categoric, imediat după
ce bersalierii au pătruns cu lovituri de tun la Porta Pia în
1870 şi Roma a devenit capitala Italiei. Papa nu înghiţise
chestia cu breşa: „Cum v-aţi permis? Roma e a mea, sau
mai bine zis e a Sfântului Petru, iar voi aţi săvârşit un păcat capital când aţi intrat ca să mi-o luaţi şi prin urmare
excomunic familia Savoia şi tot statul italian; creştinii de
bună simţire nu trebuie să aibă nimic de-a face cu una ca
asta. Non possumus, non expedit”. Doar pe vremea aceea
nu se glumea.
În 1905, oricum, papa a început să mai închidă câte
un ochi – „Bine, hai, nu-i chiar un păcat capital” – numai
pentru că de-acum era plin peste tot de socialişti care
propovăduiau soarele viitorului. Şi atunci el a zis: „Hopa,
lasă-mă şi pe mine să fac o mişcare, înainte să fie prea
târziu”. Şi de fapt chiar atunci, după potolirea lui Pius al
X-lea şi după refuzul socialiştilor de a intra la guvernare,
s-a apucat Giolitti să manevreze cu catolicii şi i-a convins
să facă un cartel electoral în care ei – în colegiile unde nu
erau siguri că va fi ales un candidat de-al lor – le spuneau
oamenilor să-l voteze pe candidatul lui. Acolo s-a născut

Universalis

Democraţia creştină şi tot Giolitti a inventat-o. Dar vina
pentru toate era a lui Turati, spuneau bătrânii mei.
Eu n-aş putea să-ţi spun dacă aveau dreptate. Desigur, Turati o fi avut şi el motivele lui, iar dacă stai şi te
uiţi după atâţia ani – şi dacă stai şi te uiţi unde s-a ajuns
cu revoluţia din URSS, cu gulagurile şi cu toate chestiile
alea, încât până la urmă chiar ei au zis: „Ajunge, hai să
ne întoarcem, hai să revenim la capitalism, că se trăieşte
mai bine; n-or fi existând justiţie şi egalitate, dar există libertate, maşini de spălat vase şi televizoare color” – dumneata spui pe bună dreptate: „Ei bine, avea dreptate Turati”. Dar asta o spui acum, trebuia să vezi atunci. Poate
că atunci – dacă n-ar fi existat cei care au făcut revoluţia
de-adevăratelea, ca în Rusia – capitaliştii nu s-ar fi speriat până într-acolo încât să spună: „Ei bine, înainte să facă
ăştia revoluţia şi la noi, să le dăm câteva reforme”. Ce ştim
noi cum mergeau lucrurile?
Dar eu nu vreau să-l vorbesc de rău pe Turati cu orice preţ. Ăştia erau doar bătrânii mei. Pentru mine era un
om de ispravă, fiindcă până şi asanarea Mlaştinilor Pontine nu-i adevărat că e numai meritul fascismului: la asta
se gândiseră deja Filippo Turati şi cu Nitti, în 1919, după
Marele Război. Era un prieten de-al lui, inginer, Omodeo,
care voia să construiască peste tot lacuri artificiale, ca să
poată să facă centralele electrice, şi încă unul – Serpieri,
expert în asanări şi în agricultură –, care erau legaţi de
Banca Comercială. Aceştia l-au găsit pe un anume Clerici, care voia să facă asanarea Mlaştinilor Pontine şi se
pusese deja de acord cu prinţii Caetani, care erau proprietarii. Turati i-a sprijinit ca să poată obţine finanţarea
de la stat.
Cum ai zis? Că parcă nu prea îmi place fiindcă umbla
cu Banca Comercială, cu Clerici şi cu prinţul Caetani?
Nu, eu nu dau verdicte, eu doar istorisesc poveştile care
mi s-au istorisit mie şi ştiu şi eu că unele compromisuri
cu partea adversă trebuie totuşi făcute. Nu spunea şi Agnelli, din Moggi, că şeful grajdurilor regelui trebuie să-i
cunoască pe toţi hoţii de cai? Altfel, cum să se descurce?
De cum se întoarce cu capul în altă parte, i-i fură pe toţi.
Aşadar, să nu-ţi închipui că mă scandalizez dacă ăla se
ducea să ia masa la Villa Fogliano, împreună cu prinţul
Caetani. Ce-mi pasă mie? Pe mine mă interesează că voia
să asaneze mlaştinile. Însă după aceea s-a dus totul de
râpă, a fost „scandalul Pontinelor”, cum au scris ziarele.
Ăia voiau să facă asanarea cu banii statului şi apoi să se
vândă lot cu lot terenurile asanate celui mai bun ofertant.
Ba chiar s-au apucat să le vândă înainte de a le fi asanat
şi din bani şi-au cumpărat palate la Roma. Şi şpăgi pentru toată lumea, inclusiv pentru ziarişti. Desigur, n-a fost
vina lui Turati. A fost a lui Clerici. Dar şi prinţii Caetani
şi-ar fi aflat avantajul lor personal, iar Omodeo – specialistul în lacuri prieten cu Turati care după aceea s-a dus
şi a făcut nişte lacuri uriaşe şi în Uniunea Sovietică – aici
voia să-l facă între Doganella şi Cisterna, la nici o sută
de metri sub nivelul mării. Ce electricitatea putea să-ţi
dea? Unde era saltul? Dimpotrivă, pus acolo ca să blocheze Teppia – numai apă tulbure din Colli Albani – cât
timp crezi că-i trebuia până să se umple cu materialele
detritice şi să se astupe cu pământ? Un proiect făcut cel
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puţin anapoda, tentativa asta de asanare. Ia banii şi fugi,
cum se spune acuma.
Oricum, în 1914, la începutul lui iunie, a fost săptămâna roşie. Giolitti nu mai era preşedintele consiliului –
era Salandra, deci tot unul de-al lui – şi unchiul Pericle a
avut prima dispută cu preotul.
De data asta ne aflam la Carvazere şi în sat era un preot nou, tânăr, cu idei noi, care mai că voia să pună pe picioare un oratoriu şi între timp îi punea pe copii să bată
mingea. Pe vremea aceea jucai desculţ, pantofi îţi puneai
doar ca militar sau la prima împărtăşanie, şi cu o pereche
de pantofi făcea prima împărtăşanie o familie întreagă.
La câmp şi pe drumuri umblam mereu desculţi, aşadar
tot desculţi şi la bătut mingea, care era una din mingile acelea din piele de pe vremuri, nespus de grele. Dacă
o loveai direct şi zdravăn cu un deget, apoi te durea o
săptămână. Iar preotul ăsta nu mai propovăduia din amvon – aşa cum făcuseră dintotdeauna ceilalţi preoţi – că e
nevoie de supunere, de resemnare, şi să nu ne răzvrătim,
fiindcă dacă suntem săraci asta înseamnă că aşa a vrut
Dumnezeu; ba chiar e mai bine aşa, fiindcă nu contează
viaţa pe care o ai aici, pe pământ, deoarece cu cât e mai
multă tristeţe, durere şi jertfă, cu atât mai mult Domnul
o să ne răsplătească în împărăţia cerurilor. Mai că e un
mare noroc să fii sărac. Ei bine, deşi nu mai propovăduia
aşa, preotul din Carvazere nu vedea tocmai cu ochi buni
liga roşie şi ţărănească. Roşul nu-i plăcea şi se apucase
deja de uneltit ca să înfiinţeze o ligă albă a lui de ajutor
reciproc, o ligă catolică de zilieri şi de ţărani, care să le reprezinte interesele şi faţă de proprietari. Aşadar una exact
la fel ca a noastră, ca aceea socialistă, dar fără toate violenţele şi blestemele împotriva lui Dumnezeu şi a bisericii: „Ce nevoie avem de revoluţie? Există biserica şi ea vă
ocroteşte”, a spus el într-o după-amiază – chiar în săptămâna roşie – dezaprobând excesele şi ocuparea fabricilor,
grevele aspre ţărăneşti şi atacarea cu băţul a spărgătorilor
de grevă care voiau să se ducă să mulgă vacile stăpânilor.
Ţine seama că eram în iunie şi în curând avea să fie gata
grâul, care, dacă nu-l seceri la timp, nu mai poţi să te întorci peste o lună sau să-l mai sădeşti o dată la loc. Grâul
se face o dată pe an şi, dacă pierzi recolta, o pierzi pentru
tot anul. Rămâi fără pâine. Toată naţiunea.
Unchiul Pericle avea cincisprezece ani pe atunci, nu
era prea dezvoltat şi era încă destul de scund – dacă avea
un metru şaizeci, de-abia – şi pe preoţi nu-i frecventase
niciodată. De altfel, toată familia, cu preoţii fusese dintotdeauna numai: „Bună ziua şi bună seara”. Dar odată
cu treaba asta cu mingea, unchiul Pericle se ducea deja
de ceva vreme după-amiaza, împreună cu unchiul Iseo,
să tragă şi el câteva şuturi lângă biserică. Fapt este că erau
acolo şi se jucau când a fost cearta asta, preotul făcea politică şi o făcea împotriva roşilor, care, după el, voiau să
distrugă tot, erau „nihilişti”. Atunci unchiul meu i-a zis:
„Dar glumeşti? Noi facem foamea. Nu vezi în ce condiţii
ne ţin stăpânii?”.
Iar preotul: „Da, ce-i drept e drept, şi biserica e de partea săracilor; însă fără violenţele care îl jignesc pe Dumnezeu şi nu duc la nimic. Noi cu-adevărat vrem adevărata justiţie, libertate şi progres, fiindcă Cristos era un
muncitor, nu era un bogat, şi chiar el a spus că e mai uşor
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să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un
bogat în împărăţia cerurilor”.
„Ah, dar repede ţi-ai mai adus aminte”, a zis unchiul
Pericle.
Dar ăla nici n-a auzit, i-a dat înainte cu litania lui:
„Gândirea socială a bisericii! Noi am făcut înadins ligile şi
cooperativele albe ca să combatem nedreptăţile bogaţilor,
dar şi violenţele şi samavolniciile roşilor”.
„Dom’ paroh”, l-a întrebat atunci unchiu-meu, „dar
cum de gândirea asta socială v-a venit în minte abia
acum, după două mii de ani? Dacă nu răsărea sorele viitorului, nu vă venea în minte nici de data asta? O mai ţineaţi ascunsă încă două mii de ani? Du-te învârtindu-te,
dom’ paroh, pe voi vă interesează bănuţii, nu sunteţi decât nişte corbi care zboară în jurul stârvurilor proletariatului”. Vorbea ca ziarul «Avanti!» uneori, unchiul Pericle.
Dar preotului nu i-a plăcut. Dimpotrivă, i-a tras o palmă.
Omul ăla era adult, iar unchiu-meu părea încă un băieţaş. Dar palma – dar nu fusese tare, să fie clar, dar era
totuşi o palmă de faţă cu toată lumea – l-a făcut să i se
urce sângele-n cap. Şi n-apucase bine ăla să-i tragă palma, că unchiu-meu şi scosese afară cuţitul, sărise la preot
izbindu-l năucit cu spatele de zid şi acum îi plimba de
dedesubt – de dedesubt şi cu mâna ridicată şi întinsă, fiindcă era încă micuţ – apăsându-i-o ameninţător pe beregată, lama cuţitului: „Să nu mai faci una ca asta”.
Toată lumea a înlemnit. Nimeni nu mai rostea o vorbă,
nici măcar preotul, nici măcar unchiu-meu. Nu ştiu cât
a durat, poate câteva secunde, poate mai mult. Apoi unchiu-meu a retras cuţitul, l-a îndoit la loc, l-a vârât înapoi
în buzunar şi s-a întors ca să plece.
Acuma dumneata nu mai face faţa asta, unchiul meu
nu era un delincvent. Cuţitul, spui dumneata? De ce umbla cu cuţitul la el? Dar ce părere ai, doar nu erau vremurile de azi. Pe atunci toţi umblau cu cuţitul la ei, fiindcă era o unealtă din viaţa de fiecare zi, aşa cum sunt
acuma ceasul sau telefonul mobil. Pe atunci nu vedeai
pe nimeni cu ceas, numai stăpânii. Noi, săracii, ce puteam face? Doar nu ne dădeam întâlniri. Cuţitul, însă, da.
Aveai nevoie de el ca să trăieşti, ca să-ţi tai o bucată de
pâine la câmp, o bucăţică de brânză, un măr, să ciopleşti
un băţ, să-ţi faci un bastonaş, un fluier, un şarpe pe care-l
găseai de omorât, un mur, un şnur. Acolo te aflai mereu
în mijlocul naturii, doar nu te aflai la oraş, în metrou, iar
de cuţit puteai să ai nevoie în orice clipă, toţi îl aveai la
ei, nu numai unchiu-meu. Dar n-aş vrea să-ţi las impresia că ţin să-l apăr pe unchiul meu cu orice preţ. Acolo
probabil că a fost o neînţelegere. Cineva spunea – mulţi
ani mai târziu – că preotul nu i-ar fi dat cu răutate palma
aceea, că era o purtare de-a lui obişnuită faţă de băieţii
din soiul acela de oratoriu; din când în când le ardea câte
o scatoalcă în glumă şi, oricum, pe atunci şi învăţătoarele
te băteau peste palmă cu vărguţa de nici nu-ţi poţi imagina. Aşadar, se prea poate să nu fi vrut să-l jignească, iar
unchiu-meu a înţeles greşit. Dar el avea cincisprezece ani,
muncea ca un om mare, era micuţ dar se simţea adult şi
discuţia pe care o avea era de adulţi, iar palma aceea peste faţă – fie că o fi fost serioasă, fie că era în glumă – n-a
vrut s-o primească¸ce putem face? Aşa a fost să fie.
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Şi îl înţeleg şi pe el – pe preot – că, atunci când s-a
văzut izbit de zid de un băieţaş şi s-a pomenit cu cuţitul
la beregată, şi-a pierdut controlul. Niciodată nu poţi să
ştii unde ajungi în asemenea situaţii, poate că ăla chiar te
înjunghie şi te trimite la făcător şi, deşi tu eşti reprezentantul acelui făcător şi prin urmare n-ar trebui să te temi –
dimpotrivă, te duci în paradis ca să trăieşti chiar mai bine
–, suntem oameni totuşi, şi e de înţeles că un cuţit la beregată îţi face frică, şi pe lângă frică mai pune şi ruşinea de a
te fi speriat în faţa tuturor. Aşadar înţeleg reacţia, care se
poate să existe şi nu vreau să condamn pe nimeni, fiindcă
aşa e viaţa, ştiu şi eu că începi un lucru dar nu ştii cum o
să se termine, e o reacţie în lanţ, dialectica evenimentelor. Însă când de-acum se întâmplase şi unchiu-meu s-a
întors după ce îşi îndoise la loc şi îşi vârâse cuţitul înapoi
în buzunar şi făcuse deja vreo doi paşi ca să plece acasă
– „Du-te învârtindu-te, tu şi mingea ta” – nu era deloc nevoie să strige după el: „Delincventule!”.
Unchiul meu s-a răsucit pe călcâie şi dintr-un salt a
refăcut înapoi cei câţiva paşi şi a sărit din nou pe el, izbindu-l din nou cu spatele de zidul casei parohiale şi din
nou cu cuţitul afară din buzunar, deschis sub beregată. Şi
i-a ordonat: „Taci! Să taci!”. Iar ăla a tăcut şi s-a făcut alb
ca varul.
Unchiul Pericle s-a răsucit înapoi pe călcâie şi a plecat.
Nu s-a mai dus să bată mingea pe lângă biserică, ba chiar
nu s-a mai dus nici măcar la biserică, chit că nici până
atunci nu se dusese prea des. Şi odată, când trecea pe acolo cu o încărcătură de fân şi stătea pe capră cu cuţitul în
mână, cioplind un beţişor ca să facă din el o marionetă şi
să i-o dăruiască uneia din surioare, iar ăia – cu care deacum nici nu se mai saluta – ăia jucau şi, evident, au şutat greşit şi mingea a ajuns în căruţă, el s-a gândit că i-au
tras-o înadins, ca un afront. Cuţitul îl avea deja în mână
– pentru marioneta surioarei – şi aşa a prins mingea din
zbor şi i-a tras o împunsătură. A tăiat-o. Şi apoi le-a azvârlit-o înapoi fleşcăită pe teren: „Hai, jucaţi! Jucaţi!”.
Dar n-are rost să insişti, ştiu şi eu că greşeala e numai
şi numai a unchiului meu, ba chiar şi maică-sa – bunic
ă-mea – n-a făcut altceva decât să-i repete lucrul ăsta zi
de zi timp de o săptămână, după ce careva s-a dus şi i-a
povestit cele petrecute. Lumea e plină de oameni care nu
ştiu să-şi vadă de treburile lor. Toţi stau acolo pregătiţi –
de îndată ce se întâmplă ceva neplăcut – să se ducă şi să
le povestească rudelor, ca să le facă şi pe ele să se simtă
rău, iar mie mi se pare, dar n-aş vrea să jur, că a fost chiar
frate-său. Da, fratele mai mare al bunicii, ăla care a rămas necăsătorit; exact la fel ca unchiul Adelchi, fiindcă şi
unchiul Adelchi – ăla despre care dumneata spui că era
un om de ispravă, jandarmul care făcea pace între toată
lumea – făcea aşa. De cum i se întâmpla ceva unui nepot, dădea fuga acasă la soră-sa ca să-i povestească totul
de-a fir a păr. Iscodea. Şi oricum bunică-mea – după ce-a
aflat – voia ca unchiul Pericle să se ducă şi să-i ceară iertare preotului, fiindcă asemenea lucruri nu se fac, spunea
dânsa. În primul rând pentru că era mai bătrân, iar copiii trebuie să le poarte respect celor care sunt mai bătrâni,
însă mai ales pentru că era preot: „Un om al Domnului”,
spunea dânsa, iar dumneata poţi să crezi sau să nu crezi
că există un Domn, dar ăştia sunt nişte oameni care s-au
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dedicat binelui şi prin urmare nu se ştie niciodată, spunea bunica. Lipsa de respect faţă de ei îţi aduce ghinion. Mai devreme sau mai târziu, plăteşti: „În socotelile cu
Dumnezeu trebuie să fii întotdeauna cel puţin chit”.
Bunicul, în schimb, nu spunea nimic. Probabil că înţelegi, dacă nevasta era mâniată pe fecior şi se hotăra să
stea şi să-l certe cât era ziulica de lungă, el ce să facă, să se
bage la mijloc? Ca să spună ce? Ca să-l apere? Lăsând la
o parte că feciorul, de data asta, n-avea dreptate nici cât
negru sub unghie, dar e adevărat că trebuie să te respecţi
pe tine însuţi şi să nu te laşi insultat de primul care-ţi iese-n cale, chiar dacă e un domn sau, cum spunea bunica,
un „om al Domnului”, dar un domn rămâne un domn şi,
chiar când vrei să te faci respectat, e bine să nu uiţi niciodată lucrul ăsta şi oricum – înainte să scoţi cuţitul – trebuie să te gândeşti de două ori, nu să-l scoţi de două ori
fără să te fi gândit nici măcar o dată. Dar lăsând la o parte
că de data asta feciorul nu avea dreptate, atât îi mai lipsea,
să încerce numai să-i ia apărarea. Femeia aia era în stare
să se supere pe dânsul şi până la urmă numai el ar fi fost
de vină pentru toate: „Numai tu, numai tu îi strici pe copii”. Mai bine tăcea chitic.
Cum ai spus? Că putea să intervină şi el şi să-şi certe feciorul? Da, asta ar fi fost şi mai rău. Care ca să zică
n-ai priceput cum era femeia asta. „Da’ tu ce te bagi?” ar
fi zis. Şi, numai ca să-l contrazică, s-ar fi răzgândit şi s-ar
fi apucat să-i dea dreptate feciorului şi să dea vina pe el.
Mai bine făcea cum credea el de cuviinţă după ce ea pleca
şi aştepta să-i treacă.
Numai „Monti şi Tognetti!” bâiguia din când în când
în şoaptă bunicul – în timp ce, în grajd, cu furca în mână,
aduna încet-încet baligile de vacă din paiele de aşternut
– ori de câte ori dinăuntru, din casă, se auzeau răcnetele
bunicii.
„Monti şi Tognetti!”, repeta stivuind una câte una baligile de vacă în căruţul pe care trebuia să-l ducă la gunoişte: „Monti şi Tognetti”, adică cei doi patrioţi condamnaţi
de papă şi executaţi în 1867 după un atentat, în timp ce
Garibaldi şi fraţii Cairoli se îndreptau spre Roma ca să
o alipească la Italia. Şi chiar dacă e adevărat că Cristos a
spus întoarce şi celălalt obraz, papa Pius, în schimb, lui
Monti şi lui Tognetti a pus să li se taie capetele. Coram
populo. În piaţa publică. Cu ghilotina. Şi apoi, înainte să
le arunce în coşarcă, a pus să le fie arătate cu braţul în sus
zuavilor înşiraţi în formaţie, soldaţii lui francezi pe care-i
ţinea acolo anume ca să deschidă focul asupra italienilor:
„Eu sunt rege aici, la Roma”, zicea papa, „şi vai de cine intră sau cine suflă”. Pius al IX-lea. Nu trecuseră decât ceva
mai mult de patruzeci de ani, la urma urmei, amintirea
era încă vie şi ori de câte ori, la cârciumă sau într-o discuţie oarecare, apărea vreo poveste despre preoţi, bunicul
spunea imediat: „Monti şi Tognetti! Şi cu asta am spus
tot”.
Oricum, în săptămâna de după săptămâna roşie a izbucnit primul război mondial. Noi, fireşte, pe atunci nu
ştiam asta, doar nu spuneam: „Hei, a izbucnit primul război mondial!”, asta am aflat-o mai târziu. Noi credeam că
e o astfel de chestie – „Trece acuşica” – fiindcă încă ne
mai gândeam la săptămâna roşie. Asta era, după părerea noastră, chestia importantă petrecută. Fusese o luptă
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mare şi entuziasmantă, dar cu rezultate zero: nici o revoluţie, nici o reformă şi nici un reformism; tot înţepeniţi
între zis şi făcut. şi astfel nu s-a mai vorbit despre ea şi s-a
vorbit numai despre chestia asta mai nouă şi mai importantă – războiul –, însă nu imediat. Pentru o bună bucată
de vreme am continuat să trăim, să muncim şi să înjurăm
ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic, gândindu-ne numai
la treburile noastre de aici: stăpânii, arendaşii, pământul,
contractul, luarea terenului în lucru, animalele, căruţa,
fiii care creşteau, noile fiice care apăreau.
Când-colo, a venit războiul ăsta mondial. Noi însă
n-am intrat în război, am rămas neutri şi, în timp ce ăia
se măcelăreau de luni de zile, în Italia era ditamai scandalul între cei care voiau să intre şi cei care nu voiau (un
scandal e un fel de a spune, fireşte, adică ceva numai între cei câţiva seniori şi intelectuali care citeau ziarele şi se
ocupau cu politica, în timp ce majoritatea poporului făcea foamea şi cu asta basta). Cum o fi, cum n-o fi, în timp
ce socialiştii şi sindicatele contestau războiul şi voiau pacea, sindicaliştii revoluţionari cei mai furioşi – Rossoni
din America, De Ambris, Corridoni şi Mussolini, care
devenise directorul ziarului «Avanti!» – au apărut brusc
spunând că e nevoie să intervenim şi să intrăm în război
şi noi; dar de partea Triplei Alianţe, Franţa-Rusia-Anglia,
împotriva Austriei şi Germaniei, care pe de altă parte
erau aliaţii noştri cu care aveam o sumedenie de tratate.
Dar ce vrei să însemne cuvântul aliat sau tratat în Italia?
Şi atunci s-au reapucat să se păruiască cu reformiştii care,
dimpotrivă, nu voiau: „Socialismul înseamnă pace, noi
detestăm războiul”.
„Ah, da?”, le replicau ei: „Şi atunci de ce socialiştii germani au intrat în război alături de Kaiser ca să-şi apere
welfare-ul lor, pe spinarea celor pe care se pregătesc să-i
măcelărească?”. Pe scurt, un tărăboi mai rău ca înainte.
La început, bunicul nu era prea convins de această opţiune intervenţionistă a prietenilor lui: „În război poţi să
şi mori”, îi spunea el bunicii. Însă Mussolini de-acuma se
pornise, fusese nevoit să-şi dea demisia de la «Avanti!» fiindcă toată conducerea partidului îi era împotrivă şi fondase un ziar al lui, «Il Popolo d’Italia», care însă avea scris
dedesubt: «Cotidian socialist». Aşadar, nu că ar fi devenit
altceva, erau tot socialişti, dar intervenţionişti, iar motivele le explicau în ziar. Ba mai mult, se deplasau ca să le
explice în stânga şi-n dreapta, iar el, Mussolini, a venit şi
pe la noi; sau mai bine zis a venit la Adria, care se afla la
opt kilometri, şi bunicul a plecat anume de la Cavarzere cu feciorii mai mari, fiindcă ei insistaseră: „Mergem,
tată?”.
Iar el: „Cine naiba m-a pus să le spun?”, fiindcă întorcându-se de la cârciumă – unde, pe lângă «Avanti!»,
acum se citea şi «Il Popolo d’Italia» – îi scăpase: „Ah, vine
la Adria”.
Iar ei: „Să mergem, să mergem”.
Chestiunea era simplă: sindicaliştii revoluţionari spuneau că săptămâna roşie a mers prost, o săptămână de
grevă generală fără nici un rezultat. Cei care ocupaseră
fabricile s-au întors după aceea să muncească în ele în
aceleaşi condiţii de dinainte, n-au obţinut absolut nimic;
reformiştii au încheiat-o la fel cum a început, iar revoluţia, dacă nu se întâmpla altceva, nu s-ar mai fi făcut,
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deoarece pentru a o face era limpede că trebuia să se recurgă la violenţă – altfel, stăpânii n-ar fi cedat niciodată
–, în timp ce, dimpotrivă, reformiştii şi tot proletariatul
care se ţinea după ei nu voiau violenţă, nu erau capabili
de aşa ceva, preferau să îndure.
Care va să zică, războiul ăsta era chiar ceea ce trebuia, un ajutor picat de la cer care avea să declanşeze atâtea
tensiuni – spunea tovarăşul Mussolini –, încât nimic nu
avea să mai fie ca înainte. O dată ce proletariatul avea să
se pomenească implicat cu totul sub arme, războiul, din
mondial, nu putea să devină decât unul social. La urma
urmei, izbucnise ca ciocnire de interese – „Bănuţii” – între burgheziile capitaliste din fiecare ţară europeană. Dar
mai apoi, pe teren, nu se putea să nu se transforme întrun război general de clasă, cu proletariatul european împotriva patronilor din toate ţările. Acuma, nu ştiu dacă e
clar, oricum el aşa explica şi, repet, nu-i era prea clar nici
bunicului, care mai apoi, în ziua aceea, la masă – Mussolini se invitase, făcuse totul singur „prost-crescutul ăsta”,
de cum i-a văzut a zis de la distanţă: „Ah, Peruzzi! De
data asta vin”, de parcă el ne făcea nouă o favoare –, în
ziua aceea, la cină, bunicul i-a zis: „Da’ eu n-am înţeles de
ce, acum trei ani, pentru războiul din Libia am făcut un
tărăboi fiindcă nu voiam să-l facem şi tu ai stat şi în închisoare, iar acuma, în schimb, ăsta trebuie făcut. Da’ ce
s-a întâmplat în ăştia trei ani, unde-i deosebirea?”.
Mussolini era cât pe ce să răspundă, dar unchiul Pericle s-a băgat el: „Pot să vorbesc şi eu?”.
Bunicul l-a privit chiorâş, fiindcă pe vremea aceea nu
era ca acum, când vorbesc toţi la masă şi nu-i nici o diferenţă între tată şi fiu. Odinioară copiii li se adresau părinţilor cu dumneavoastră şi nimeni n-ar fi visat nu spun
că să-i contrazică, dar nici măcar să le dea dreptate fără
permisiunea lor; atunci când dintr-o dată îţi venea prin
cap să vorbeşti la masă şi să întrerupi fără să ţi se dea voie,
ei, bine, aceea era ziua când ţi-a dat prin cap şi să te ridici
de la masă şi să te duci să-ţi faci o casă de unul singur, pe
socoteala ta. Prin urmare bunicul şi-a dat ochii peste cap:
„Da’ ce-i toată democraţia asta? Unde-o să ajungem?”.
Dar nici nu terminase bine de zis că bunica o şi băgase pe a ei: „Da’ lasă-l să vorbească, copilul”.
Între timp, Mussolini – privind-o pe bunica iar şi iar –
făcea şi el semn că da: „Să-i auzim pe tineri”.
„Să-i auzim”, a făcut bunicul, care de altminteri nu era
prea convins: „Da’ ia te uită la ăsta cum se bagă şi peste
copii”, îşi spunea el în sinea lui.
„Să vezi, tată”, a putut să spună în cele din urmă unchiul Pericle: „Să vezi, că nu-i acelaşi lucru. Ăla din Libia
era un război de agresiune, şi noi eram cei bogaţi…”.
„Noi eram cei bogaţi? Dar când am fost noi bogaţi?”, a
făcut bunicul.
„… noi eram cei bogaţi faţă de ei”, a continuat unchiul
Pericle, „şi ne duceam peste cei mai săraci ca noi. Pe când
acuma noi, cei săraci, ne ducem peste cei bogaţi”.
„El a înţeles tot”, făcea Mussolini privindu-l pe unchiul
Pericle de parcă ar fi fost cel puţin Pico della Mirandola. Şi îi făcea semn bunicului cu cap – şi mai ales bunicii
cu privirea – ca şi când ar fi zis: „Doamne, ce inteligenţă
are copilul ăsta, felicitări”, iar bunica era tare mulţumită.
Bunicul ceva mai puţin, mai ales din pricina privirilor.
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După aceea, seara, când au rămas singuri în dormitor,
înainte să stingă lumina şi să se apropie de soţul ei – ei
o făceau în fiecare zi, cel puţin până când au venit aici,
după cum spuneau unchii mei, care auzeau cum scârţâia
plasa –, bunica a zis: „Ehei, Mussolini ăsta”.
„Hummm”, a scrâşnit el din dinţi: „Nu-mi mai vorbi
de el, ţi-am zis, scroafă ordinară”.
Oricum, am intrat în război. Pentru noi trebuia să fie
un război social, dar ca să-i convingă pe oameni să meargă la luptă au început să bată tobele Patriei, invocânduse Trento şi Trieste. Or, se ştie că prin vorbărie multă lumea se convinge şi până la urmă ne-am convins şi noi
de această patrie, ba chiar, deşi înainte vreme habar naveam ce-i aia – nu mai auzisem de aşa ceva –, acuma
ni se părea că am cunoscut-o dintotdeauna. Însă mulţi
alţii nu voiau să meargă la război, nu le păsa defel nici de
patrie, nici de fanfare: „Trento şi Trieste? Da’ cine le ştie?”
şi au existat o mulţime de dezertori, care însă când erau
prinşi erau puşi la zid. Fratele bunicului şi feciorii lui – fiindcă încă mai stăteam împreună în aceeaşi casă, dar lucrurile începusem să le împărţim, chiar dacă ne dădeam
mai departe câte o mână de ajutor şi munceam împreună
– rămăseseră şi ei cu socialiştii reformişti, cu pacifiştii, şi
nu voiau războiul.
Noi, în schimb, eram cu intervenţioniştii, cu Mussolini, Rossoni şi «Il Popolo d’Italia». Intraserăm pe o rută
de coliziune cu partidul, care era pe de-a întregul – cel
puţin conducerea – în mâinile reformiştilor. Pe Mussolini aproape îl alungaseră şi tonurile erau de-acum de separaţie definitivă; direcţia naţională care îl exclusese de
la ziarul «Avanti!» îl făcuse deja în toate felurile. Inclusiv
„Vândut”. Inclusiv cei care îi fuseseră dintotdeauna cei mai
apropiaţi, inclusiv Balabanova, care îi fusese amantă şi
tovarăşă şi care îl învăţase ABC-ul socialismului, dar şi literatura şi cum se stă la masă după codul manierelor elegante. Atunci a fost când el – plecând –, văzându-i de-a
dreptul turbaţi, le-a spus tuturor: „Voi mă urâţi fiindcă
încă mă mai iubiţi”.
Însă bunicul îi spunea bunicii: „Nu-ţi mai face griji
pentru feciori, că ai noştri sunt prea tineri, nu-s de recrutat. Cât crezi c-o să dureze războiul ăsta?”. Când-colo, a
durat o grămadă, nu s-a mai terminat, a continuat ani de
zile, cu sute de mii de morţi. Milioane. Şi milioane de răniţi. Şi oameni care plecau şi care veneau. Şi până la urmă
l-au chemat pe unchiul Temistocle. A venit cartea poştală
şi el a plecat. Iar dânsa n-a plâns când el a plecat, dar simţea că plânge în sufletul ei. Şi bunicul la fel. Dar şi dânsul,
unchiul Temistocle, era un pic îngrijorat – unchiul Pericle, însă, era aproape invidios – şi când în cele din urmă a
plecat, bunicul i-a zis pe drum: „Vezi să te-ntorci sănătos”.
„Vezi să te-ntorci”, i-a spus în schimb bunica, „sănătos
sau nesănătos, vezi să te-ntorci”, şi în seara aceea, în pat,
fiecare s-a întors pe partea lui – „Noapte bună” şi cu asta
basta – ca să se gândească de unul singur la feciorul care
pleca la război. Iar bunica şi-a făcut semnul crucii şi s-a
apucat să se roage ca atunci când, copil mic fiind, cădea
bolnav.
Traducere din limba italiană
de Dragoş COJOCARU
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Observaţii de fineţe

Călugărul optzecist Viorel Mureşan n-are nici ca poet
„presa” care i se cuvine, darmite în calitatea lui suplimentară de comentator al poeziei. Asta cu toate că e unul (e
drept că-s mulţi) dintre poeţii care s-au devotat ca exegeţi ai poeziei, făcînd întîmpinări curente prin mai multe
reviste (de regulă ardeleneşti) şi avînd deja o veche disciplină a recenziei (dar nu numai). Din discret-prodigioasa
lui activitate de comentator şi-a făcut o admirabilă selecţie în Colecţia de călimări (Editura „Caiete Silvane”, Zalău, 2011). O selecţie pe trei nivele: unul de eseuri despre
clasici, unul de comentarii optzeciste şi unul de recenzii
douămiiste. O construcţie cît de cît articulată, aşadar. Dar
mult mai importante decît sistematizarea în sine sînt observaţiile de fineţe pe care le profesează Viorel Mureşan.
Căci chiar asta face el în toată suita de comentarii: aplică
o poetică de fineţe a interpretării.
Nu face, fireşte, mirare că, în bun poet, Viorel Mureşan extrage critica poeziei din poezia însăşi, crezînd întrun fel de partenogeneză critică: „critica de poezie – zice el
în nota de deschidere a cărţii – trebuie să se fi născut din
poezia însăşi”. Va fi fiind adevărat, măcar în măsura în
care orice critică (dar nu toate „criticile”, căci unele îşi revendică alte puncte de pornire) îşi are originea în obiectul investigat, măcar în măsura în care nu există critică
fără „obiect” anterior sieşi. Probabil însă că nu la asta s-a
gîndit Viorel Mureşan, ci la un fel de consubstanţialitate
sau la un fel de comunitate a sensibilităţii, la o identitate „uitată” a celor două. Dacă de aici s-ar porni, critica ar
avea drept (fie şi mai redus) la imagistică, la defilarea în
figuri, ca semn al sensibilităţii de fond comun cu poezia.
Ea s-ar proiecta ca artă redusă, dar cu veleităţi de expresivitate care trag natural spre veleităţile poeziei. Echivalenţele interpretative pe care şi le-ar propune şi-ar atinge
apogeul empatic tot în metafore şi s-ar concretiza într-un
fel de critică înflorită care ar da inefabilului poetic o traducere la fel de inefabilă. O critică, aşadar, cum se zice
că fac poeţii (şi chiar fac): mai de inimă, mai de culoare,
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mai de artă, rezolvată în metafore şi doar vag conceptuală sau conceptualizată. Lucrul pare numaidecît adevărat
şi pentru Viorel Mureşan, căci deja prima observaţie din
primul eseu – care-i pune în contact problematic pe Eminescu şi Kavafis – se consumă într-o echivalenţă metaforică: „impresia generală (după o strofă din Cu mîne zileleţi adaugi, n.n.) ar putea fi aceea de melancolice reverii ale
unui grădinar care taie o lalea în aprilie şi – dintr-o dată
lucid – pune în locul ei o floare de toamnă, dar cînd o va
culege şi pe aceasta, va aşeza în locul gol un nou bulb de
tulipă” (p. 11). Adevărul e însă că asemenea concretizări
volatile (sau cum să le zic) ale sensurilor sînt destul de
rare la Viorel Mureşan (cu toate că la îndemînă), ale cărui
comentarii sînt de tip aplicat, cu execuţie conceptuală de
profesionist.
Eseurile din prima parte – toate de subtilitate – par a
fi puncte supravieţuitoare dintr-un mare proiect abandonat/amînat (chiar dacă Viorel îl numeşte, cu modestiai funciară, „mic eseu de literatură comparată”; dar cum
putea fi „mic eseu” unul care s-ar fi ocupat cu „mişcarea
temelor şi motivelor literare de la o epocă la alta şi de la
cultură la cultură”?! /p. 12/ Îmi pare că sună destul de
ambiţios, de nu de-a binelea emfatic). De nu ideea, măcar punerea ei în lucru ar fi dat o carte de observaţii spectaculare, întrucît total neaşteptate. Nu numai întîlnirea
dintre Eminescu şi Kavafis (în viziunea asupra timpului),
dar şi aceea dintre Arghezi şi E. L. Masters sau cea dintre Creangă şi Ion Barbu sînt întîlniri aranjate cu maximă
surprindere, aproape stupefiante în neaşteptatul lor. Ar
fi fost, aşadar, spectacol de întîlniri paradoxale (din care
ni se dă aici doar uvertura). Unde se întîlnesc Arghezi
şi Masters? – într-un „pronunţat sentiment al singurătăţii, al mişcării naratorului într-un orizont de fantome”
(p. 17). Desigur că printr-un asemenea univers nu putea
umbla decît Arghezi din Flori de mucigai, căci în rest (şi
cu oarece excepţie de cîţiva psalmi, plus cota proletcultistă) Arghezi umblă printr-un univers consistent, de mînă
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cu Dumnezeu; singurătatea lui e cam ca aceea a lui Eliot cînd evocă drumul spre Emaus. Dar incidenţa rămîne
credibilă (e făcută credibilă), deşi de tot subtilă. Şi mai
şocantă e apropierea dintre Creangă (Povestea porcului) şi
Ion Barbu (Riga Cripto... şi După melci), amîndoi puşi pe
drum simbolico-iniţiatic. Şi cum unde-s doi e şi al treilea,
desigur că apare la întîlnire şi Dimov. Astfel de corelaţii
sînt, fireşte, la limita de sus a subtilităţii şi la cea de jos
a riscului, dar fapt e că nu se pierd în pură fantezie interpretativă şi asociativă. Viorel Mureşan are ethosul imprevizibilităţii interpretative şi gustul corelaţiilor temerare. Apucături total contrare firii şi temperamentului său
de om al oţiului şi de poet al infranuanţelor melancolice
(poate, totuşi, critica de poezie nu se naşte din poezie).
Memoria lui culturală are reflexe corelative extrem de
spontane şi cărţile vin în serii de izomorfie a viziunii sau
a tematicii de îndată ce se opreşte asupra uneia. Dacă ia
din raft, bunăoară, un Bogza, acesta nu vine singur, ci cu
o întreagă reţea de poeţi ai „raiului beteag” (Arghezi şi
MRP în primul rînd, dar şi junii post-optzecişti). Ideea de
literatură a lui Viorel Mureşan e eliotiană şi fiecare carte
le mişcă pe toate celelalte, aşa încît comentariile vor fi mai
întîi „corelaţionante” şi abia apoi focalizate pe unicitatea
vreunui autor. Altminteri, ele nu se feresc de observaţiile
cu tupeu, de sancţiuni, deşi tonul lor obişnuit e blînd şi
generos (la Bogza, rezerva estetică va fi fiind şi din estetica pudorii: „categoria estetică a grotescului păleşte în
faţa paginii bogziene, căci – semantic – textul nu e doar
grotesc, e şi sordid”, p. 40). Fireşte că dacă e „sordid” „semantic” nu poate fi altfel nici din orice alte perspective.
Semantica rămîne, totuşi, în miezul esteticii.
Optzeciştii – şi urmaşii – sînt puşi după alfabet şi aleşi,
probabil, pe bază de empatie (nu văd alt criteriu), mai
primitoare, desigur, cu echinoxiştii. Viorel Mureşan marchează atent bornele evolutive ale fiecăruia, subliniind
notele care diferenţiază o etapă de alta. Are ochiul şi urechea aţintite asupra metamorfozelor şi le simte cu acurateţe, tăind felii creative în interiorul fiecărei opere. Poate
că nu în toate comentariile funcţionează o mare ambiţie

p

de originalitate (se mai întîmplă şi d-astea: „toate gîndurile mele de lector au fost formulate mai înainte de alţii”,
p. 109), dar corectitudinea observaţiilor nu e niciodată
de scos din cauză. Sînt însă şi cazuri – şi nu puţine – în
care Viorel Mureşan găseşte perspective interpretative inedite (cum e, de pildă, „arhitectura oximoronică: religiosdemonicul” – p. 73 – la Nichita Danilov). Iar judecăţile
de valoare, deduse sau implicite în cele de corelare, nu
sînt deloc sfioase. Ba din contră, în cîteva locuri cel puţin, cum e cel lăsat lui Gheorghe Mocuţa, a cărui Călătorie, exil „e scrisă cu o gravitate cu care, în literatura română, doar Max Blecher îşi scria cărţile” (p. 84). Fireşte
că „gravitatea”, ca ton şi atitudine, nu absoarbe tot ce ţine
de o judecată de valoare, dar valorizarea ei la excepţie se
răsfrînge apoi în tot comentariul. Fiind vorba, în general, de analize de fineţe, nu puteau lipsi la Viorel Mureşan observaţiile de tip stilistic, micro-analizele, contrase,
însă, la stricta funcţionalitate argumentativă (sînt, totuşi,
recenzii!). Mai cu greutate rămîn corelaţiile, „învecinarea”
optzeciştilor cu cîte-un mare poet, situarea lor în raza tematică sau vizionară a vreunui ilustru (Benn şi Trakl vin
prea des, aş zice, în ajutorul optzeciştilor; dar asta numai
pentru că Viorel Mureşan îi ştie pe de rost, nu din altă
cauză).
Cei şapte post-optzecişti comentaţi sînt de toate felurile, dar primiţi toţi bine, de la Claudiu Komartin la Radu
Vancu. Umorul lui Viorel Mureşan (un spirit de glumă
refulat subscrie mai toate comentariile) contribuie şi el la
procesarea critică a mutaţiilor din poezie, nu fără sublinieri savuroase: „citind cartea lui Radu Vancu îţi dai seama
că s-a produs o mutaţie semnificativă în literatură: lumea
ca teatru a devenit lumea ca terasă/bar/cîrciumă, iar calitatea existenţei s-a modificat şi ea substanţial: din tragică
a devenit burlescă, bufă, grotescă, cu accente tragice” (p.
197). Asta însă numai în manifestul alcoolist şi-n epopeea
mahmurelii de la Radu Vancu; în rest „grotescul” nu mai
face chiar aşa simbioză cu celelalte. În scurt, aşadar, Viorel Mureşan poate fi pe drept – şi pe merit - degradat din
calitatea de poet în cea de comentator al poeziei.

Geo Vasile

Poezia Mariei Calciu – INTEGRAREA UMBREI

Poeta bucureşteană Maria Calciu a debutat în anii nouăzeci, continuându-şi parabola lirică cu o discreţie, am
zice mai curând smerenie, şi cu o tenacitate a slujirii unui
ideal artistic, tot mai rare în vremurile noastre. După
o tăcere de aproape 15 ani, posibil o lungă perioadă de
acumulare şi felurite experienţe de viaţă, poeta revine în
scenă cu o recoltă copleşitoare. Vom semnala câteva titluri din bogata sa bibliografie, cărţi apărute după anul
2000: Nenumite, 2007, Insula iubirii, 2009, Ninsoare de
migdali, 2009, Fata care vede prin haos, 2010, Ceasul din
mine, 2010, Sânge de frunze, 2011, Fugă de aripă, 2011.
Harul originalităţii poeziei sale este cel de emoţiona descumpănind printr-un imaginar pe cât de debordant, peatât de şocant. Totodată cititorul este împresurat în iţele
unui mister, ale unei taine nicicând mărturisite expressis
verbis. Posesoare a unui filon discursiv inepuizabil, Maria Calciu operează pe baza revărsării unui prea-plin, dar
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care de fapt reprezintă structuri ideatice, morale, psihice
materializate în cuvinte cheie, corespunzătoare unor stări
şi laitmotive obsedante. Spre marea noastră mirare, le putem întâlni şi în tehnica artelor plastice şi arhitecturii baroce (trompe l’oeil, clar-obscur etc.)., tip „umbre, „chipurile norilor din vis” sau ale Clipei, „izvorul din Ploaia de
Sânge şi Apă” etc.
Versurile fracturate până la monosilabe ca şi cum ar
fi scrise conform unui dicteu fonematic ludic şi totodată
sibillinic, se adresează unui interlocutor nicicând numit,
invocând fie un suflet geamăn, fie un alter ego, semn al
unei solitudini de fond, al unei înstrăinări, al unei drame în care poeta este parte:”- Nu te teme/Stropi de sânge şi Apă vor ploua/peste tine (…). Epico-dramaturgică,
scriitura nu neglijează lirismul, oximoronul, metafora
(când şi când prin recurs la cuvinte perechi, aglutinate
semantic şi simbolic, tip Braţ-aşteptare, palmă-străjer,
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Clopotul-Clipă, Cioburi-Cenuşă, ploile-petale etc.) dovadă stând de ex., aceste versuri din „Fugă de aripă” lansat la librăria „Sadoveanu” la începutul acestei toamne, de
ziua Naşteriii Maicii Domnului: „Cel/cu/Pumnul-petală/
şi/braţele pline de bulgări/de/Ploaie/înflorea liliac/Sânge
şi apă//Venindu-mă//Avea/ rădăcini//Devenise copac//
Spera să-i ceri un gând/dăruindu-mi-l/mie/pentru ca
astfel/atingând/norii dintre braţele lui/Să auzi/cum/fără
de maluri/plâng ei/pentru tine/cu/Tunet de sânge/şi Vuiet de apă (…).
Autoarea apelează adesea la metafora antropomorfică:
„Umbra/ mi-a spus/-ca dintr-o palmă ţesută/din bice-/Că
o doare un gând//Că o pleacă din mine/o/văpaie din frig
(…) ”. Eroina lirică încearcă realizarea imposibilului, în
postura de „Mantie neagră// Învăţându-mă/să curg/înapoi/Mergând înainte”. Maria Calciu este
o poetă cultivată, înrâurită fiind de avangarda noastră interbelică şi universală,
de oniricii şi suprarealiştii şapte-optzecişti
(Leonid Dimov, Virgil Mazilescu, Daniel
Corbu, Aurelian Titu
Dumitrescu, Mariana Marin, Ruxandra
Cesereanu etc.) precum şi de inevitabilul
Nichita, dovadă metamorfoza continuă,
dar şi anume turbulenţe sintactice şi de
diateză, imaginarul
amintind de Salvador
Dali:„Clopot/trăgând
după sine un val/Îl chema înapo/uitând/să-i arate drumul
spre/casă/Dintre ele/o/Palmă/de/Râu//Mă/stropea/tot
mai des/ cu/Sânge/şi Apă”. Cu oarecare bunăvoinţă identificăm câteva detalii despre Interlocutorul poetei:„Între
palme/ducând/frânturi de poveşti//De parcă/izvoare
din Ploaia/de/Sălcii/duceai//Dar/ privindu-ţi/şi umbra
ce în urmă/privea//Te-am văzut/străjuind/o furtună/de/
lanţuri/şi/ochi//Crisalide şi mătci//Din ele plecate//Ca
şi cum prin tot atâtea funii/câte umbre în tine/chemate/
erau/Le-ai fi sorbit de timp//Umplându-te/cu//clipe (…).
Iată cum sună dezmeticirea poetei din transă: „Văzând
însă/că/plec/spre/ Norul cu muguri de sălcii (ne aminteşte
de o celebră pictură a lui Luchian, n.n.), mi-ai spus,/presărându-mi/pe urme/prăpăstii/ (leitmotivul personae separatae, n.n.) //Chipuri au/Norii/numai în vis”. Într-un final ne dăm totuşi seama că e vorba de celebrarea unei finţe dragi inexistente, de fapt a unui cuplu destrămat, a unei
despărţiri: „Şi/ numai după ce am văzut/că merg singură//Am simţit de departe/cum pe sete/îşi curge7Fugă de
aripi//Sete de pietre/Cioburi-cenuşă (…) „Ţi-am lăsat/o/
umbră să-ţi curgă la vale/Văzându-i mirosul/Auzindui căderea/Ştiindu-i culoarea//Pentru a putea/ocupate să
ţin pe/Drum/două/Locuri// – Eu mergând spre o clipă/
tu săpându-ţi o alta – ”.
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Aflată sub semnul triadei Bacovia, Vinea, Gellu Naum,
Maria Calciu nu ezită să scrie poezie pură tip Ion Barbu,
de un ininteligibil fermecător doar prin sonuri: „de parcă nori de pietre/ar fi căzut/din tine/peste un/Pas de sticlă//Un gând/plecat/în zori/a revenit în mine//Târziu şi
plin de răni/Mai greu cu/o/poveste/în care a crezut (…)
„Dansante oaze pe inele/ şi/Alte şoapte destrămate//Ce se/
umpleau//trecând prin mine//Cu/paşii încălţaţi cu tine//
Purtându-ţi zâmbetul drept voal (…) ”. În clipa când
acest Interlocutor se preface într-un spaţiu de detenţie,
de sufocantă claustrare, poeta încearcă să evadeze prin
cuvintele-cheie devenite un fel de descântece sau farmece. Fugă de aripă este într-un fel o metabolizare şi totodată o exorcizare a unui doliu: „Ca astfel/ademenindu-te
cu ea/propria-ţi urmă-ţărână/să te pot scoate din mine/
afară (…). Cele 12
poeme ale cărţii se
remarcă printr-o
misterioasă decolare în imaginarul
metaforei-nucleu
semantic şi în frecventul recurs la sinestezie, dar şi prin
insolita dispunere
grafică şi organizare prozodică, conform unor criterii
speciale de rostire
(a dorit cândva poeta să fie actriţă?),
amintind uneori
de
„stenogramele” tahicardice ale
lui Bacovia. Iată un
exemplu:
Eu
am plecat
plângând
spre
Tunet
Pe drumul de
Silabe-Cruci
Într-o
Poveste
Fără
Nume
Să spăl
Poveştile
Cu
Ploaie.
Dacă ar fi posibil într-o cronică de „identificare”, am
cita întreagul lung poem „dramatic” de 100 de pagini
numit Sânge de frunze. Este un monolog de iubire (vezi
„Suspinul urmelor pierdute” sau „Voal de crizanteme”) ce
se bizuie pe aceleaşi noţiuni recurente cu certe valenţe
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spiritualiste: vis, umbră, nor, frig, gând, muguri de ploi:
„Un gând rămas/ în tine/mă ţese/spin/de/lut”. Climatul
e asemănător: derealizare, reverie mediumnică, narcoză,
halucinaţie, non-sens, plâns interior, totul controlat de
trezvia credinţei estetice. Avem parte pe cuprinsul cărţii
de mai multe surprize, măşti ale scriiturii şi inspiraţiei:
ceea ce părea a fi un spectacol după canoanele frumuseţii,
armoniei şi iubirii, ale cunoaşterii prin ardoare, se converteşte brusc într-un joc de-a masacrul, în teatru al cruzimii: „Fără ca ei măcar să poată/înţelege/de ce/eu plâng/
într-una/în loc să-ţi mulţumesc/de ce îmi este fruntea o
rană neînchisă/de ce-ţi vorbesc încet şi numai pe silabe/
de ce din pat cobor/dormind târziu/pe jos/cu/palma plină de umbra unei/Iesle/De ce cu pietre mă încalţ/şi/ mă
descalţ de perle/De ce mănânc din oale vopsite de nomazi (…), eroina fiind de fapt împresurată de roiuri de
viespi, de capete de şerpi, furtuni şi uragane.

Astfel asistăm la momentul adevărului, logica, judecata realistă ce fuseseră abolite revin în pagină, când şi
când, în numele gravităţii de fond. Majoritar însă rămâne
dicteul generator de poezie mai ales în ipostaza naumiană, de tehnică a stupefacţiei. Nu mai departe aceste eşantioane de o cromatică şi emoţie surreală: „Ai tăiat pe din
două lumânările toate/ornamentele/cusute pe margini
cu var//Nu vor deveni niciodată/cuvinte/Nu vor scânteia în mine/albastru (…) ” sau „Să aduni/singura lacrimă
care ştia să plângă/cu fluturi/pe/zale//descătuşându-te//
Rememorându-mă”.
„O frunte plină de izvoare” ca a poetei Maria Calciu
poate genera texte poetice al căror incipit poate deveni
oricând final; cărţile domniei sale pline de un ritm şi un
melos elaborate, de monologuri, replici şi fragmente dramatice ar putea servi ca bază pentru un scenariu demn de
a fi pus în scenă, eventual sub titlurile „Sfârşitul doliului”
sau „Integrarea umbrei”.

Petru Ursache

d

Harta rezistenţei anticomuniste

Dacă ar fi să ne lăsăm pe seama bibliografiei postbelice, manuale de istorie, studii tematice, articole de presă şi,
mai ales, dacă am da crezare Raportului tismănean, fabricat fără răspundere etico-profesională, ar reieşi că românii au acceptat comunismul ca pe un dar al Armatei Roşii,
ca pe o binefacere a bolşevismului, fără nici o cutremurare, fără nici o încercare de opoziţie. Asta ar înţelege omul
de la distanţă, de peste mări şi ţări, fie şi de bună credinţă;
dar, mai ales şi mai grav, i s-ar alia chiar şi cititorul de astăzi, trăitor pe teritoriul limbii române, acela păgubit de
informaţia reală, ţinut sistematic la distanţă, din deceniu
în deceniu, indus cu intenţie în eroare, prin scrieri de-a
dreptul mincinoase.
Este pata oarbă din istoria imediat postbelică a românilor, după binecunoscuta expresie a istoricului francez
Stéphane Courtois, de unde ni se trag toate necazurile şi
nevoile, cu reverberaţii năucitoare pe o infinitate de planuri ale existenţei. Cum minciuna are picioare scurte,
şansa este de partea noastră ca adevărul să iasă la lumină.
Minciuna a fost ajutată prin forţă şi teroare să-şi facă treaba dorită de alţii, pînă în zilele noastre, aşadar, şi după căderea Cortinei de Fier. Metaforic vorbind, prin „pumnul
lui Vîşinschi”, prin „Tribunalul poporului”, prin decizia
secretarului de partid, prin bîta paznicului de închisoare;
toate mişcîndu-se la unison.
Astăzi, nu ne rămîne decît să intrăm în normalitate,
adică să deschidem porţile adevărului cu răspundere şi
cu îndatorire faţă de noi înşine şi faţă de generaţiile care
ne urmează. Orice amînare ni se întoarce împotrivă, în
chip de complicitate tacită. Doar un mic efort de voinţă
şi vocile pătimaşe tip Roller 1-Roller 2 nu-şi găsesc altă
cale decît să înceteze. În ce ne priveşte, la modul concret,
se poate arăta cu cărţile pe masă că harta rezistenţei anticomuniste a cuprins toate hotarele existenţei româneşti,
imediat după 23 august 1944 şi a angajat, în majoritate,
toate forţele militare pregătite în mod special, precum şi
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cele civile, alăturîndu-se ţărani, tineret,
intelectualitate de la
oraşe şi de la sate.
Este suficient să
invocăm doar două
dintre multele cărţidocument, de maximă credibilitate, ca
să ne convingem pe
deplin. Aşa că, bibliografic vorbind, se
începe cu lucrarea
lui Cicerone Ioniţoiu, Rezistenţa armată anticomunistă din Munţii României.1946-1958. (Editura „Gîndirea Românească”, Bucureşti,
1993, 124 p.) şi se continuă cu Brazii se frîng dar nu se
îndoiesc.(Din rezistenţa anticomunistă în munţii Făgăraş)
de Ion Gavrilă-Ogoranu (Editura „Marineasa”, Timişoara; vol. I, 1993, vol. II, 1995, vol. IV Editura „Mesagerul
de Făgăraş”, 2001). Vol. III, după cîte ştio, nu a apărut în
librării. Spun „se continuă”, pentru că ambele surse scrise
cuprind semnificative elemente comune. Înainte de toate, sunt documente-mărturii: autorii înfăţişează secvenţe
vii din propria lor existenţă, ca factori activi şi, adesea, ca
iniţiatori ai unora dintre cele mai curajoase forme de rezistenţă anticomunistă, specifice începuturilor. Nu au făcut-o amatoristic, aventurier sau din ambiţii partizanale,
de grup politic. Din contra, s-au ridicat în numele interesului general, cu dăruire şi sacrificiu; pentru „neuitare”,
cum ar spune Paul Goma, pentru demnitatea fiinţei umane. Citim în mica prefaţă a lui Cicerone Ioniţoiu:
„Poporul român nu a acceptat niciodată să colaboreze
cu dictatura.
S-au găsit şi trădători, aşa cum au fost peste tot. Soarta lor este pecetluită şi nimeni nu le poate schimba
denumirea.

Eseu

România a cunoscut şi lupta de partizani – acea luptă
armată care timp de peste un deceniu a cuprins întreg teritoriul şi a hărţuit autorităţile vîndute intereselor străine.
Am încercat să prezint unele episoade ale acestei lupte,
care trebuie să rămînă în istoria poporului român, deoarece am cunoscut această luptă în mod direct, fiind unul
dintre aceia care au simţit în ceafă ţeava pistolului sovietic şi au fost călcaţi în picioare de uneltele ocupantului
vremelnic.
Fugărit, am dormit sub clar de lună la adăpostul pădurii, avînd drept pernă cetina de brad, iar pe vreme de
furtună piatra rece a grotei carpatine.
I-am cunoscut pe unii dintre martirii acestei lupte de
partizani care s-au înfrăţit cu moartea, muşcînd ţărîna,
seceraţi de gloanţe sub zidul onoarei româneşti.
Ei au făcut parte dintr-o generaţie fără tinereţe.
Ei şi-au dat viaţa încredinţaţi că viitorul nu va fi prezentul pe care îl trăiau.
Cu migală am adunat faptă lîngă faptă, nume lîngă
nume, ca să refac o lume de eroi adevăraţi şi de martiri”.
Să reţinem şi un pasaj în care Ion Gavrilă-Ogoranu se
adresează cititorilor cu intenţia de a i se cunoaşte intenţia
mesajului aşternut pe hîrtie pe întinderea a trei volume:
„1. Să dovedesc că amintirile din cele trei volume publicate sub titlul Brazii se frîng dar nu se îndoiesc, nu au
fost nişte povestiri, ci realităţi crude, la care autorul şi ceilalţi amintiţi în carte au participat efectiv.
2. Să dovedesc că prin curăţia idealurilor pentru care
am luptat, prin dăruirea de care am dat dovadă, prin păstrarea liniei de onoare şi morală creştină ce-am adoptat-o,
prin tactica şi strategia pe care le-am folosit, prin acţiunile de luptă la care am participat, prin jertfele pe care
le-am adus, prin efectivele forţelor duşmane care au acţionat asupra noastră, prin influenţa pe care am avut-o asupra zonei din sudul Transilvaniei, grupul nostru carpatin
de eliberare naţională poate fi aşezat cu cinste alături de
celelalte sute de grupuri de rezistenţă anticomunistă din
România.
3. Toate cele de mai sus le pun în faţa istoricilor, să judece, să cîntărească şi să se pronunţe dacă într-adevăr a
existat o rezistenţă armată anticomunistă în România” (
lucr.cit., vol. IV, p. 16 ).
Două evenimente au marcat dramatic şi pe termen
lung istoria noastră postbelică: trădarea de la Palat, moment în care Mihai I a făcut pe voia cuceritorilor fără
nici un pic de demnitate regală. Avea 22 de ani. La vîrsta lui regii Franţei erau creatori de imperii. Tocmai de
aceea armata a fost prima care a dat semnalul de alarmă.
În vreme ce Mareşalul era purtat sub escortă umilitoare
spre Moscova, după fapta veşnic de neiertat a lui Mihai,
în colaborare cu Emil Bodnaraş, generalul Aurel Aldea,
fost ministru de interne, a luat iniţiativa organizării unui
Comandament al Mişcării Naţionale de Rezistenţă care
„să îmbine punctele de vedere ale partidelor politice cu
adevărat reprezentative şi necesitatea pregătirii unei riposte” împotriva năvalei bolşeo-comuniste, din ce în ce
mai agresivă, mai acaparatoare. Hotărîrea fusese luată în
contextul în care, la 8 noiembrie 1945, Teohari Georgescu
trăsese cu arma în mulţimea de pe stradă, de la balconul
clădirii Ministerului de Interne. Începuse vremea luptelor de stradă între grupuri de muncitori adunaţi de prin
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fabrici şi coloane de orăşeni, reprezentanţi ai partidelor
politice şi tineret universitar. Românii „cereau libertate şi-şi ovaţionau regele”, ne spune Cicerone Ioniţoiu, iar
trupele sovietice înarmate erau masate în apropiere, gata
să intervină.
Pe fondul acestor stări tensionate, generalul Aurel Aldea împreună cu George Kiriţescu ( „fost director general
al Serviciilor Secrete ale Armatei”) au elaborat „un proiect de organizare a unei mişcări care prevedea împărţirea
ţării în zone de rezistenţă”. Mai aflăm că au fost cooptaţi
în acelaşi Comandament generalul Nicolae Rădescu ( viitorul prim ministru, doborît repede de Vîşinski, Teohari
Georgescu şi Groza ), amiralul Horia Măcelaru, colonelul
Al. Evolceanu, locotenenţii V. Ciofan şi Mircea Holban.
Pentru justificarea civică a rezistenţei, întrucît se prevedea o acţiune complexă şi de durată, Comandamentul a
făcut loc şi unor personalităţi politice: Vintilă V. I. Brătianu, Ilie Lazăr, Valer Pop, Octavian Fodorciuc şi mulţi alţii.
Din păcate, planul a fost deconspirat. Emil Bodnaraş a
prins de veste de existenţa lui şi a reuşit să introducă doi
agenţi sub acoperire. Generalul Aurel Aldea şi amiralul
Horia Măcelaru au sfîrşit în închisoare, exterminaţi rapid.
Dar planurile lor au fost preluate de alte cadre militare; nu sub comandă unică şi cu puncte fixe, centralizate, ci pe zone şi în mişcare. Astfel, lupta de rezistenţă s-a
extins şi a căpătat, totodată, o puternică bază de susţinere pentru că a cuprins şi populaţia civilă, cu zeci de sate
care ajutau la aprovizionare, la amenajarea de adăposturi
sau asigurau rezervele necesare de luptători. Cu timpul,
harta punctelor de luptă a cuprins toată suprafaţa ţării şi
a durat, cum arată documentele şi faptele, mai bine de
zece ani, din 1945- 46 pînă în 1958-60. Nu le-a fost uşor
comuniştilor s-o înfrîngă. În momentul în care era doborît un punct de rezistenţă mare, izbucneau alte două-trei
focare, în zone apropiate, mai violent şi cu bătaie de cap
pentru autorităţi.
Zona cuprinsă între Munţii Banatului-Munţii Apuseni-Munţii Făgaraş a fost, probabil, cel mai puternic
angajată în vîrtejul rezistenţei pe viaţă şi pe moarte. A
avut loc un adevărat război civil între forţele locale (ţărani şi orăşeni: ofiţeri, profesori, ingineri, elevi, studenţi)
şi forţele de ordine, adesea conduse de comandanţi unguri. Două personalităţi s-au remarcat în organizarea luptei: colonelul Ion Uţă şi agronomul Ion Gavrilă-Ogoranu. Ambii foloseau aceeaşi tactică, posibilă în reliefurile
montane: aveau sub comandă cîteva zeci de coechipieri
pe care îi repartizau în mai multe sectoare, la distanţe
apreciabile. Grupurile acţionau pe rînd, prin înţelegere
( hîrţuieli, lupte de gherilă, capcane), ca să se dea impresia că zona ar fi cuprinsă de o mulţime mare de partizani.
Colonelul Ion Uţă îşi alesese Munţii Banatului; în Retezat
activa un coechipier, inginerul Lazăr Caragea, cu un detaşament propriu. Şi tot aşa, în Apuseni îl avea pe Spiru
Blănaru, iar luptele se purtau „ici şi colo”, spre deruta şi
neliniştea trupelor de Securitate, mereu în alertă. La Craiova, rolul lui Ion Uţă îl avea generalul Ion Carlaonţ care
îşi împărţea zona cu maiorul de cavalerie Lucian Dimitriu. În Vrancea, se făcuse cunoscut Mihai Timaru, „ofiţer la motorizate, cel de al 16-lea copil al unui ţăran ardelean din regiunea Mureş, împreună cu Ion Paragină şi
Vasile Sava. Obiectivul propus era lupta pentru salvarea
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ţăranilor de colectivizare, care-i ameninţa furîndu-le
pămînturile moştenite de la Ştefan cel Mare” (Cicerone
Ioniţoiu, lucr. cit., p. 90). Tot în Apuseni, maiorul Dabija conducea un grup de rezistenţă compus din militari,
studenţi, ţărani. Era prin 1948. Unii dintre ei încercau să
treacă în Jugoslavia, alţii cădeau în mîinile Securităţii şi
ajungeau la Gherla, unde stăpînea teribilul Goiciu. Citim,
de pildă, în cartea lui Ion Gavrilă-Ogoranu:
„Într-una din zilele lui august acel an, la închisoarea
Gherla poposeşte un nou convoi de deţinuţi. Sunt ţinuţi
ceasuri întregi în plin soare, pînă vine Goiciu, directorul
închisorii, să-i vadă. Era una din plăcerile acestuia să-i
lovească cu bastonul de cauciuc în ceafă, cu o lovitură
precisă, cînd cel lovit cade ca trăsnit. În scurt timp, întregul convoi era la pămînt. După cîtva timp cel lovit îşi
revine şi, de are putere, se ridică cu dureri groaznice de
cap. Unul singur nu se poate ridica şi rămîne întins pe
caldarîn cum căzuse. Goiciu porunceşte ca ceilalţi să fie
duşi în celular, iar în ce-l priveşte pe cel căzut, dă poruncă să fie lăsat să moară acolo” (Ion Gavrilă-Ogoranu, lucr.
cit., I, p. 81-81). Cutremurător! Cîte convoaie de luptători au fost aduse la Gherla, fără judecată, şi exterminate
de Goiciu?
Ca să continuăm harta rezistenţei, Obcinile Bucovinei erau împărţite în trei zone de acţiune (Vatra DorneiPiatra Neamţ, Vatra Dornei-Fălticeni, Vatra Dornei-Bistriţa Năsăud, iar partizanii se aflau cuprinşi în „Gărzile
lui Decebal”, sub comanda sublocotenentului Jenică Arnăutu, „originar din satul Ungureni, comuna Mîndreni,
jud. Botoşani” ( idem, p. 76). Un martor- cronicar şi participant la lupta anticomunistă din Bucovina este Ilie
Lazăr, autor al cărţilor Despre unii partizani şi lupta lor
anticomunistă din munţii Bucovinei; şi alta: Din crunta
osîndă comunistă. Amintiri şi Şase ani în infern. Aflăm
adevărul despre starea morală a românilor sub teroarea
bolşeo-comunismului, despre marile sacrificii pentru libertate şi apărarea teritoriilor ţării:
„Pentru a exemplifica voi da cîteva nume de oameni
arestaţi şi locurile în care activau, marcînd astfel întinderea acestei organizaţii de rezistenţă. Astfel, Porcuţan
Constantin activa în părţile Cîmpulung; Şuteu Alexandru, în părţile Mestecănişului şi Iacobeni, întinzîndu-se
spre Cîrlibaba şi Prislop, cu ramificaţii în Borşa; Cozan
Gheorghe, în munţii din preajma localităţilor ArgestruVatra Dornei; Nichiforel Orest, în munţii din bazinul
Dornelor pînă spre Ardeal; Florea Arcadie, în părţile humorene- Ilişeşti – şi mulţi alţii care au scăpat numai pentru că trădătorul nu i-a cunoscut, iar cei anchetaţi au rezistat torturii fără a-i divulga.
Iată că rezistenţa din munţii Bucovinei nu s-a limitat
la Obcinele carpatine din preajma Putnei, Vicovului de
Jos şi de Sus, a Voitinelului şi Suceviţei, ci a cuprins toţi
munţii pînă la hotar cu Ardealul” ( Ilie Lazăr, Şase luni în
infern, Editura Marineasa, Timişoara, 2000, p. 36).
Sursele arată că rezistenţa din primul deceniu postbelic avea ca obiectiv prioritar trupele de ocupaţie şi respectarea hotarelor României istorice. Ni se spune:
„Românii bucovineni jeleau revoltaţi raptul nelegiuit al Bucovinei de Nord, Ţinutului Herţa şi Basarabiei şi
nu se puteau împăca cu gîndul ca aceste pămînturi româneşti să fie încorporate U.R.S.S.-ului. De aceea, în
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speranţa unui nou şi apropiat conflict între americani
şi sovietici, s-au organizat în munţi pentru a lupta ca
partizani împotriva cotropitorilor bolşevici” ( Ilie Lazăr,
Idem, p. 36-37).
Un eveniment semnificativ şi pretext pentru amplificarea luptei de rezistenţă l-au constituit alegerile din
19 noiembrie 1946, atît campania pregătitoare cît şi consecinţele politice, pe toate planurile: de la restrîngerea
drepturilor omului dincolo de limita suportabilităţii pînă
la noile arestări, pe loturi, destinate să ducă la eliminarea
partidelor istorice şi la distrugerea identităţii naţionale,
cu tradiţii, cultură, cu graniţe cu tot. Pe data de 10 mai
1946, deci înainte de planificatele alegeri, studenţimea
bucureşteană (şi „toate centrele universitare din ţară”) a
ieşit iarăşi şi iarăşi pe străzi „să-şi ovaţioneze regele”. Dar
Mihai nu s-a arătat cînd coloana care „creştea în spirit şi
simţire cu populaţia” a ajuns în Piaţa Palatului. Se afla
„dincolo”, în Piaţa Victoriei, unde guvernanţii serbau altă
zi, alături de Susaicov, de „Ana noastră” şi de Groza. Din
acel moment, PNŢ, cea mai puternică şi de încredere forţă politică din ţară a început să se delimiteze de rege care
trădase, făţiş, a doua oară. Ultima avea să aibă loc odată
cu recunoaşterea, tot „regală”, a alegerile trucate din noiembrie. După numai un an îl aştepta ruşinoasa abdicare.
„Studenţimea era mereu şi peste tot prezentă în lupta anticomunistă şi de redeşteptare naţională. Anul 1946
era unul al marilor încercări urmărindu-se abaterea opiniei publice asupra a ceea ce se întîmpla în România, deoarece, după patru luni de la Conferinţa de la Moscova,
nu numai că nu se observa vreo ameliorare, dar represiunea se înăsprise”.
(Cicerone Ioniţoiu, Memorii,I. Din ţara sîrmelor ghimpate. Polirom, 2009, p. 62
Şi de data asta s-a decis pentru calea armelor. Militarii
făcuseră primul pas, urmîndu-le în direcţie politico-civică „Sumanele negre”, ca să nu mai vorbesc de „frăţiile de
cruce”, apărute spontan în multe licee ale ţării. Cicerone
Ioniţoiu ne încredinţează că „Sumanele negre” au pornit „paralel” cu acţiunea militară a lui Aldea-Kiriţescu.
În analele ţărăniştilor se păstrează memoria pădurarului
Ion Mureşanu (Bistriţa-Năsăud) care a raportat la o consfătuire a partidului că a înfiinţat o organizaţie în zonă,
pe care a denumit-o „Sumanele negre”. La 1 mai 1946,
se făcea cunoscută ( în casa lui Octavian Fedorciuc, vece-preşedinte al PNŢ din Cîmpulung Moldovenesc ) o
organizaţie asemănătoare. Şi într-un caz, şi în celălalt, se
afla de faţă locotenentul american Bill Hamillton. Faptele scoteau la iveală şi pe această linie, un fenomen în
creştere beneficiind de oarecare asistenţă externă, intermediată, cu siguranţă, de Iuliu Maniu. De altfel, Ilie lazăr,
personalitate politică marcantă şi om de încredere al liderului ţărănist, a avut un rol însemnat în coordonarea
întregii mişcări de rezistenţă anticomunistă, cunoscută
sub denumirea de „Sumanele negre”.
Dacă ştim puţine lucruri sau mai nimic despre ea, nu
înseamnă că nu a existat în realitate. Păcatul porneşte
de la necunoaşterea noastră. Prea ne-am obişnuit să acceptăm tot ce ni se spune, fără control, să-i credem pe
cuvînt pe cei care o fac pe atotştiutorii, să preluăm pînă
şi vorba rea, nebănuind că este îndreptată chiar împotriva noastră.
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Tancul şi cartea

„Focul e mai mic decît cartea pe care o arde.” oamenilor după cărţi „dăunătoare”. Şi nu erau destul de
Florin Mugur zeloşi pentru Colonelul Molohonski, de la Comisia Aliată
de Control, mai bine informat decît ministrul InformaţiIngineriilor bio-bliobliografice din memorii, abuzuri- ilor, tovarăşul Constantinescu-Iaşi. Îl înştiinţa despre „lilor de ficţiune din jurnale, subiectivismului criticii mici teratura fascistă” aflată în Arad în bibliotecă şi în librăria
nu le poate replica ferm decît cercetarea de arhivă. Cînd „Libro”; că la Suceava se distribuiau „reviste fasciste”, „Almemoria aţipeşte, bine este de dat un save pe document, manahul Muncii” şi „Almanahul lui Păcală”; că la Cîmedit ori inedit. E ceea ce întreprinde Liliana Corobca în pulung prefectul îndrăznea să ţină pe perete harta Româvolumul Epurarea cărţilor în România (1944-1964). Do- niei Mari; că Blajul, Clujul, Aradul nu curăţaseră bibliotecumente, Editura Tritonic, 2010. Cercetătoarea a răscolit cile de „boarfele fasciste”. Cum se vede, în etern fascizanta
cu rîvnă arhive sovietice şi româneşti, asigurîndu-ne: „Ci- Românie, criteriul cel mai periculos era cel fascist.
titorul poate conta pe maxima adecvare cu sursa de origiIosif Roitman Chişinevschi, comis-voiajorul URSS,
ne”. De precizat că poetul, prozatorul, criticul literar Dan venit să desfacă marfa Revoluţiei în România, ordonase
Culcer a încurajat-o pe Liliana Corobca în întreprinderea control drastic al bibliotecilor publice, şcolare, universisa, a îndemnat-o spre fondul de cărţi cenzurate în comu- tare (numai biblioteca Brukental n-a fost epurată în ‚45nism, i-a publicat primele texte în revista lui electronică ‘46, pentru că volumele au fost depozitate la vreme; şi la
www.asymetria.
Iaşi s-a încercat o oarecare opunere, ca bibliotecile partiIncendiatorii au tot distrus cărţi de-a lungul vremuri- culare să nu fie percheziţionate) şi aruncarea în flăcări a
lor, de la biblioteca din Alexandria la mica bibliotecă din cărţilor duşmănoase, antisovietice ori antisemite, fasciste
Mana lui Paul Goma („rugul cărţilor” s-a aprins în cur- ori legionare, oculte, imorale, porno... O armată întreagă
tea şcolii basarabene, în 13 ianuarie 1941). În 1848, ca să scotocea în beciuri şi-n poduri, prin dulapuri şi cufere, ca
se răzbune pe preoţii lui Andrei Şaguna, ungurii lui Kos- „putreda cultură burgheză” să fie făcută cenuşă şi în loc să
suth au devastat biblioteca Institutului teoretic din Sibiu; răsară grîul înfrăţit al proletcultului. Cărţi şi manuscrişi asta după ce fusese sechestrată la 1700, în urma Uni- se, presă, corespondenţă internă şi externă, atlase, hărţi
rii Bisericii din Ardeal cu Roma. Cărţile au căzut mereu „vechi” erau confiscate ca pe vreme de război. Război convictime, au fost topite, arestate, mutilate...; s-a exercitat tra cărţii şi comunicării.
asupra lor cenz-ura, cum desparte în silabe Leo Butnaru.
Incunabulele, la popreală! Scăpau cărţile în chiriliDar numărul celor arse din ordin bolşeo-moscovit a fost că. Bucoavnele slavoneşti l-au salvat pe profesorul Petru
înspămîntător: vagon după vagon ori aruncate la topit, în Caraman de închisoare, nu şi de „comprimarea” catedrei
cazanele fabricilor de hîrtie, un Fahreinheit 451 avant la universitare.
lettre.
Tipografiile şi editurile particulare, librăriile private se
Liliana Corobca împarte intervalul 1944-1964 în trei aflau sub control sever, pînă să fie desfiinţate prin „naţietape. Prima, ‚44-‘48, „Desfascizarea”, călăuzită de „Mă- onalizare”. Bibliotecile parohiale ori sindicale, ca şi biblireaţa Uniune”; a doua, căreia i-aş spune Balşaia Cenzura, otecile muzeelor erau minuţios luate la control, control,
a treia, ‚52-‘56, „Purificarea”, prin lucrarea DGPT.
control. Unii riscau să apere cărţile, alţii le denunţau. Ca
Sub cizma Secţiunii politice a Comisiunii Aliate de să se mai salveze cîte ceva, încercau să diminueze distruControl, epurările cuprindeau nu numai biblioteci şi li- gerea, rupînd coperte şi pagini „compromiţătoare”, debrării, dar şi saloane de carte ori anticariate. Nu scăpau cupînd fotografii, croşetînd pasaje cu cerneală neagră. În
de percheziţie nici debitele, chioşcurile ori locuinţele paranteză fie spus, şi acest tip de cenzură s-a perpetuat:
particulare. Cîte volume, cîte jurnale, cîtă corespondenţă după evadarea lui Petru Dumitriu, în 60 în Berlinul de
nu s-au ars de frică. Zeloşii împuterniciţi intrau în casele Vest, cu un Buick din parcul auto al partidului, profesorii
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cereau elevilor de liceu să rupă din manual paginile despre fugar şi să le depună la marginea băncilor, pentru a fi
culese şi distruse (v. Dan Ciachir, Derusificarea şi „dezgheţul”, Editura Timpul, Iaşi, 2009).
Se întîmpla ca cenzorii, din teama de a nu greşi, să
ardă întreaga bibliotecă. La Galaţi (decembrie ‚48), s-au
pus pe foc absolut toate cărţile editate înainte de 23 august 44 (ordin C.C.M.); în regiunea Prahova, n-a rămas urmă din Xenopol. De N. Iorga, Sfaturi pe întuneric
(1936) nu mai era nevoie. La foc! Aflu de la Constanţa
Buzea (Creştetul gheţarului, Jurnal 1969-‘71) că tipografia
lui Iorga a fost distrusă de primul primar comunist din
Văleni, fost văcar. A dezmembrat-o cu ranga şi a zvîrlit-o
în apa Teleajenului. Cărturarul strînsese caractere de literă rare. De-a surda, caracterele erau inutile. Tipografia a
devenit atelier de tîmplărie. Colecţia de icoane a fost şi ea
spulberată. „Crimă din ură şi ignoranţă”, notează diarista.
În Monteoru, în verile copilăriei şi adolescenţei, vedeam în casele sătenilor „trofeele” obţinute prin devastarea conacului: un coup-papier lîngă blidul cu ouă încondeiate, o carte de versuri de 0,75 franci pe o oală cu
lapte acru, un planiglob ilustrat la colţuri cu Venere sau
o stampă cu satiri dansînd, în apropierea peretarului cu
Sf. Gheorghe şi Sf. Treime. Chiar un postament pentru
pian în formă de liră, aruncat lîngă coteţul găinilor. Şi-or
fi răzbunat nevoile ţăranii aceia smintiţi de „democraţia
populară” cu bustul lui Bossuet, cu vreun dicţionar latinesc ori cu una dintre acele meubles parlante intarsiate,
rătăcită în casele cu lut pe jos? Or fi crescut mai repede ceapa şi fasolea sub ochii unei statuete de grădină Art
Nouveau?
Cine cenzura în ‚44-‘48? Mulţi. Se călcau unii pe alţii pe coadă să facă depistări şi propuneri de eliminare,
supuşi însă Cenzurii Militare Sovietice şi Secţiunii politice a Comisiei Aliate de Control, unde URSS deţinea
participare majoră. Decretul Lege nr. 364, din 2 mai ‚45,
semnat de Regele Mihai, a dat cale liberă „iepurării”, cum
ortografia „Scînteia”: „Comisia va întocmi liste cu toate
publicaţiile periodice şi neperiodice apărute de la 1 ianuarie 1917 pînă la 23 august 1944, cuprinzînd idei legionare, fasciste, hitleriste, şoviniste, rasiste (...)”. La concurenţă, anulau titluri serviciul central al Cenzurii militare,
serviciile de cenzură ale prefecturilor, secţiile de poliţie
din subordinea Ministerului de Interne; altă „comisiune”
funcţiona pe lîngă Preşedinţia Consiliului de Miniştri,
mai era secţiunea culturală a Ministerului Propagandei,
Ministerul Învăţămîntului şi Culturii, dar procesul era
coordonat strîns de Serviciul Cenzurii Sovietice.
Adolf a învăţat multe de la Iosif şi Liliana Corobca o
confirmă în Prefaţa sa excelent documentată – excelent
scrisă: „Totuşi, cărţile din URSS s-au ars cu vreo zece ani
înaintea celor din Germania fascistă”.
La început, ‚44-‘48, titlurile cărţilor indexate apăreau
în „Monitorul Oficial”, apoi operaţia s-a secretizat: funcţionarii primeau broşură după broşură, numerotate, cu
titluri „fasciste şi profasciste, şovine şi naţionaliste”. Liste
cu Dispoziţii şi atîta tot (cf. Victor Frunză, Însemnări pe
Cartea cărţilor interzise.
Revista „Orizont” nici n-a aşteptat Decretul regal. În
primul ei număr, din 1 noiembrie ‚44, a şi alcătuit întîia listă de autori interzişi, spăimos intitulată Morţi la

164

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

23 August. Trebuiau des-fiinţaţi: Mircea Vulcănescu, Ion
Petrovici, Alexandru Tzigara-Samurcaş, Motru, Noica,
Gyr, Crainic, Vinea, Carianopol, Al.O. Teodoreanu, Alexandru Brătescu-Voineşti, N.I. Herescu, Romulus Dianu, Gregorian, Aron Cotruş, Radu Tudoran... Lista a fost
completată, în nr. 3, 15 decembrie ‚44 cu Pamfil Şeicaru,
D. Murăraşu, Vasile Militaru, Ionel Teodoreanu, Nicolae
Roşu, Moş Nae Batzaria. „Boierii minţii” au fost condamnaţi, fără recurs, la moarte intelectuală, la închisoare sau
la odiseea exilului.
Brătescu-Voineşti îi înjurase pe bolşevici. A enervat
pentru eseul Originea neamului românesc şi a limbii române, din 1943, însă şi pentru elogiul mareşalului Antonescu. Constantin Virgil Gheorghiu plătea pentru cutremurătorul reportaj Ard Malurile Nistrului. Moş Nae
căzuse în capcană, depunînd la procesul Anei Pauker
contra „Anei noastre”, cum o alinta Silviu Brucan. Dar
Radu Tudoran? Sancţionat pentru romanul Un port la
Răsărit (1944), a cărui acţiune se petrece în Basarabia?
Liliana Corobca, născută în satul Săseni din raionul Călăraşi, „Republica Moldova” (ghilimetez numele celui deal doilea stat român) ştie, cred, că, în Basarabia ocupată,
cine nu cunoştea limba rusă era declarat analfabet, fie el
învăţător. Iar între Documentele editate se găseşte un Tablou cu cărţile ce trebuiau eliminate şi care nu figurau în
broşura Publicaţii scoase din circulaţie pînă la 1 iunie ‚46:
lîngă culegerea Poeţi basarabeni a lui Ion Pillat, revista
lui Pan Halippa, „Viaţa Basarabiei”, Basarabia, privire istorică (1924) de Popa-Lisseanu, Basarabia noastră de Tache Baldovin, se afla şi Drumuri basarabene de Mihail Sadoveanu, deşi autorul ştia dincotro venea „lumina”. Ce-i
drept, n-a fost ocolită nici Cui aparţine Transilvania de
Ioan Lupaş.
Nici Societatea Scriitorilor, al cărei preşedinte ajunsese Victor Eftimiu, ca prigonit de Antonescu, nu s-a lăsat mai prejos la capitolul demascări. Tot iute, în toamna
lui ‚44. „Răufăcătorii” (vocabula lui Oscar Lemnaru) nominalizaţi pentru excludere din rînduri: Eliade, Cioran,
Noica, Gyr, Crainic, Ion Barbu. Şi Rebreanu a fost exclus
din SSR, în acord cu „împuternicita Ministerului Propagandei”, Schwartz Ida, care ceruse retragerea din librăria
Cartea Românească a romanelor Pădurea spînzuraţilor
(tradus în franceză) şi Ion (tradus în germană), ceea ce
se înfăptuise, v. Procesul verbal, Bucureşti, 11 mai ‚45. Iar
editura Cartea Românească avea să dispară cu totul după
30 decembrie ‚47, ca să se reînfiinţeze abia în ‚70. Îi luase
locul Cartea Rusă, cu 7 milioane şi jumătate (cifră oficială) din opere Lenin/ Stalin.
În anii aceia, războiul scriitorului român contra scriitorului român a înscris file dintre cele mai urîte. Al. Piru
toca mărunt la D. Murăraşu, Sextil Puşcariu, Crainic, Gyr,
Ion Marin Sadoveanu, iar Blaga era etichetat obscurantist.
„Vai de mămăliga lui!”, vorba lui Beniuc. Croh apăsa pe
ideea că „gîndirea (lui Blaga, n. mea, Magda U.) e înfeudată spiritualismului şi iraţionalismului”. Îngerii lui Voiculescu trebuiau zburaţi din literatură. Epurată era, în ‚47,
şi Filolocalia părintelui Dumitru Stăniloae. Pe Dan Botta,
conducerea SSR îl viza ca pronazi. Nici „maimuţăriile” lui
Gellu Naum nu dădeau bine: „NU MAI ADMITEM!”.
Cît despre citata revistă „Orizont”, în ‚47 a devenit
„Revista literară”, condusă de Miron Radu Paraschivescu,
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factor principal în demolarea lui Arghezi; în ianuarie ‚48
s-a schimbat în „Flacăra”, editorialistul nr. 1 în slujba „criticii cu sentinţă” fiind N. Moraru.
Previziunea lui Arghezi, „Se va aşterne peste presă cimitirul”, începuse să se înfăptuiască: „Scînteia”, apărută
în 19 septembrie ‚44 şi „Lupta de clasă” (nr. 1, augustseptembrie ‚48) erau adevărate ghilotine. „Să tacă tot ce
e burghez!”, versifica un proletarnic în numele literaturii
sănătoase, nu decadente.
Nici dezvoltarea presei libere n-a aşteptat reforma din
‚48. La 26 noiembrie ‚44, aceeaşi Secţiune politică a Comisiunii Aliate de Control dădea directiva: „o cenzură
preventivă a întregului (sublinierea ei, a Kamisiei) material ce urmează a fi prelucrat în ziarul «Curierul». Locurile materialelor cenzurate nu trebuiau lăsate goale, nici
coloanele ilustrate cu ştiuta foarfecă. Cine să se fi opus
Înaltului Comandament Sovietic? Diverse rapoarte arată cît de supuse erau publicaţiile din provincie ca „Vocea

Buzăului”, „Chemarea Buzăului”, „Brazda”; mai puţin dat
pe brazdă era „Clopotul” din Botoşani, încercînd să se
sustragă cenzurii (v. raportul din ‚46), dar avea să se îndrepte. În 5 decembrie ‚44, locotenentul major A.M. Fridman, reprezentantul oficial al Armatei Sovietice pe lîngă
tipografia „Curierul”, fostă „Cuvîntul”, veghea personal
procesul de „defascizare”. Toate, şi amuţirea presei libere,
şi desfiinţarea editurilor particulare, şi confiscarea tipografiilor, însoţite de arestări, s-au făcut după model sovietic. La noi, ca vî sovetskom saiuze. Diferenţa? Liliana Corobca n-a găsit documente româneşti de reintrare în circuit a autorilor interzişi, deşi în URSS se întîmpla. Maudit
pînă la sfîrşit a rămas, de pildă, Pavel Chihaia, căruia i s-a
retras din librării, spre a fi topit, romanul Blocada, în ‚48.
Şi-a luat lumea-n cap.
Povestea-i a ciocanului ce cade pe ilău. Era vremea
cînd Al. Mirodan scria pe textele refuzate şi înapoiate autorilor: „Mai mult Stalin, mai mult URSS”.

Marius Chelaru

Câteva consideraţii
despre istoricul haiku în Franţa1

î

În jurul anului 1920 apăruseră în Europa Occidentală un
număr de cărţi notabil pentru acea vreme despre Japonia, şi
în particular, despre cultura/ literatura acestei ţări. De pildă,
în Franţa2, „La Nouvelle Revue Française”, după ce anterior
mai publicase poeme „Haï-kaïs”, aloca în septembrie 1920 un
spaţiu tipografic important pentru poezia de sorginte niponă
şi consideraţii teoretice în domeniu. Au apărut, în franceză,
texte ca Le Problème de la Poésie japonaise: Technique et
Traduction, în 19383.
Georges Bonneau, primul care a abordat distinct şi coerent problema traducerii din japoneză în franceză (despre care credea că se potriveşte cel mai bine dintre limbile
occidentale cu aceasta), are şi un scurt text despre haiku4
în care, printre altele, scrie: „En bref, la poésie occidentale se meut dans l‘image, la poésie extrême-orientale se meut
dans le symbole.” Analizează/ comentează şi dă versiuni în
franceză la creaţii ale lui Bashō şi, în final, conchide: „Bref,
je puis conclure touchant le sens d‘un poème japonais. Ce
sens n‘est pas la suite de ses mots, mais son atmosphère, son
ambiance. Ce sens relève des commentaires, de l‘étude, de
l‘enquête.” În scrierile sale5 aminteşte şi despre confuziile
care se făceau în epocă privitor la ce înseamnă haiku. De
pildă: „le haïkai a été commenté, imité: jamais sur ses sources.
En français par exemple, on a écrit des «Haikai» de huit alexandrins, soit quatre-vingt-seize syllabes, quand le Haikai en
compte dix-sept”. În ce priveşte traducerile, scrie, de pildă, despre diferenţele dintre traducerea literală (traduction littérale
– „traduction”) şi cea interpretativă, legată de „sens”, şi care
trebuie să aibă în vedere şi o analiză a simbolismului poemului („ce sens relève des commentaires, de l‘étude, de l‘enquête”).
Apoi, odată relevat acest „sens”, după înţelegerea contextului,
traducerea, spune Bonneau, este o chestiune de tehnică.
(Peste ani, „Matsuyama Declaration” va stipula că haiku japonez este „în esenţă, poezie simbolică” – “symbolic
poetry”).
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*
Aşadar. la Paris –
care ne interesează şi
dată fiind legătura cu
poeţii români legaţi
de istoricul poeziei de
sorginte niponă la noi
–, s-a ştiut de timpuriu
despre poezia japoneză,
atât din sursele din alte limbi, dar şi direct.
În Franţa secolului al XIX-lea exista un curent numit
„Japonisme”, de care într-un fel sau altul se leagă mai multe
nume ale literelor/ culturii franceze. Totuşi, traducerile din
poezia japoneză au fost, iniţial, rare. Putem aminti însă Anthologie japonaise, poésies anciennes et modernes, publicată în
1871 de Louis Léon Prunol de Rosny (1837-1914). Léon de
Rosny, care a audiat cursurile de la „Ecole Impériale et Spéciale des langues orientales”, cunoscând mai multe limbi din
Orient, dar interesat în mod special de japoneză, a fost probabil primul francez cunoscător al limbii japoneze, dar şi interesat de România.
De altfel, între altele, după ce devenit co-fondator al Société d‘ethnographie, în 1859, a corespondat cu V.A. Urechia,
cu care a avut chiar o relaţie de amiciţie6, a scris şi o carte,
Les Romains d‘Orient. Aperçu de l‘ethnographie de la Roumanie (în care citează cu o serie de intervenţii ale românului la
congresul din 1878), în 1885, apărută şi la Bucureşti7. A vrut
să doneze Bibliotecii Publice din Galaţi impresionanta sa colecţie de carte. Dar, din motive birocratice, demersul a eşuat.
Léon de Rosny a fost apoi şi traducător pentru ambasada
Japoniei la Paris (1862), titularul catedrei de limbă japoneză la „École spéciale des langues orientales”, în 1868, secretar
al Société asiatique la Paris, membru al aceleia din Londra
ş.a., scriind şi alte numeroase alte studii/ cărţi despre limba/
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civilizaţia japoneză8. În Anthologie japonaise, poésies anciennes et modernes des Insulaires du Nippon, Paris, Ed. Maisonneuve, 1871, este, probabil, prima traducere de tanka în
limba franceză, dar nu cuprinde şi haiku9.
Amintim şi o „traducere de poezie japoneză”, Poèmes de la
Libellule10, publicată în 1884 de fiica lui Théophile Gautier, fermecătoarea, fascinanta şi celebra în epocă Judith Gautier, prima femeie membră a Academiei Goncourt, decorată în 1911
cu „Legiunea de Onoare”, una dintre figurile de primă mărime ale „japonismului” francez. A fost interesată de Orient,
de limbile chineză, persană, japoneză, de India ş.a., iar multe
dintre scrierile ei arată asta, începând cu Le Livre de Jade11, poemele chineze traduse şi publicate în 1867, cu pseudonimul
Judith Walter (un echivalent în germană la Gauthier).
Nu a fost prima care a făcut asta în franceză – am putea
aminti de sinologul, dar şi unul dintre primii onirologi, Marie-Jean-Léon Lecoq, marchiz12 d’Hervey Saint-Denis (18221892)13 care, din 1874, a fost titularul catedrei de chineză de la
„Collège de France”, şi a lui Poésies de l’époque des T’ang, traducere din chineză, publicată în 186214.
Nu e lipsit de interes cum considera că trebuie abordată o traducere din chineză. În prima ediţie la Trois nouvelles chinoises, apărută în 1885, scria: „Il est deux manières
de traduire également fâcheuses à mon avis, quand il s’agit
d’œuvres littéraires: l’une qui consiste à porter la liberté de
l’interprétation jusqu’à dépouiller, en quelque sorte, l’auteur
étranger de son costume national et de ses allures propres,
au grand détriment de la couleur locale; l’autre qui s’attache à
serrer étroitement le mot à mot littéral et qui, par cela même,
s’éloigne fort souvent de l’exactitude qu’elle vise, les mots, les
locutions, les tours de phrases n’ayant pas toujours une valeur
égale dans les deux langues, si bien qu’une image gracieuse ou
touchante, ainsi rendue, peut quelquefois revêtir une tournure bizarre ou s’offrir sous un jour grossier”. „Apoi conchidea :
„M-am străduit să mă păstrez la mijloc, între aceste două extreme, în speranţa că mijlocul ar fi punctul cel mai apropiat
de adevăr“.
*
În Poèmes de la Libellule, Judith Gautier, cum am menţionat, cu ajutorul Prinţului Saionji, a tradus în franceză o selecţie de poeme tanka din secolul al IX-lea.
Aşa se face că, după ce apăruseră şi alte cărţi, articole etc.
despre Japonia şi civilizaţia/ cultura/ literatura japoneză, „La
Nouvelle Revue Française” publica poeme „Haï-kaïs” originale şi traduceri, unele dintre ele datate în 1903, 1905 ş.a..
Astfel, în septembrie 192015, a acordat un spaţiu generos
poeziei de sorginte niponă, găzduind aproape două pagini de
consideraţii teoretice şi poeme „haï-kaïs”, sub diverse semnături, dintre care, în context, poate cel mai important, în domeniu, este al lui Paul-Louis Couchaud (mai sunt Jean Paulhan16
(1884-1968), Julien Vocance, Georges Sabiron – cu nota „soldat au 149e d‘Infanterie, a été tué dans les tranchées d‘Arcy
Sainte-Restitue, quelques mois après avoir écrit ces haï-kaïs,
que La Vie (Mars 1918) a publiés”, Pierre Albert-Birot, JeanRichard Bloch17, Jean Breton – cu nota că acesta este pseudonimul literar al lui C. Bouglé –, Paul Éluard, Maurice Gobin,
Henri Lefebvre, Albert Poncin, René Maublanc18).
Maublanc (1891-1960) publica, în 1923, în „Le pampre”19,
un text intitulat Le Haïkaï Français, Bibliographie et Anthologie par René Maublanc, care începea astfel: „Am scris trei
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articole despre haïkaï francez: primul are douăzeci de rânduri, al doilea cinci pagini, al treilea patruzeci şi două de pagini”. Apoi, scria: „Voici d‘abord ce que Michael Revon20 écrit
du haïkaï japonais en son Anthologie de la Littérature japonaise. «L’épigramme japonaise (haïkaï) est le dernier terme et le
triomphe du système poétique national. Des «longs poèmes»
déjà si courts, les Japonais avaient passé aux «poésies brèves»
en trente et une syllabes; mais non: ils en arrivent maintenant
(à partir du XVI. siècle) à préférer un genre encore plus restreint et à ne plus vouloir composer que des poésies de dix-sept
syllabes. Au lieu de cinq petits vers, ils n’en auront plus que
trois pour exprimer toute leur pensée”. Şi cita, mai jos, pe Revon21: „Matsouo Bashô (1044-1694) est l’homme qui sut faire
de l’épigramme une œuvre de génie...”22. De remarcat că, în
final, Maublanc scria că a avut în vedere „au total: 283 haikai,
dont 173 inédits, de 48 auteurs”. Între aceştia, de pildă, pentru
a vedea maniera lui de selecţie/ interpretare, cita pe Friedrich
Nietzsche23, cu „terţete filosofice”. Exemplu de astfel de terţete
selectate de Maublanc:
„Sa pitié est dure,
Son étreinte écrase.
Ne donnez pas la main à un géant.”
„Ce sont des écrevisses, je suis sans pitié pour eux:
Si tu les saisis, ils te pincent;
Si tu les laisses aller, ils vont en arrière”
Şi un haiku al lui Maublanc, publicat în august 1922 şi, un
al doilea, din aprilie 1923:
„A la moindre brise,
Sous les cendres de mon cœur,
Une braise flambe.”
„Quand elle est gentille avec moi,
Est-ce pour m‘encourager,
Ou pour vexer l‘Autre ?”
o versiune în limba română pentru al doilea poem în stil
haiku ar putea fi (care, nici în franceză nu are 17 silabe, de
pildă):
„Când ea este drăguţă cu mine,
E pentru a mă încuraja,
Ori pentru a-l vexa pe Celălalt?”
Dar iată cum era explicat la acea dată, în „Noua revistă
franceză”, la început, pe scurt, ce înseamnă „haï-kaï”
„Haï-kaïs
Les haï-kaïs sont des poèmes japonaise de trois vers, le premier vers a cinq pieds, le second sept, le troisième cinq. Il est
difficile d‘écrire plus court; l‘on dira: moins oratoire. La poésie
japonaise de treize siècles tient, a peu près, dans ces miettes.”
Unul dintre numele rezonante în istoria traducerilor poeziei (şi nu doar) japoneze în Occident este al lui Basil Hall
Chamberlain (1850-1935), începând cu The Classical Poetry of the Japanese, London, Trübner, 1880. Opera lui este de
remarcat24.
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De altfel, Paul-Louis Couchaud (1879-1959), unul dintre
deschizătorii de drum pentru haiku în franceză (alţii cred că
este cel mai important, poate chiar primul care trebuie notat),
şi-a intitulat un eseu (Le haïkaï – Les épigrammes lyriques du
Japon25), care a avut o largă circulaţie/ influenţă, după una din
scrierile lui Chamberlain26 – Bashō and the Japanese Poetical
Epigram.
În 1905, Couchaud (1879-1959), care stătuse cam un an
în Japonia, publicase, în cooperare, un volum de haiku, Au fil
de l’eau27. Ulterior, în Sages et poètes d’Asie, 1916, găsind multe
calităţi poeziei lui Bashō, Couchoud scria că acesta a fost „un
Pascal japonez”. Iar despre haiku: „nu poate fi comparat nici
cu distihurile greceşti ori latine, nici cu catrenul francez”, şi,
cum nu credea că este nici „gând” nici „cuvânt” ori „proverb”,
sublinia că Chamberlain le-a numit „epigramele lirice ale Japoniei”, aceasta ar putea defini cele două calităţi esenţiale ale
haiku, anume forţa sugestiei şi scurtimea28
Pentru exemplificare (şi în scopul înţelegerii modului în
care vedeau la acea vreme poeţii francezi citaţi ce este haiku), iată două traduceri ale lui Paul-Louis Couchaud din Yosa
Buson:
„Herbes mortes.
Le renard, facteur rural,
Est passé...”
„Les petites souris
crient après leur père
Dans la nuit profonde.”
Şi un poem al lui, din Au fil de l‘eau:
„La vache repue
Ne voit que le pied
Du saule argenté.”
o versiune în limba română ar putea fi:
„Vaca sătulă
Vede doar poala
Sălciei argintii”
Şi un alt poem, din acelaşi grupaj publicat în „Noua revistă
franceză”, în 1920, semnat de Paul Éluard (1885-1952):
„L‘automobile est vraiment lancée
Quatre têtes de martyrs
Roulent sous les roues.”
şi o versiune în limba română (în care am preferat să fiu
cât mai aproape de a traduce29 ad litteram, şi pentru a constata
cum vedea poetul aspectele legate de numărul de silabe, dar şi
ce alte lucruri putea şti despre haiku):
„Automobilul e chiar lansat
Patru capete ale martirilor
Se rostogolesc sub roţi”
Peste ani, prin 1966, Roland Barthes, (1915-1980), eseist,
critic, filosof şi teoretician al literaturii şi semiolog (care a fost
şi la Bucureşti, dar şi în China30), a călătorit în Japonia. Acolo
a privit cu atenţie totul, rezultând nişte analize pline de detalii
interesante, de la profilul semantico-logic al limbii japoneze,
mâncare, hashi – beţişoarele din lemn (mai nou, la localuri
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pot fi şi din metal) cu care mănâncă orezul japonezii, modul
de organizare al localităţilor, comportamentul politicos31, dar
şi haiku şi legătura dintre limbaj şi filosofia Zen ş.a.. Marcat de
cele văzute, a scris o carte de interes şi în ce ne priveşte acum
(L‘Empire des signes32), în care, printre altele, va spune despre
haiku – în care „les propositions sont toujours simples, courantes, en un mot acceptables (comme on dit en linguistique)”,
că este „o viziune fără comentariu”, dar şi că „a cette propriété
quelque peu fantasmagorique, que l‘on s‘imagine toujours pouvoir en faire soi-même facilement”. În acest eseu intitulat Imperiul semnelor, vorbind despre complicatul „sistem” Japonia,
scria: „Orientul şi Occidentul nu trebuie deci luate aici ca nişte
„realităţi”, pe care am încerca să le apropiem sau să le opunem
din punct de vedere istoric, filosofic, cultural, politic”33.
Încheiem cu un fragment, cumva conclusiv, din eseul lui
Barthes: „Le haïku fait envie: combien de lecteurs occidentaux
n‘ont pas rêvé de se promener dans la vie, un carnet à la main,
notant ici et là des «impressions», dont la brièveté garantirait
la perfection, dont la simplicité attesterait la profondeur (en
vertu d‘un double mythe, l‘un classique, qui fait de la concision une preuve d‘art, l‘autre romantique, qui attribue une
prime de vérité à l‘improvisation).”
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Constantin Coroiu

MIRON COSTIN, un destin emblematic
– 220 de ani de la moarte

î

În „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, G. Călinescu acordă o atenţie deosebită biografiei scriitorilor. Făcând distincţie între valoarea operei şi
comportamentul social sau politic, între talent şi caracterul ori... noncaracterul autorului, criticul, narator de o
inegalabilă forţă, retrăieşte şi rescrie concomitent viaţa
operei şi viaţa celui ce a creat-o, privite dintr-o perspectivă estetică şi, respectiv, dintr-una morală. „Istoria” sa devine astfel o vastă frescă, în care fiecare scriitor, mare sau
mic, fiecare scriere, fiecare personaj real sau imaginat, îşi
găsesc locul pe care îl merită în viziunea marelui critic.
Acesta convoacă însă totodată la grandiosul symposion
intuiţia şi sensibilitatea cititorului, care să-i continue gândul şi să completeze, eventual, tabloul. Aerul de noutate
perpetuă, de atâtea ori remarcat de-a lungul celor şapte
decenii de la apariţia „Istoriei”, se datoreşte şi acestei formidabile deschideri care fascinează şi te implică aproape
fără să-ţi dai seama. Aş vrea să cred că G.Călinescu nu
era prea convins de ceea ce-i scria editorului său Alexandru Rosetti, de pe şantierul marii „Istorii”, care se afla la
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Iaşi, într-o casă cu cerdac de pe o străduţă din imediata apropiere a Universităţii, a faimosului Liceu Internat
şi a vechii Şcoli Carol, unde creatorul lui „Şun” urmase
clasele primare: „Avem o literatură mică, dar să nu mai
spui la nimeni”. Oricum, dincolo de această teribilă frază,
fapt e că literatura română, valoric, nu arată deloc „mică”,
cu atât mai puţin în proiecţia geniului călinescian. Magda Ursache are, în replică, o nuanţă subtilă, formulată în
chiar stilul divinului: „O literatură mică, dar nu minoră”.
Dar Călinescu ne determină să constatăm – ca să nu spun
ne învaţă – că literatura nu e doar suma valorilor ei în
sine, ci şi ecoul pe care acestea îl au în sufletul cititorului
şi în conştiinţa posterităţii. Altfel spus, valoarea literaturii consistă şi în imaginea ei. O imagine pe care numai
un spirit ca al său ne-o putea revela şi acredita. Pentru
crearea unei asemenea imagini, de care Călinescu fusese
extrem de preocupat, inclusiv, fireşte, prin apelul la iconografie, dar şi prin realizarea unei hărţi în relief - aceasta rămasă, din cauza dificultăţilor tipografice şi nu numai, în faza de proiect - sunt repovestite atât operele cât
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şi biografiile, destinele autorilor români, unele de un tra- la om o bucată mare, acea poeadă şi aşa mergeau pe deagism comparabil cu cele ale unor celebri scriitori din ma- supra pămîntului de la doi coţi până în trei suliţe în sus,
tot într-o desime, şi-ntr-un chip. Un stol ţinea un ceas
rile literaturi ale lumii.
bun, şi dacă trecea acest stol, la al doilea ceas sosea altul;
şi aşa, stol după stol ţineau, cît ţineau din prînz pînă înSIMŢUL PERSONALITĂŢII
deseară. Unde cădeau la mas, ca albinele zăceau etc...>>”.

ŞI IDEEA DE DESTIN

Într-o conferinţă rostită la data comemorării a 75 de
ani de la moartea lui Eminescu, nu întâmplător Călinescu
se referea la artiştii „sigilaţi de destin”, rari în comparaţie
cu cei care „au o operă eminentă şi o biografie monotonă şi fără semnificaţie”. Dar în „Istoria” sa, criticul relevă
în fond traiectoria unui destin colectiv. Forţa criticului
de a însufleţi, de a pune totul într-o nouă mişcare şi întro nouă ordine este frapantă mai ales în ceea ce priveşte
literatura (şi cultura) noastră veche, care i se înfăţişează
ca „un bloc de marmură în care stau încă nenăscuţi Eminescu şi Creangă, Caragiale şi Sadoveanu”. Încât efortul
lui Călinescu ne apare ca fiind al unui reîntemeietor, nu o
dată de mituri. De mituri fecunde. Graţie lui asistăm, aşazicând, la marea geneză. Unghiul de privire este eminamente estetic, ceea ce, se ştie, a însemnat o adevărată revoluţie în istoriografia şi critica literară românească. Reliefând valorile artistice ale literaturii noastre vechi, pentru
a le lumina şi mai intens, criticul îi aduce în scenă, fireşte,
pe creatorii lor: Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Dosoftei, Constantin Cantacuzino, sau Antim Ivireanu. Despre
aceştia şi despre mulţi alţii, Călinescu formulează propoziţii fundamentale. Iată, de pildă, capitolul consacrat lui
Miron Costin de la a cărui moarte tragică se vor împlini
peste puţin timp 220 de ani.
Cel ce ne-a lăsat „Letopiseţul Ţării Moldovei”, „De
neamul moldovenilor” şi poemul „Viaţa lumii” are, scrie
Călinescu, drept contribuţie esenţială: sintaxa: „Cunoscător al limbii latine, el a desfăşurat-o în spiritul şi cu ajutorul limbii noastre, păstrându-i toate registrele şi toate
fluierele. Cu el sintaxa literară apare începută şi cu desăvârşire încheiată, în stare de a exprima orice gând”. Maestru al portretului el însuşi – a se vedea, de pildă, cele
ale lui Hasdeu, Maiorescu, Eminescu, Creangă, Caragiale,
Iorga, Vasile Pârvan etc. – , Călinescu remarcă şi admiră
arta portretistică a lui Miron Costin, în portretele căruia
– „intră în măsuri egale simţul personalităţii şi ideea de
destin”. Scriitor în toată puterea cuvântului, Miron Costin „observă sistematic, compune, şi ceea ce iese de sub
pana lui este rodul unei arte. El are lunga respiraţie epică,
simţul sublim al destinului uman, meşteşugul patetic de
a se opri din când în când să răsufle de greutatea faptelor
şi să le contemple de sus. Nu mai avem de-a face cu o cronică, ci cu desfăşurarea organică a unei epoci, în valuri
mari, rostite şi susţinute cu expresii de popas şi trimitere.
Descripţia e atentă, constructivă. Cronicarul are viziunea
apocaliptică. Pagina în care descrie năvala lăcustelor este
cea mai puternică transfigurare biblică a realităţii din literatura română, un măreţ episod dantesc: <<...ne-au părut că vine cu furtună cu ploaie deodată, până ne-au tîmpinat cu nori de lăcuste, cum vine o oaste stol. În loc ni
s-au luat soarele de desimea lăcustelor... Urlet, întunecare,
asupra omului sosind se ridicau oarece mai sus: ca de trei
sau patru suliţi nu erau mai sus: iară multe treceau alăture
cu omul, fără sieală de sunet, de ceva; se ridicau în sus de
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INTELECTUALUL ŞI PUTEREA
POLITICĂ VREMELNICĂ

Într-una din epistolele expediate de la Iaşi lui Alexandru Rosetti, în timp ce elabora „Istoria”, Călinescu reafirma că literatura română nu e de conceput fără Miron
Costin. La rândul său, Vladimir Streinu considera că el
este „primul nostru mare clasic”. În altă ordine de idei,
Elvira Sorohan constată: „Doi sunt, cu precădere, scriitorii din opera cărora au fost păstrate, în limbajul intelectual uzual, formulări memorabile: Costin şi Caragiale.
Gravitatea cuvintelor celui dintâi e contracarată de miza
comică din formulele caragialeşti. Coexistă în natura românului gravitatea şi zeflemeaua? Sau una i-a luat locul
celeilalte, în timp?” – se întreabă autoarea „Introducerii
în istoria literaturii române” (Iaşi, 1997). Înclin să cred
mai degrabă în a doua variantă. Scriind „...nu este vremea sub om, ci bietul om sub vremi”, Miron Costin îşi
definea, implicit, propria traiectorie existenţială. Una cu
valoare de simbol, căci, observă tot Elvira Sorohan: „...
toată cariera lui în istoria Moldovei ilustrează conflictul
etern între intelectualul autentic şi puterea politică vremelnică”. Marele cărturar şi scriitor-artist sfârşeşte prin a
fi decapitat la moşia sa de lângă Roman, din ordinul lui
Constantin Cantemir. Este apogeul însângerat, tragic al
„carierei” sale, pe deplin grăitor privind drama unei culturi şi, într-un plan mai larg, a unei istorii. Aşa stând lucrurile, nici nu mai importă dacă ordinul de execuţie, dat
de domnitorul neştiutor de carte, avea sau nu o motivaţie
politică, fie ea şi majoră. De altfel, un critic a întreprins,
într-un foarte interesant eseu de justiţiară istorie literară,
o anchetă menită să clarifice împrejurările în care capul
cronicarului „a căzut în ţărâna lumii înşelătoare”, soldată
cu concluzii plauzibile (Mihai Ungheanu – „Exactitatea
admiraţiei”, Cartea Românească, 1985).
De la Fouche citire ştim că mai gravă decât o crimă
este o greşeală politică. Dacă ar fi să dăm crezare cercetărilor şi – de ce nu? – să tragem unele învăţăminte din ceea
ce s-a întâmplat de atâtea ori în istoria românilor, chiar
în cea mai recentă, ar presupune să admitem că Miron
Costin a fost lichidat din raţiuni politice. Asta ar însemna
să admitem şi că domnitorul analfabet, orbit de putere
şi pradă intrigilor, a preferat o crimă unei erori politice.
Miron Costin nu era însă numai un om politic, cu înalte
demnităţi în stat, ci şi un făuritor de istorie şi de cultură
naţională. De aceea G. Călinescu vedea în uciderea cronicarului un semn tragic al însuşi destinului culturii şi
istoriei noastre. Ne-o dovedeşte şi un alt gest al său. În
1940, când legionarii îl ucid pe Nicolae Iorga, el ţine, la
Universitatea din Iaşi, un curs despre Miron Costin. Oricum, fapta în veci neprescriptibilă a lui Constantin Cantemir este şi o crimă şi o eroare politică cu reverberaţii în
veacurile viitoare, chiar dacă sau poate tocmai de aceea,
până la urmă, „biruit-au gândul” şi nu securea călăului.
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În fond, frivolele bătăi cu flori şi happy-end-urile au fost ca forme anatomice şi ca proporţii. E ideal adaptată la un
întotdeauna departe de izvoarele reîntineritoare ale sufle- soclu cu o arhitectură pitorească şi cuminte. E documentat
costumată. E expresivă şi sugestivă. Şi, mai cu seamă, e detului, de sensul profund al existenţei.
corativă şi perfect încadrată în decorul înconjurător...”
Dezvelirea monumentului a avut loc la 30 septemEPILOG
brie
1888, în prezenţa a zece mii de participanţi, un reStatuia de la Iaşi a cronicarului e o capodoperă a genucord
pentru acea vreme, între care membrii delegaţiilor
lui. O datorăm iniţiativei şi strădaniei unor mari personade studenţi din Bucovina şi Polonia. Au rostit discursuri
lităţi ale culturii naţionale: Mihail Kogălniceanu, Al. Odobescu, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, B.P.Hasdeu, V.A. Kogălniceanu, V.A. Urechia şi Vasile Pogor.
După mai bine de un secol de la acel moment de înalUrechia, Vasile Pogor, Leon Negruzzi. Este opera sculptotă
emoţie,
în hărmălaia postdecembristă, când bande de
rului Wladimir C.Hegel. Piatra fundaţiei monumentului
huligani
şi
infractori îşi băteau joc, nestingherite, de tot
s-a pus la 12 iunie 1888, la baza lui fiind îngropate oseşi de toate în această ţară, inclusiv de morminte, pana din
mintele cronicarului şi ale fratelui său Velicico, aduse de
la Barboşi-Roman unde Costineştii au fost decapitaţi în mâna lui Miron Costin, ce lunecase şuierând istoric atâta
1661. Nicolae Tonitza aprecia: „Cea mai reuşită statuie, vreme în aerul înnobilat de clasici al Iaşilor, a fost smulsă
din care s-au ridicat pe pământul ţării româneşti este, fără şi a dispărut. Un jaf ce mi se pare emblematic pentru „detăgadă, statuia cronicarului Miron Costin, din Iaşi. Esteţii ceniul gol”, cum l-a numit autorul atâtor sintagme şi prosunt unanimi în această părere. Este cea mai reuşită, fi- poziţii memorabile: Octavian Paler.
Durerea cronicarului va fi întrecut-o cu mult pe cea
indcă îndeplineşte toate calităţile ce se cer unui monument
suferită
când i s-a tăiat capul!
public. E elocventă, fără să fie zbuciumată. E ireproşabilă

c
Ciprian VOLOC

Necesitatea contextuală a criticii

Contextul raţionării este extrem de divers. Putem
distinge cel puţin trei orizonturi contextuale de prim
interes, pentru investigaţia asupra acestui aspect al criticii: social, cultural, ideologic. Vom vorbi, în cazul fiecăruia dintre ele, de o necesitate socială, culturală, respectiv ideologică, a criticii, referindu-ne la fenomenul
critic în general, nu la aplicaţiile sale particulare (critica
estetică, literară, psihologică, filosofică, religioasă, politică etc).
Înainte de toate, actul de a aduce critici gândurilor altei persoane constituie o modalitate de a o obliga să te ia
în seamă, ceea ce înseamnă că, dincolo de celelalte consecinţe pe care le poate avea demersul critic, el reprezintă cel puţin o strategie de socializare. Prin intermediul
său, indivizii interacţionează, şi nu oricum, ci în vederea clarificării reciproce, a lămuririi unor aspecte sensibile care privesc teoriile, credinţele, atitudinile lor, îndeosebi a acelora cu efecte palpabile asupra vieţii colective.
Or, gândirea colectivă exercită o presiune enormă asupra aceleia individuale[1], care poate avea, totuşi, impact,
asupra primeia[2]. Critica, când este colectivă, devine de
obicei doctrină ideologică de masă, degenerând; rămâne doar critica individuală, pentru a desemna demersul
critic autentic, posibilitatea liberei ei exprimări fiind un
indicator esenţial în încercarea de evaluare a gradului de
sănătate al unei societăţi. O atitudine critică exprimată
la timp şi cu mijloace adecvate poate fi singura posibilitate de prevenire a maladiilor gândirii (individuale sau
colective). Ţinând cont de faptul că societatea manifestă o constantă predilecţie pentru idoli, pentru acţiunile

1. Terente Robert şi Sorin Vieru, Riscul gândirii, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1990, p. 131: „Având – de cele mai multe ori – un caracter
insesizabil în comparaţie cu gândirea individuală, gândirea colectivă devine o sperietoare în absenţa unei atitudini active, critice”.
2. Ibidem, p. 135.
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de faţadă, pentru
formalism, tinzând, aşadar, către uniformizare,
prezenţa vocilor
critice constituie antidotul ideal. Necesitatea
socială a criticii
este dată şi de
uşurinţa cu care
societatea cade
pradă gândirii
de tip sofistic, gândirea individuală preluând-o, de obicei, întocmai, în lipsa manifestării normale a spiritului
critic. Dificultatea articulării opoziţiei, din partea gândirii individuale, este dată de faptul că gândirea colectivă tinde să se erijeze în gândire oficială, într-o autoritate
care nu ezită a abuza de puterea sa, atunci când întâmpină rezistenţă, cenzurând, intimidând, anihilând libertatea gândirii individuale. Critica este, în acest context,
singura formă de apărare, în raport cu agresiunea autorităţii, care nu permite gândirii individuale să facă nici
un pas înapoi (spre deosebire de obedienţa formală sau
de tăcerea autoimpusă ce încearcă să mimeze indiferenţa), restituind, totodată, realei autorităţi, locul ce i
se cuvine. Se impune însă a deosebi cu grijă recursul firesc, inevitabil, la autoritate, de recursul silit. Gândirea
prin delegaţie, materializată în apelul la autoritate, nu
poate fi evitată întru totul, în societatea actuală: fie că e
vorba de activitatea politică, în care delegăm, de obicei
prin vot liber, o altă persoană, pentru a lua decizii în
numele nostru, fie că e vorba de activitatea ştiinţifică, în
care cercetătorii întreprind investigaţii în direcţii şi cu
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mijloace adesea necunoscute nouă, investigaţii ale căror
rezultate nu le putem verifica în mod direct. Cu toate
acestea, un spor de spirit critic, chiar şi în aceste situaţii,
nu are cum să dăuneze, gândirii individuale, dat fiind
că, nu de puţine ori, liderii politici sau cercetătorii oferă publicităţii informaţii insuficient verificate şi testate,
lipsite de acel suport empiric şi teoretic menit a le conferi minima consistenţă.
Situaţia cercetătorilor este elocventă şi pentru contextul cultural al raţionalităţii, ştiut fiind faptul că demersul critic este, preponderent, rodul conştiinţei elitiste. Chiar şi atunci când vocea critică se ridică din
orizontul gândirii comune, aparţinând, de pildă, bătrânilor (altădată înţelepţilor comunităţii), ea rămâne exponenta unei conştiinţe elitiste, care se delimitează de
opinia comună. Evitarea intuiţiilor populare, din care,
după cum am avut prilejul să constatăm, Martin Heidegger făcea o cerinţă de bază a comprehensiunii, nu se
impune totuşi decât atunci când ele se dovedesc a fi înşelătoare, neproductive, inhibante. Spiritul critic nu trebuie să-şi facă, aşadar, din evitarea intuiţiilor comune,
un ţel programatic. Chiar şi când o opinie comună este
dogmatică, ea tot se poate deveni utilă, benefică, pentru comunitate. Alternativa nu este, întotdeauna, mai
eficientă, chiar dacă poate să fie mai apropiată de adevăr. Criticul va trebui să conştientizeze faptul că, uneori, o cunoştinţă adevărată nu este şi cea mai potrivită
spre a fi aplicată, atât la nivel individual, cât şi macrosocial, mai cu seamă în condiţiile în care adevărul nu
este, nicicând, definitiv, iar cazurile în care gânditorii
au crezut că adevărul s-a epuizat odată cu ei, că nivelul
absolut, definitiv al cunoaşterii, a fost atins prin opera
lor, nu au fost deloc rare. Este vorba de o conduită dogmatică adoptată chiar de exponenţii criticii. O situaţie
înrudită este şi aceea în care, în absenţa vocilor critice, marile (sau micile) adevăruri sunt repetate şi diluate
nepermis de mult. Rolul criticii este de a se erija în conştiinţă veghetoare, distinctă de conştiinţa creatoare sau
de aceea diriguitoare, dar însoţindu-le în permanenţă.
Delimitarea de opiniile comune corespunde, în anumite forme de manifestare, schimbării datelor tradiţionale, procesul nefiind defel simplu, în nici într-un caz
unul care să stea în puterea unei singure persoane sau a
unei grupări (a se vedea eşecul înregistrat de regimurile
comuniste în tentativele lor de a anihila anumite tradiţii,
în pofida faptului că au acţionat represiv vreme de mai
multe decenii). Chiar şi în ştiinţa modernă, un autor nu
are cum să provoace o schimbare radicală, o revoluţie,
dacă nu este susţinut de comunitatea ştiinţifică internaţională, chiar dacă teoria lui poate fi, realmente, revoluţionară, dispunând de fundamentele teoretice şi experimentale necesare. Abia din momentul în care şi alţi
oameni de ştiinţă o vor împărtăşi, făcându-şi publică
opţiunea pentru ea şi justificându-şi în manieră credibilă punctul de vedere, teoria va începe să câştige teren,
substituindu-se, treptat, aceleia vechi. Aşadar, spiritul
critic individual dispune de o poziţie ce-l defavorizează,
în raport cu gândirea colectivă comună, prima redută
pe care o are de cucerit, dacă vrea să-şi impună punctul
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de vedere, fiind reprezentată de gândirea colectivă ştiinţifică. Or, aceasta reprezintă o parte importantă a elitei culturale. Gândirea colectivă elitistă are rostul de a
autentifica gândirea critică individuală (autentificarea
internă, de ordin strict teoretic, nefiind suficientă, pentru a se impune la nivel social), care, la rândul ei, o integrează critic pe prima. Procesul nu poate fi niciodată
încheiat, feed-back-ul dispărând numai odată cu dispariţia polilor de care este intim legat. El întâmpină, însă,
substanţiale dificultăţi, dat fiind că combaterea prejudecăţilor comune dezavantajează, dincolo de faptul – paradoxal – că este de natură să confere, simultan, o anumită autoritate, agentului combativ. Apoi, cel ce iniţiază
critica nu poate fi, el însuşi, scutit, cu totul, de orice prejudecată. Filosofia, de pildă, armă consacrată înpotriva
prejudecăţilor, este şi loc privilegiat al acestora.[3] Când
vorbim despre prejudecăţile situate în calea gândirii ne
referim nu numai la cele proprii gândirii comune sau
specializate, ci şi la cele pe care le cară cu sine, ca pe un
balast, gândirea critică, sau care privesc receptarea ei de
către agenţii necritici.[4]
O prejudecată des întâlnită, despre gândirea critică,
este aceea ce priveşte negaţia (făcându-se confuzia între negaţia nihilistă şi cea critică), iar o prejudecată cel
puţin la fel de obişnuită, dar, de această dată, proprie
gândirii critice (ştiinţifice), este aceea conform căreia
numai ceea ce este verificat minuţios este util, în activitatea teoretică sau practică. Mai mult decât atât, există, în filosofie, ca şi în orice alt domeniu de cunoaştere
şi de activitate, prejudecăţi despre prejudecăţi.[5] Uneori,
ceea ce percepem, îndeobşte, ca progres, se vădeşte a fi,
în esenţă, substituirea unui set de prejudecăţi cu un altul, progresul dovedindu-se a fi doar aparent. Prejudecata este o judecată rostită în absenţa examenului critic
prealabil, dar de care suntem ataşaţi precum de adevărurile cele mai evidente, astfel încât e nevoie de un efort
critic susţinut pentru a disocia adevărurile întemeiate
de cele pentru care manifestăm doar un ataşament arbitrar. Or, prejudecata ţine de dimensiunea ideologică
a gândirii, fapt care ne determină să vorbim despre necesitatea ideologică a criticii ca despre o prioritate.

3. Petru Bejan, Hermeneutica prejudecăţilor, Editura Funaţiei AXIS,
Iaşi, 2004, p. 115: „[...] filosofia pare a fi locul privilegiat al prejudecăţilor <erudite>, la concurenţă cu morala şi politica, însă tot ea
este privită ca fiind arma cea mai îndreptăţită să le vâneze ori să le
contracareze”.
4. Gheorghe Clitan, Gândire critică, Editura Eurobit, Timişoara,
2003, pp. 75-76: este vorba despre „credinţa că raţionarea s-ar opune expresiei emoţionale, imaginaţiei şi creativităţii”, de „credinţa că
gândirea critică şi logica informală ar fi mai degrabă distructive decât constructive”, de „neîncrederea pe care individul uman o are faţă
de semeni în general, în special faţă de <gânditorul critic> şi <utilizatorul informal> al logicii” şi de „inconfortul pe care majoritatea
oamenilor îl simt în prezenţa gândirii critice şi a elementelor neformale din raţionare”.
5. Petru Bejan, op. cit., pp. 134-135: prejudecata că se poate gândi
şi acţiona fără prejudecăţi; prejudecata că prejudecăţile au natură
ontologică, acţionând ca nişte forţe naturale; prejudecata că prejudecăţile trebuie privite exclusiv ca vectori pozitivi, în calitate de
condiţii transcendentale ale cunoaşterii.
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Cristina SCARLAT

MIRCEA ELIADE ÎNTRE RELIGIE, POLITICA, MIT…
O CARTE-LECŢIE DESPRE PRIETENIE ŞI DESTIN*

Motto:
„Am încercat să evit un tip de abordare apologetică pentru a nu pune încă o lespede peste mormintele
lor, pentru a nu-i mumifica şi pentru a-i prezenta cît
de cît vii, în modul în care şi-au asumat destinul…”
(Andrei Oişteanu) (1)

o

Oferta de titluri privind opera şi destinul scriitorilor
din exil, pe care editurile continuă să ne-o prezinte, este
lăudabilă, deşi deficitară, încă, în ceea ce priveşte abordarea unei strategii coerente şi lineare în publicarea operelor complete, de autor.
Printre editurile din România care s-au angajat, se
pare, în a oferi titluri de autori reprezentativi pentru
spaţiul cultural românesc atît pentru a completa definiţia acestuia cît şi pentru racordarea lui la geografia culturală universală se află editura Polirom. Şi este suficient
să amintim proiectul în curs de desfăşurare aici, acela de
publicare a operelor lui Ioan Petru Culianu- care s-a aflat
şi în planul editorial al editurii Nemira unde, din păcate,
s-a oprit la volumul al treisprezecelea.
Printre ultimele apariţii ale editurii, volumul lui Andrei Oişteanu- „Religie, politică şi mit. Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu” (2) reprezintă o fericită alăturare a unor texte pe care semnatarul le-a publicat în diverse reviste sau le-a prezentat în cadrul unor
simpozioane şi întîlniri. Fericită alăturare-pentru că textele se referă la viaţa, opera şi receptarea operei lui Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu ale căror viaţă, operă şi
destin au fost, într-o anumită măsură, împletite, iar autorul volumului de faţă încearcă să oglindească acest lucru obiectiv, fără entuziasme părtinitoare. Relaţia acestuia cu cei doi istorici ai religiilor este definită de autorul
însuşi: „Faţă de cel dintîi m-am raportat ca discipol. Faţă
de cel de-al doilea, ca prieten şi coleg de generaţie .” (3)

__________________
*
Text apărut în limba franceză: Cristina Scarlat, Religie, politică şi mit.
Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu, în „Euresis. Cahiers
roumains d’études littéraires et culturelles”, no. 3-4, automne-hiver
2007, pp. 210-213 (Recenzie la volumul: Andrei Oişteanu, Religie,
politică şi mit. Texte despre Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu, editura Polirom, Iaşi, 2007).
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Volumul-menţionează autorul la lansarea acesteia în cadrul Tîrgului de Carte Bookfest – „are o tentă aniversară dar nu şi festivistă.”, ea apărînd cu ocazia centenarului Mircea Eliade şi la 16 ani de la asasinarea profesorului
Culianu.
Prin studiile, eseurile şi articolele din acest volum autorul atinge subiecte delicate, referitoare la apropierea lui
Eliade de mişcarea legionară, la experienţele narcotice
ale acestuia din India şi Portugalia, la relaţia cu mişcarea
hippie, în anii 60-70, la polemicile politice şi ştiinţifice
cu Ioan Petru Culianu, la relaţia Securităţii cu cei doi savanţi... Mai toate intervenţiile autorului reunite în acest
volum au un plus de credibilitate prin faptul că, între ele,
se află pagini epistolare schimbate de acesta cu Eliade, un
dialog direct cu prof. Culianu, care a avut loc la Groningen pe 30 octombrie 1984, publicat cu dificultate, cu tăieturi şi modificări în „Revista de Istorie şi Teorie Literară”,
nr. 3, 1985; confesiunile despre felul cum au avut loc contactele cu cei doi savanţi, prin epistole, schimb de cărţi şi
direct- în perioada cînd România era bulversată de un
regim politic totalitar. Mărturii care certifică valabilitatea şi pertinenţa punctelor de vedere pe care Andrei Oişteanu le emite privind parte din subiectele deja enunţate.
Materialele volumului au fost reunite sub acest titlu„Religie, politică şi mit” autorul alegîndu-şi ca puncte de
plecare subiecte delicate, controversate privind cîteva
dintre scrierile, opiniile, aspecte din biografia celor doi
savanţi avînd ca puncte de reper cele trei domenii. Acesta
menţionează la lansare -că „titlul are cuvîntul politică în
mijloc, răstignit între religie şi mit” pentru că acest termen „dă măsura perspectivei mele în această carte asupra
destinelor celor doi.” (1) „Lui Mircea Eliade (un teoretician al terorii istoriei şi al boicotării ei) politicul i-a marcat viaţa. Lui Ioan Petru Culianu, i-a marcat moartea.” (3).
Savuroase – ca lectură şi ca formă de prezentare, prin
bogăţia argumentelor, datelor, excursului ideatic- materialele privind publicistica politică şi opera ştiinţifică a lui
Eliade. Autorul urmăreşte poziţia savantului ca istoric al
religiilor, pe de o parte şi ca angajat politic în zona extremei drepte, pe de altă parte, plecînd de la întrebarea dacă
opera lui ştiinţifică a fost sau nu infestată cu elemente
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de ideologie naţionalistă preluate din zona mitologiei geto-dace şi a mitologiei populare. Plecînd în excursul său
ideatic de la problematica tracomaniei şi zamolxismului- căreia Eliade nu i-a căzut în plasă, precum Cioculescu, Tocilescu, Nicolae Denusianu, Vasile Pârvan, ale căror opere ni-i prezintă pe înaintaşii geto-daci în lumină
idealizant-subiectivă, ci s-a delimitat obiectiv de excese;
de la perpectiva eliadescă a Legendei Meşterului Manole
şi a Mioriţei, cu punct de întîlnire-simbioză a acestora în
piesa de teatru „Iphigenia”-varianta românească a legendei clasice greceşti combinînd …răsturnat semnificaţiile
baladei „Mioriţa”( care denotă resemnare în faţa morţii,
fatalism, pasivitatea românului în faţa străinului cotropitor) cu semnificaţiile legendei Meşterului Manole”( motivul sacrificiului)-Eliade oferind ca variantă auto-sacrificiul eroinei pentru îmbunarea zeilor; de la binomul timp
sacru-timp profan şi monoteismul iudeo-creştin -teoria eliadescă privind ontologia arhaică afirmînd că „un act nu
devine real decît în măsura în care imită sau repetă un arhetip”, prin aceasta producîndu-se abolirea timpului profan, opinia lui Eliade fiind că monoteismul iudaic şi profeţii evrei valorizează, primii, în acest sens mitic istoria.
O primă concluzie a lui Andrei Oişteanu, plecînd de
la toate aceste aspecte menţionate : „…nu cred că se pot
decela perspective ultra-naţionaliste sau fascizante în
opera ştiinţifică a lui Eliade şi nici o ontologie antisemită
(formula lui Dubuisson) în cărţile sale de istorie a religiilor”, căci „ a avut puterea să nu facă compromisuri politice în partea cea mai importantă a operei sale, cea de
istorie a religiilor.” (4).
Pagini interesante citim despre „Mircea Eliade şi mişcarea hippie”, savantul avînd contact direct cu aceasta în
anii 60-70, prin studenţii din universităţile americane la
care-şi ţinea cursurile, care-l vizitau şi cu care discuta subiecte legate de experienţele acestora sau de ideologie a
mişcării.
Despre „Eliade, de la opium şi cannabis la amfetamine” autorul întocmeşte o statistică a experienţelor acestuia cu plantele psihotrope aşa cum se dezvăluie ele prin
intermediul paginilor de jurnal, al epistolelor schimbate
cu prietenii şi din paginile de proză-autobiografică sau
fantastică: „Şantier”, „Isabel şi apele diavolului”, „India”,
„La Ţigănci”.
Capitolul „Angajamentul politic al lui Eliade, între
maximalism şi minimalism” are în vedere controversatul episod legionar al lui Eliade. Autorul vorbeşte despre maximalişti- „intelectualii români care au exagerat
constant episodul legionar al lui Eliade şi al colegilor de
generaţie”, minimalişti- cei care au încercat să eludeze sau
să minimalizeze acest episod şi despre o a treia categorie: a celor care (asemeni … fascistului Claudio Mutti
sau neo-legionarilor români) se situează într-o poziţie
din care consideră episodul de extremă dreapta ca un
atu, element pozitiv în C.V-ul unui intelectual, clamînd
„apartenenţa la Garda de Fier a lui Eliade, dar nu pentru
a-l discredita pe el, ci pentru a credita Mişcarea Legionară.” (5). Am cita aici, ca o concluzie la capitolul dedicat
episodului legionar un fragment semnat de Dan C. Mihăilescu, din „Prefaţa” la volumul lui Cioran,”Revelaţiile
durerii” : „Nimeni nu poate nega valoarea intelectuală
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extraordinară a acestei generaţii ( Cioran,Eliade, Noicai.C.S.) în numele sîngerosului eşec politic, după cum nimeni nu are dreptul să ablutizeze păcatele ei în numele
valorii spirituale.”(6)
Pagini la fel de interesante sînt şi cele în care autorul
descrie începutul relaţiei sale cu cei doi savanţi, încercarea de a-i cunoaşte direct, de a-i promova în România
publicându-i; despre încercarea nereuşită a Securităţii de
a-l racola ca agent de influenţă pe lîngă Eliade, obiectivul
(Oană, ca nume de cod) neîncadrîndu-se în profilul turnătorului…”Fire retrasă, puţin comunicativă, pasionat
de probleme literare …”- scrie în raportul Securităţii.(7).
Mai citim în volum interesante materiale privind problema dualismului religios în Europa de Sud-Est, de la Gaster la Eliade şi Culianu.
De referinţă este capitolul intitulat „Istoria istoriei religiilor în România. Cadrul instituţional. In memoriam
M. Eliade şi I.P. Culianu”, reţinînd atenţia faptul că, aşa
cum sublinia autorul în cadrul Congresului European de
Istorie a Religiilor (Bucureşti, septembrie 2006) nu există
în România un cadru instituţionalizat pentru studierea
istoriei religiilor, deşi Eliade însuşi a încercat să înfiinţeze în anii 30 un Institut de Studii Orientale şi Religioase. Andrei Oişteanu conchide că reuşita Congresului va
fi măsurabilă dacă se va înfiinţa o Catedră de Istorie a
Religiilor în cadrul Universităţii bucureştene, dacă se va
înfiinţa un Institut de Istorie a Religiilor şi dacă materialele prezentate în cadrul Congresului vor fi publicate în
volum .
Cititorii volumului semnat de Andrei Oişteanu au
parte de un festin intelectual inedit prin modul de abordare a subiectelor sensibile care au marcat destinul celor
doi savanti români pe traiectoria lor universală, ruperea
de pământul originilor, fizic, dar continuarea de menţinere a legăturilor cu acesta prin tot ceea ce au făcut sau au
încercat să facă: încercarea de a fi la curent cu tot ceea ce
însemna problematică românească, la nivel politic, cultural; scrierea lucrărilor în limba română (un adevărat
ritual pentru Eliade); implicarea în viaţa şiinţifică românească, prin publicarea de studii şi volume.
Andrei Oişteanu propune două modele exemplare
despre ceea ce înseamnă să fii român dincolo de graniţele patriei-mamă, despre ce înseamnă prietenia, exersarea
acesteia, încercarea de a trasa linii armonioase de destin
în destinul celor de lîngă tine, de a-i plasa pe traiectorii
universale …
O carte despre Prietenie şi Destin.
Bibliografie:
1. Răzvan Brăileanu - „Religie, politică şi mit”, în revista 22,
anul xv, nr. 902 / 22 iunie-28 iunie 2007; despre lansarea cărţii
în cadrul Tîrgului de Carte Bookfest, Bucureşti, 2007;
2. Andrei Oişteanu-„Religie, politică şi mit. Texte despre
Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu”, editura Polirom, Iaşi; Biblioteca „Ioan Petru Culianu”, colecţie coordonată de Tereza
Culianu-Petrescu, 2007;
3. Andrei Oişteanu- idem., „Cuvînt înainte”, p. 5;
4. Andrei Oişteanu- idem.; p.27;
5. Idem., p.79;
6. Dan C. Mihăilescu-„Prefaţă” la Emil Cioran-„Revlaţiile
durerii”, ed. Echinox, Cluj-Napoca, 1990; apud. A. Oişteanu;
7. Andrei Oişteanu - idem., p.45.
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Dumitru Lavric

DE LA „ULTIMUL FANARIOT”
LA „ULTIMUL CARAGIALE”

a

I. MĂŞTI ŞI ROLURI

[...] Afacerea din urmă dovedeşte şi naivilor că loviturile mele au pătruns adînc de tot şi au avut efect să răscolească fierea fostului umorist Caragiale. Ex-umoristul
a-ncercat să devină omorist”. Nu foarte cordiale au fost
relaţiile lui Caragiale cu cei din cercul Vieţii româneşti:
lui Ibrăileanu îi observă subordonarea faţă de ideologia
gheristă(„Criticele lui Ibrăileanu?... Sunt ceai din gara
Ploieşti mai fiert înc-odată”) iar pe Topîrceanu îl descalifică brutal din condiţia de poet: „ Da’ cine eşti tu, mă,
să-mi daimie lecţii de poezie?” Entuziasmat a fost însă
Caragiale de prestaţia poetică a lui Minulescu( „ P.S. Rogu-te, cine o fi Ion Minulescu? În oraşul cu trei sute de biserici este ceva nepreţuit... Bravo lui! De mult n-am avut
aşa impresie”.) însă rezervat cu ironie faţă de cea a tînărului Emil Isac care îi solicita în anii 1911 o prefaţă:”O
fată, intrînd în bal împodobită cu toate graţiile frumoasei vîrste, nu mai are nevoie de recomandaţia unei mătuşi”. Unii contemporani au notat despre Caragiale impresii contradictorii(„June pesimist, sceptic şi cinic”- Iacob Nagruzzi, „totdeauna vesel, sarcastic, glumeţ”- Pantazi Ghica) sau l-au stigmatizat („Caragiale, ăla, berarul”) aşa cum la rîndu-i a procedat nu de puţine ori:
„Nu-l mai da în gazetă – îi scria lui Zarifopol despre un
critic muzical- dă-l mai bine în alta”. Pentru unii din tinerii scriitori ai epocii a fost un exemplu călăuzitor(„Cel
mai rafinat om de spirit şi de inimă al epocii literare din
adolescenţă”- T.Arghezi), pentru alţii o enigmă („Caragiale a fost un paradox”- V.Eftimiu). Unii umorişti i-au
închinat amicale epigrame, precum C.Pavelescu:
Iancu Luca Caragiale
Îţi dă berea pe măsură.
Face şi literatură...
Însă nu face parale.
Cu cei din afara profesiei sale, se pot decela relaţii
de constrîngere („Şi aşa toată ziua Caragiale ocăra elevii
ca o adevărată mahalagioaică”- notează Al. Ionescu în
evocarea Caragiale corector! despre raporturile cu tinerii
tipografi), de afinitate(lui Alceu Urechia îi scrie Cu dor
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tropical) sau de galanterie salonardă mascată în jocuri
de cuvinte:
„Ce deosebire există între D-rul Kremnitz şi o sofa?Niciuna: sofaua e un pat olog, doctorul asemenea”;
vezi,în alt context, relaţionarea dintre mic rob şi microb.
Din motive „gastronomice”, Caragiale a menţinut inclusiv în perioada berlineză o relaţie cu totul specială cu
patronul magazinului de coloniale „Paradis” din Sinaia,
Gh. Matheescu: patronul îl aproviziona cu icre negre,
pastramă, halva; Caragiale îi făcea publicitate în versuri
pe care le publica în propriile reviste – pe motive de... rafinament artistic descoperit la cel care va ajunge primar
al pomenitului oraş:
„Filosofu- antic, vestitul
Epicur, om rafinat,
Iubitor de trai cuminte,
De-ar fi trăit şi aflat
Că-n piaţa veche-n centru
La Sinaia, a deschis
Eminentul Matheescu
Magazinul Paradis
Cu familia în grabă
La Sinaia- ar fi venit
Şi pe tot sezonul verii
Aici s-ar fi stabilit.
O! Desigur, orice-ar zice
Un ursuz de pesimist,
Băcănia-i mare artă,
Matheescu mare-artist!”
S-a făcut chiar afirmaţia că acest Ghiţă Matheescu ar
fi modelul din realitate al celebrului Mitică...
Dacă memoria lui Ion Luca este bîntuită de imaginea
bunicului bucătar- acceptată cu o duioşie ironică şi ca
unitate de măsură pentru receptarea distanţării care îl
favoriza- , Mateiu se poziţionează în permanent contrast
cu modelul patern, fapt pentru care s-au căutat explicaţiile cele mai subtile: o opinie singulară, neconvingătoare
şi neargumentată susţine Perpessicius în prefaţa la ediţia
Crai-lor din 1965, proiecînd o imagine de fiu model care
a păstrat pentru părintele său „o deferenţă şi o pietate
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izvorîte, mai cu seamă, din exemplul trudei literare”;
Ovidiu Cotruş fixează antinomia Ion Luca- Mateiu pe
coordonate ale psihologiei individuale: „Între tată şi fiu
s-a iscat de timpuriu conflictul dintre un om cu simţul
realităţii şi un fantast. Pentru Ion Luca, pasiunea genealogistică şi lectura furibundă a Almanahului Gotha erau
mofturi primejdioase, dacă nu chiar simptome de scrînteală.(...) Obsedat de blazon, Mateiu nu putea ierta tatălui său plebeian,lipsa de morgă şi de stil”; Teodor Vârgolici crede a găsi explicaţii în planul biologiei şi al socialului, remarcînd efortul fiului „de a-şi depăşi condiţia
de bastard, de a înlocui extracţia socială umilă moştenită de la tatăl său printr-o iluzorie descendenţă nobiliară,
plăsmuită cu uimitoare convingere intimă...”. Al George
opinează că fiul ar reprezenta un construct edificat conştient prin negarea modelului generator:”este evident că
Mateiu şi-a conceput opera şi şi-a construit un personaj exterior şi interior în oponenţă sau violentă negaţie a modelului patern...”; Barbu Cioculescu încarcă de
răspundere doar pesonalitatea tatălui – destinul lui Mateiu ilustrînd condiţia progeniturii unui părinte cu personalitate covîrşitoare căruia a-i rezista sau a i te supune
producea dezastroase deformări, psihologia deformată
a fiului nelegitim avîndu-şi sorgintea tocmai în situaţia
intolerabilă în care tatăl său l-a pus...;Silvian Iosifescu
vorbeşte doar de „ostilitatea stăruitoare a fiului natural”...
Poate nu ar fi fost lipsit de interes să se discute în acest
context şi despre complexul Oedip sau să fie valorificate
sugestiile celebrei lucrări a lui Freud – Totem şi tabu dar
nu acesta e scopul prezentei lucrări ce nu intenţionează
să coboare în subteranele eredităţii ci să înfăţişeze două
experienţe umane semnificative fiecare în parte şi mai
ales privite împreună. Că a trăit Mateiu un complex al
bastardului, că a fost supus unui complex al persecuţiei paterne, că a agreat figura arhetipală a orfanului dintr-o tendinţă secesionistă, că a fost terorizat de infernalul model al strămoşului plăcintar de sub tutela căruia
a scăpat prin cultivarea gustului pentru lectură, muzică, pictură, confort şi igienă, că a devenit heraldist şi genealogist din înclinaţie către deghizament şi travesti, că
avem în faţă un caz rarisim de telegonie ce se sustrage
prezumţiei legale a paternităţii, că personalitatea mateină întrupează mitul supraomului lui Nietzche şi morga
marilor familii eşuate în nepăsare aristocratică şi amoralism- toate aceste propuneri pot fi valabile măcar parţial
dar nu îndepărtează nota de mister ce guvernează existenţele de excepţie care vin în lume nu pentru a respecta
legile acesteia ci pentru a-şi da altele – în cadrul cărora
acţionează tot ca excepţii. Nu înclin nici către victimizarea tatălui care, pentru plăcerea de a-şi apela fiul cu sintagma duios-realistă „mă, Caragelea” – pe care Mateiu
o percepea ca pe o impardonabilă invectivă- a plătit cu
o nedezminţită suferinţă, mărturisită fiicei sale Ecaterina: „ Nenorocitul, i-am spus să nu se apuce de literatură!
L-am sfătuit să facă orice meserie, numai asta nu; e cea
mai trudnică.” Şi totuşi, doar pe această cale, fiul şi-a regăsit tatăl!
Învăluit în mantia unei nepătrunse taine, primul fiu
al lui Caragiale a trezit în mod evident antipatii durabile dar şi entuziasme înflăcărate, a determinat atitudini
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retractile şi rezervate dar a şi binemeritat omagii pentru
opera sa: convingerea lui Vasile Lovinescu este că „Mateiu Cargiale era un snob feroce (...), că nu putem cere
consecvenţă unui oniric şi că de foarte multe ori caracterul nu este la înălţimea talentului” iar Barbu Cioculescu rămîne derutat de „triada actor- snob- dandy (care)
se aplică în cazul lui Mateiu I. Caragiale”. Semnificativ
este portretul pe care îl realizează G.Călinescu- unul din
cele mai reuşite din impresionanta Istorie a literaturii
române – alcătuit însă pe două coordonate care par a
se exclude prin contrastul dintre personaj şi persoană;
mai întîi, divinul critic observă masca aristocratică: „Se
putea vedea acum cîţiva ani trecînd prin Piaţa Sf. Gheorghe un bărbat care prin înfăţişarea lui atrăgea numaidecît atenţia. Bărbatul,cam între 45-50 de ani, era drept,
părea solid şi osos, dar nu gras. Fusese probabil mai slab
şi acum prin vîrstă căpătase acea demnitate de volum a
oamenilor maturi. Faţa rasă era contractată, prin lăsarea
muşchilor obrajilor în jos, într-o morgă solemnă. Pentru anotimp era invederat insuficient îmbrăcat, deşi se
părea că nu lipsa, ci dorinţa menţinerii unei ţinute uniforme determina această alegere. Purta pe cap un melon, aşezat rigid ca un semi-ţilindru, pe trup un pardesiu
sau un demipalton uşor. Ghetele subţiri, corecte, încheiate anacronic cu nasturi, călcau de-a dreptul pe zăpadă. Melonul şi demipaltonul băteau în verdele lucrurilor prea vechi, prea lustruite, deşi ţinuta omului era de
o corectitudine înţepată, de mare gală. Contrastul între
acest om ciudat şi restul trecătorilor era aşa de izbitor,
încît te gîndeai pe dată la un boier scăpătat, inadaptabil,
la unul din acei aristocraţi arheologi şi plini de ceremonii, care înfruntă mucegaiul anilor şi pe care Cocteau i-a
văzut în jurul împărătesei Eugenia de Montijo”. În fond,
Călinescu dezvoltă cu mijloacele romancierului, datele
înscrise în buletinul de identitate din 1927, la 42 de ani:
„Statură potrivită, părul cărunt, ochii căprui, nasul potrivit, barba rade”; ceea ce atrage atenţia este o subţire
ironie semnalată de presupuneri aparent inocente şi relaţia oximoronică dintre substantiv şi epitet – ceea ce ar
induce ideea unei mistificări a unei legende vii – pe care
maliţia călinesciană o demistifică fără menajamente în
continuare, aşa cum I.L.Caragiale împrăştia fumul nobiliar ieşit din pipa fiului rătăcitor: „Deşi cu privirea cultă,
rafinată, omul era prea rigid în protocolul mersului său
ca să fie un aristocrat pur sînge. În lăsarea în jos a fălcilor sale era o afectare rece. Nu puteai să nu te gîndeşti
atunci la unul din acei servitori bătrîni de mare aristocraţie, ei înşişi cu arbore genealogic dovedind puritatea
vocaţiei lor ancilare, dintre acei servitori care sunt luaţi de vulg drept stăpîni, în vrme ce stăpînii, prin falsa
lor neglijenţă, sunt luaţi drept servitori, şi care cer informaţii asupra caselor în care urmează să se angajeze
ca nu cumva să decadă din treapta lor. Putea fi un majordom în concediu duminical( era chiar Duminică), şi
atunci verzimea hainelor se explica prin faptul că un astfel de individ, servindu-se de obicei de livrea, păstrează
cu anii un costum civil.” Ipocrita fantezie călinesciană
promovează pe strănepotul bucătarului grec în postura...
aristocratică de servitor englez cu ascendenţi în trecutul
profesiunii, mai ales că Jurnalul matein îi relevă „un om
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de un snobism încîntător”. Totuşi, intuiţia rămîne viabilă şi e confirmată şi de alte mărturii: Cezar Petrescu
şi-l aminteşte pe Mateiu, după primul război mondial,
aşteptînd în anticamera unui ministru „cu o mînă sprijinită în bastonul puţin depărtat de el (...) Aşezat picior
peste picior, cu pălăria întoarsă cu gura în sus pe un genunchi şi cu mănuşile aruncate înlăuntru (...) Cravată
cu nodul lat şi un ac înfipt după tradiţia desuetă a dandysmului de pe vremea lui Oscar Wilde (...) Inelul cu
piatră la un deget...”; Aurel Leon îl întîlneşte prin 1935
într-un restaurant bucureştean „bosumflat ca o cocuţă
care a făcut în pantalonaşi. Îl puteai lua drept un chelner
aşezat întîmplător la masă...; profil semănînd ca sarcasm
cu cel al lui Călinescu...; prelat în civil (sau) un samsar
din lumea mare, imitînd ţinuta vestimentară a boierilor bătrîni”. Impresia observatorilor că au în faţă un fals
autentic, o imitaţie, e datorată inadecvării lui Mateiu la
timpul în care căzuse, un timp al ridicării noroadelor ce
trăiau tocmai printre imitaţii în material ieftin ale modelelor anterioare. Cu discernămîntul său recunoscut şi
cu un înnăscut simţ al măsurii, Tudor Vianu va reliefa
tocmai această discrepanţă între timpul sugerat şi timpul istoric: „Tineretul care creşte acum nu va mai şti nici
cum arăta la faţă şi la port mîndrul şi singuratecul om
între două vîrste, cu părul încărunţit, cu figura slabă şi
nemişcată, vorbind rar şi strîngînd buzele cînd tăcea, ca
şi cum ar fi vrut să pecetluiască mai puternic tainele firii
lui complicate şi adînci. Păşea tacticos şi rar, cu pleoapele mai totdeauna lăsate şi purtînd un trup rigid, uşor
aplecat pe spate, în nişte costume care nu erau propriuzis ale vremii noastre, vreo jachetă desprinsă din eleganta garderobă a altei epoci sau vreo pălărie dintr-o speţă
rară şi demodată. Marea economie a mişcărilor lui, alese
cu grijă şi cumpănite cu înţelepciune, dădeau impresia
că Mateiu Ion Caragiale înţelegea să fie artist nu numai
la masa lui de lucru. Cunoscătorul distingea dintr-o dată
un exemplar, poate întîrziat, din acea generaţie estetică
de pe la 1880, care profesa concepţia unei supremaţii a
valorilor artistice în viaţă”.
În intimitatea personajului pe care şi-l crease Mateiu, pătrunde cu fineţe analitică Eugen Lovinescu – alăturînd şi unele elocvente comparaţii cu personalitatea
paternă: „Nu moştenise nimic din sociabilitatea, din nevoia de a fi în tovărăşie numeroasă, în continuă reprezentaţie, din verva tatălui său risipită în faţa unei galerii mute de admiraţie. Era mai mult un nesociabil, un
singuratic, cu aparenţe ursuze şi posomorîte. Numai între prieteni, în intimitate, reapărea demonul părintesc
al elocinţei şi al paradoxului. Ca şi la bătrînul Ion, ca şi
la fratele său Luca, la temelia minţii lui Matei stăpînea
o memorie uluitoare şi dezordonată de autodidact fără
alegere, cu apucături enciclopedice, dar mai ales îndreptată în domeniul trecutului şi inutilului. Inconformismul lui nu era numai teoretic ca la tatăl său, ci integral.
Matei n-a fost numai un revoltat, ci şi un învins; inactual,
se refugiase în studii himerice, în heraldică, în miniatură, în genealogie, în tot ce-l putea îndepărta de ritmul
prezentului. Încă de mult îşi crease un personagiu exterior şi interior, izolat şi singular; nu ştiu întrucît şi-l
studia, dar îl realizase definitiv. Închis în el, cu aerele
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zbîrlite ale unui arici retractat, cu absenţă distantă, cu
rîie fanariotă acoperită de blazon bizantin, împăunat
chiar în vremea cînd era silit să apară fără cea mai simplă decenţă vestimentară, ceremonios şi protocolar, timid pentru că era orgolios peste măsură, sau orgolios ca
să nu pară prea timid, cu fumuri nobiliare împrăştiate
din pipele iluziei, cu preocupări de lucruri rare, subtile şi inutile, cu risipă de cunoştinţe prezentate sub forma paradoxului mistificator al tatălui său, în faţa cărora
competenţa oricui amuţea. Matei realizase un personagiu pe care îl voia numai aristocratic, dar era mai mult
curios, ciudat, punct de plecare al unor legende în care,
mitomania lui esenţială se satisfăcea”. Complexul portret- realizat din lumini şi umbre rembrandtiene – e al
unui exilat în această lume,al unui Don Quijote tragic,
al unui vînător de iluzii; sufleteşte, e un alchimist năzuind să asocieze timiditatea şi orgoliul, izolarea şi revolta, inutilul şi inactualul, postura de fanariot decadent
şi cea a spiritului imperial bizantin; această coabitare
dihotomică pur-impur, nobil-ignobil o percepe Vasile
Lovinescu ca un izvor al dramei interne ce se va distila
în frumuseţea stilului matein:”Nimic mai cutremurător,
mai izbăvitor pentru Mateiu Caragiale, decît conştiinţa
superiorului şi inferiorului, concomitente în el, exprimată uneori cu accente de o sfîşietoare frumuseţe”. Sunt
aici dezvoltate sugestiile emblemei mateine „Cave, age,
tace” pe care le adînceşte Ovidiu Papadima care îl percepe pe Mateiu ca „blînd şi sfios singuratic, pe care viaţa îl lovise dur şi îşi găsise supremul refugiu şi suprema
consolare în arta sa”; un refugiu consolator îl reprezenta şi „sarcasmul savurat” pe care i-l observă în perioada berlineză Paul Zarifopol, îngîmfarea şi dispreţul, ura
şi amoralismul fiind elemente ale unui schelet exterior
care îi susţinea vulnerabila structură sufletească: „Urît,
deştept, (....) îngîmfat, amoral, leneş. Ura pe oricine avea
bani, situaţie; dispreţuia pe toţi ceilalţi”- aşa îl percepea
Grigore Ghica în cartea sa Grigri iar Barbu Cioculescu
îi subliniază zgîrcenia pe care o cultivă inclusiv după
căsătoria care îi asigura ceea ce în stil oficial se numea
profesiune proprietar: „...urmăreşte cu străşnicie restituirea celei mai neînsemnate datorii, reclamă un birjar
care-i taxase prea piperat o cursă cu trăsura, obţinînd
prin hotărîre judecătorească restituirea diferenţei;...scotea banul fără plăcere”- mai adaugă Barbu Cioculescu.
O sondare a cauzelor care au produs astfel de distorsiuni
ale personalitaţii încearcă Petru Comarnescu apelînd la
rolul modelator al antecedentelor:”Vizionarul, visătorul, meditativul Matei Caragiale şi-a compus în adevăr
ţinuta în funcţie de tristele lui experienţe, interiorizîndu-se şi dorindu-se de o demnitate impunătoare. Ceea
ce nu comunica prin vorbe, comunica prin ţinuta, prin
comportarea lui în lume”; pe aceeaşi linie, Alexandru
George apelează la particularităţi ale psihologiei care
ar determina antinomia dintre expresie şi conţinutul ei
sufletesc:”Era indiscutabil un timid care se apăra printro atitudine rezervată şi prin refugiul în lumea trecutului”,
preferînd izolarea de” cei care i-ar fi putut leza mîndria”.
Bineînţeles, se adaugă şi ceea ce intuise T. Vianu („un instinct aristocratic care îl ţinea departe de toate formele
zgomotoase ale publicităţii”) şi constatase pe viu Cella
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Dealavrancea armura aroganţei pe care o îmbracă încă
din tinereţe- gheaţa aroganţei atît de potrivnică relaţiilor
de prietenie şi de familie: „ Ne uluia ştiinţa lui în privinţa blazoanelor tuturor familiilor nobile din Europa (...)...
grăia cu tremur în glas: <<Eu cobor din ilustra familie
a conţilor italieni Cavacioni>>...n-am să mă însor decît
cu o aristocrată cu mîini frumoase şi glas blînd”.
Acest din urmă lucru i-a reuşit – o căsătorie neverosimilă, o locuinţă luxoasă ridicată prin imaginaţie la
rang de domeniu seniorial, ceea ce nu-l impresionează
pe Şerban Cioculescu care va continua să vadă în „seniorul consort de la Sionu” pe „amatorul de bun trai şi de
dolce far niente”, „masca impenetrabilă de aristocrat dispreţuitor şi sarcastic”, personajul sfîrşind prin a-i deveni
detestabil:”omul era însă detestabil şi de cîte ori pozează
în aristocrat şi în înţelept îmi amintesc de turpitudinile
lui”. Pe aceeaşi linie, Ovidiu Cotruş nu trece cu vederea
„fandoselile lui de nobil bizantin şi de sibarit apusean”,
surprinzînd drama, dar şi comedia acestei conştiinţe dedublate al cărei purtător, ca şi Macedonski, „intră prea
declarativ în rolul de ales (ca) unul din ultimii reprezentanţi ai seminţiei semeţe – crai exilat printr-o tainică urzeală a destinului într-o epocă de care trebuia să se apere, înălţînd în jurul său ziduri masive de dispreţ”; astfel,
vocaţia teatrală a lui Mateiu atinge tragicul paroxismului
şi histrionul se manifestă în absolut, chiar masca devenind personaj:”Măştile nu mai pot fi alternate, pentru
că omul însuşi s-a preschimbat într-o mască”. În acest
mod, expresia ajunge să genereze un conţinut sufletesc
pe măsură, care obturează accesul la realitate şi poate
genera monstruozităţi:”Mateiu s-a visat un mare scelerat – concluzionează Ovidiu Cotruş – capabil de isprăvi
sîngeroase sau monstruoase, un soi de arhanghel răzvrătit împotriva legilor firii, şi nu era, omeneşte vorbind,
decît un biet astenic, ale cărui vise fastuoase sau mohorîte pluteau ca o negură între conştiinţa lui şi realitate”. E
momentul cînd Mateiu pare a cădea în lumea lui Dostoievski, pregătit pentru spovedanie şi automărturisire.
Cel care pe un blazon ex libris includea inscripţia
„Ex libris domini Matthaevs Ioan Caragiale – Cavaler
al Ordinului Sfîntului Ioan de Ierusalim”, tatona încă
din 1901 morga aristocratică:”Eu dezvolt o mare morgă acasă, beau cafea în vieux Saxe cu o linguriţă aurită”
şi năzuia inclusiv la maturitate spre o trîndăvie de lux
şi risipă: „M-am gîndit ce bine ar fi să continue toată
viaţa aşa, numai cu icre moi, Pommery (marcă de şampanie franţuzească- n.n.) şi musical”. Într-o însemnare
din Jurnal (1934) se imaginează în postura de cavaler în
încleştarea cu monştrii, exemplu pentru neamul său şi
superior predecesorilor: „Mari încercări şi vicisitudini
au făcut lung timp din viaţa mea un calvar (...), am fost
obligat să duc o luptă grea. Am ieşit de aici nevătămat şi
dublu oţelit (...); ...neamul meu care a aşteptat poate de
la mine elevaţia pe care predecesorii mei cunoscuţi nu
au avut-o”. În 1928 constatase deja „cu mulţumire că din
dorinţele mele cele mai de căpetenie, cîteva s-au împlinit, cea mai fierbinte îndeosebi: aceea de a avea o moşie”
dar nu putea uita că chiar părintele său îl dezmoştenise
pe cel care era născut spre a fi bogat: „tata mi-a suflato”(moştenirea- n.n.) căci „conta pe moştenirea averii

Eseu
https://biblioteca-digitala.ro

soră-sii din care ciupise mai dinainte şi pe care, ca un
veritabil pungaş, o convinsese să transforme testamentul, frustrîndu-şi astfel proprii copii”, instalîndu-se apoi
la Berlin într-un gest de neînţeles: „Uimirea, chiar a celor care îl ţineau de nebun, a fost, se înţelege, puternică”.
Aceasta e cauza pentru care, după cum comunică prietenului din Paris „trăiesc singur la mahala, nu am nici o
slujbă, primesc scrisori şi telegrame din Paris şi Berlin”
concluzionînd dur că „în România e prea infect să trăieşti” şi ancorînd viitorul de o speranţă: dacă „vinde tata
partea lui din Frăteşti, o lună ne vom revedea”; totuşi,
viaţa bucureşteană îi îmbogăţeşte experienţa căci practică „finul sport al saphismului”, cunoaşte o bătrînă bogată pe care” o voi cultiva în speranţa unui testament”, deşi
„pontul cu babele e ceva mai dificil decît cu tinerele, sînt
mult mai rutinate”. În postura de narator din celebrul
său roman, Mateiu alătură şi alte mărturisiri ce configurează crailicul bucureştean: („De o lună, pe tăcute şi
nerăsuflate, cu nădejde şi temei, o dusesem într-o băutură, un crailic, un joc” căci „năzuisem să aflu într-o viaţă
de stricăciune uitarea”; întors”la Berlin acasă”, „după un
surghiun de doi ani”, avînd „de Berlin mare slăbiciune”,
evocă „frumuseţea muzicei vechi ce se făcea la noi de
dimineaţa pînă seara” şi farmecul nopţilor berlineze atît
de propice pentru cel care – adevărată pasăre de noapte –
urăşte zorile: „pe măsură ce se aşterne vălul serii, renasc”
căci „ştiu a preţui noaptea ca nimeni altul”. În această
atmosferă îşi desfăşoară faţă de Cella Delavrancea şi de
tatăl său întreaga manie a unei imginare grandori nobiliare: „Se plimba prin salon cu mîinile la spate, ridica
bărbia, îşi ţuguia buzele (...). Se oprea brusc, ne măsura
condescendent, îşi ferea gîtul de gulerul înalt şi scrobit,
şi continua să viseze cu glas tare la palatele strămoşilor
din Urbino. Părea obsedat. Mi-aduc aminte cum, într-o
zi, plimbîndu-se prin salon, repeta cu emfază:<<Eu sînt
ultimul descendent.>> ...şi se oprea ca să tragă un colţ
de talpă de la pantoful rupt în vîrf, apoi continua:<<…
al familiei Cavacioni…>> şi iar se apleca rapid asupra
pantofului. (…) <<Eu am cercetat cette lignee şi am probe evidente despre afirmaţia mea...>>
Odată a îndrăznit să se zugrăvească cu această obîrşie în faţa tatălui său. Ce rîs a fost! Caragiale, bătînduşi ţeasta, a exclamat:<<Ce tot spui, mă! Străbunicul tău
era plăcintar! Purta tava pe cap.De-aia sînt eu turtit în
creştet!>>…
Niciodată nu i-a iertat lui Caragiale că mama lui nu
fusese cel puţin baroneasă, ci doar o fată frumoasă, de
modestă origine. Prin căsătoria cu Marica Sion, Mateiu îşi va împlini visul său aristocratic; deşi era de vîrsta
mamei lui Mateiu, „Marica, frumoasă şi atrăgătoare, cu
toate că nu mai era tînără, reprezenta pentru Matei tipul visat de el al aristocratei. Înaltă, subţire, cu faţa finăavea ochi negri inteligenţi şi melancolici, mîini cu degete lungi pe care străluceau briliante. …Se mulţumea
să fie seniorulunei mici proprietăţi a nevestei, la sud de
Urziceni, numită de el <<Sionu>>. Pe casă ridicase un
steag al lui, galben, însemnat de-a curmezişul cu o dungă verde, care se zărea de pe şosea. Îl cobora la plecarea
de la moşie”.
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Aşadar, după cum concluziona singur în 1928, „…
constat cu satisfacţie că dintre principalele mele dorinţe
unele s-au realizat, mai cu seamă cea mai aprinsă: aceea
de a avea o moşie. Am una, mică dar frumoasă, pe care
o voi păstra (…) cît îmi va rămîne de trăit”; cum se va
comporta în această situaţie „Seniorul de la Sionu” (de
fapt, Fundulea!)? Va rămîne foarte strîns la pungă („Nu
am cheltuit – scrie Maricăi din San Remo – nici jumătate din suma destinată reuşitei planului meu”), ţine evidenţa bacşişurilor (pe grădinarul cimitirului unde era
înmormîntată soacră-sa „l-am bacşişuit”) şi receptează
cu lăcomie luxul oraşului peninsular: „…se vîntură aici
un lux a cărui vedere mă a făcut să renasc şi să mă optimizez”. Îşi chiverniseşte gospodăria cu atenţii amintitoare de Hagi Tudose: „Ai să vezi, cînd ai să vii, ceapa. Poate
n-are să fie nevoie să mai cumpărăm” – îi comunică aristocraticei consoarte în 1931, pentru ca în1934 să producă în corespondenţa cu aceeaşi alăturări hilare de stiluri
şi atitudini: „Ma chere Marica (…) Să cumpăraţi şi două
kilograme de peşte, dar fără maţe şi nu prea mic.(…) Te
sărut.” Jean Matheu jubilează în preajma lui Titulescu
nutrind, din nou, iluzii („…îi a plăcut că mă am adresat
lui”, unele persoane din anturaj „îi au vorbit de mine”)
dar se arată sever rezervat faţă de bilanţul domniei lui
Carol Îngăduitorul: „Cei ce au atribuit lui Carol I un rol
creator sau activ ar fi fost tare încurcaţi să citeze în sprijinul aserţiunii lor un singur caz concret…”; apreciază
defavorabil prestaţia liberală („marea şi multipla operă
naţional-liberală de falsificare a istoriei României moderne”), se declară partizan al despotismului luminat şi
elogiază (fără argumente) viaţa parlamentară antebelică
pe cînd „cele două adunări române puteau servi ca model de corp constituit civilizat, de cea mai ireproşabilă ţinută…” Se arată nemulţumit ( O contribuţie heraldică la
istoria Brâncovenilor – 1935) că limba naţională nu are
„o terminologie heraldică proprie şi precisă, consfinţită
de o întrebuinţare străveche” iar faţă de mulţi contemporani afişează o imperturbabilă condescendenţă: Georges Valentin pantofi”, Alexandru Bibescu e „prea nebun”
şi „maniac furios”, Ion Brătianu e cel mai „excelentul
meu director şi maestru de istorie”) dar nici accentele
de evident dispreţ mare şi mai parşiv pezevenchi” iar H.
Coandă nu e decît un „mare pontagiu” care „a inventat
o maşină de zburat”. Nu lipsesc elogiile aduse unor foşti
dascăli (Anghel Demetriescu „excelentul meu director
şi maestro de istorie”) dar nici accentele de evident dispreţ pentru cei care au accesat posturi care lui Mathieu J.
Caragiale îi rămîneau definitiv inaccesibile: Gore Pirgu
este imaginat ca „dulce păstoraş al Carpaţilor, cu cavalul
în brîu, învîrtind o bătută zurlie cu teozoafa Papura Jilava”; sub numele denigrator al personajului feminin se
ascunde scriitoarea Bucura Dumbravă (Haiducul, Pandurul), pseudonim pentru Fanny Szekulisz- confidenta
literară a reginei Carmen Sylva. Despre alţi contemporani (vezi Acta-Memoranda) impenitentul Mateiu se exprimă suav-protocolar şi interesat de efect:”Serată muzicală la palatul regal. (…) Mareşalul Curţii mă abordează în stradă pentru a-mi spune că regelui i-a plăcut
cartea mea”; „ Fac cunoştinţă cu Goga. (…) L-am văzut
pe Goga, va trebui să nu-l slăbesc”; „I. Pillat. Stăruiesc
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pe lăngă el să ceară pentru mine lui Lapedatu cravata de
comandor al Coroanei României”. „Incendiul casei lui
Tuşchi Caragiale este consemnat printre altele de felul:
„Vizitiul restituie 20 lei” sau „Pierdut în auto, după miezul nopţii, 94 lei”. Sînt notate cu minuţiozitate numele
doamnelor ale căror saloane le frecventa (Mme Poenaro,
Em. Miclesco, Baicoyano, Emm.Slătineano, Irene Procopiu, Sabina Cantacuzene); de una dintre ele, Elisa Băicoianu, mărturiseşte că a fost sincer îndrăgostit; francizarea ţanţoşă a numelor sugerează indicibilul farmec al
prostiei fudule. Pe fiica lui Delavrancea o aminteşte doar
pentru a se preamări pe sine:”O văd pe Cella care îmi
vorbeşte de admiraţia numitului Barbu pentru romanul
meu”; numitul Barbu e reputatul scriitor B.Şt. Delavrancea – statornic prieten al lui Ion Luca, „detestat de Mateiu, încă din tinereţe, cînd se afla silit să-i rabde lecţiile
de morală” (B. Cioculescu), aşa cum rezultă şi din amintirile fiicei acestuia: „Într-o zi tata i-a făcut o observaţie
usturătoare pentru orgoliul lui. Matei intrase în biroul
tatei cu nişte mănuşi de piele fină, galbenă ca puişorii de
raţă. Tata a încruntat sprîncenele…” Supărarea nu îl împiedică pe tînăr să-l agreseze financiar pe cel detestat –
„pe care l-am touchat fort galamment” – folosind metode specifice lui Gore Pirgu. În felul sinistrului personaj
receptează corespondenţa mateină şi unele evenimente
istorice – ceea ce rămîne jenant pentru viitorul şef de
cabinet de la Ministerul Lucrărilor Publice sau şef birou
presă la Ministerul de interne: în martie 1907 încredinţează prietenului de la Paris informaţia: „Ţăranii organizaţi în bande de huligani au prădat un orăşel întreg
sub comanda unui popă lipovean (…) şi au bătut chiar
pe soldaţi. E ceva fin!” Asta va să zică o atitudine de estet! Corespondenţa cu prietenul Boicescu se desfăşoară între 1901-1908; scrisorile sînt expediate către Paris
din Sinaia, Berlin, Bucureşti de la adrese de pe străzile
Crîngaşi, Miron Costin, Popa Tatu, Atelierului; epistolierul Mateiu se simte „nobilul exilat în patria capsomanilor”, „setos de lux şi plăceri”, fapt pentru care caută parale, sfătuindu-şi prietenul asupra mijloacelor verificate
în capitala valahă – „Găseşte pe cineva să-l tapezi”, căci
„adevărata filozofie e asta, banul”; în Ţara Românească totul i se pare mizerabil pe motive foarte întemeiate:
„damele fine sînt inaccesibile” şi „mă aşteaptă examenul
de drept”; fiind la vîrsta marilor hotărîri ia aşadar „o decizie irevocabilă: nu mai dau examenul” deoarece „nu
sînt sclavul Universităţii”; eliberarea din sclavia almei
mater nu îi îmbunătăţeşte însă situaţia căci „Bucureştii
au devenit prea parşivi pentru mine” şi „o vară la Bucureşti are să mă suprime” aşa că e obligat la altă decizie
irevocabilă („Nu am decît un singur dor, să părăsesc Bucureştii”) impusă şi de faptul că „în Bucureşti banii nu
mai au decît jidanii”. Nu îi rămîn decît amintirile, ca cea
despre căsătoria unei fecioare din dinastia Ghica – „una
din cele trei c… de la şosea” cum scrie chiar Mateiu, evident în cunoştinţă de cauză…
Perspectiva asupra realităţii se schimbă în timp
(„Nicicînd nu s-a trăit mai dulce la Bucureşti ca astăzi. Înţeleg de ce toţi străinii varsă lacrimi părăsind
acest oraş delicios întru toate” – îi scrie unui diplomat
finlandez în 1929) dar izolarea de lume devine tot mai
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severă:”trăiesc foarte izolat” – nota în 1934. Totuşi, aşa
cum singur se recomanda către Titulescu „în calitate de
fost funcţionar, de om de litere, de rentier, fost proprietar prin căsătorie şi diplomat fără titlu” continuă să aştepte decoraţii de la regi şi principi precum şi o numire
pe măsura uniformei de ministru plenipotenţiar pe care
intenţiona să şi-o procure. Sic transit…

2. Nomen est omen!

O permanentă fascinaţie a onomasticii străbate atît
viaţa cît şi opera lui Ion Luca şi a lui Mateiu, ambii situîndu-se într-o perpetuă postură adamică care le porunceşte să ia în stăpînire lumea prin denumirea elementelor ei
constitutive – nimic neputînd exista fără o nominalizare
ce presupune un contract de apropiere care va permite o
acţiune de manipulare prin instituirea unui raport similar celui dintre creator şi creatură, redemptom şi recipiendar. E vizibilă aici o postură magică avînd reflexe în credinţa străveche a unei legături indestructibile între nume
şi esenţă, primul fiind menit nu numai să individualizeze
ci şi să definească; din mitologie, procedeul a trecut în
viaţa de zi cu zi iar de aici în artă, cultură, literatură – domenii în care numele este pe deplin caracterizator şi semnificativ. „Numele – sublinia Garabet Ibrăileanu – capătă
caracterul persoanei care-l poartă; … în viaţa reală, din
cauza deprinderii noastre, numele se sudează cu imaginea fizică şi morală a purtătorului, devine o însuşire a lui,
oricare ar fi acel nume.(…) În arta literară (…), numele
nu va fi oricare, ci unul care să samene deodată cu personajul (…); personajul trebuie să se nască o dată cu numele care convine naturii sale fizice şi morale…” La rîndul
său, I.L. Caragiale mărturisea că „nu pot să văd o figură pînă nu-i ştiu numele”, geniul său onomastic îndreptăţind aprecierea superlativă a lui Paul Zarfopol:”Rară ştiinţă avea Caragiale în derivarea artistică a numelor”; din
această perspectivă s-ar putea aprecia că în opera celor
doi Caragiale, nomen devine cognomen, supranume aflat
într-o indestructibilă relaţie cu purtătorul său, aşa cum în
mediul popularfolcloric se întîmplă cu porecla ce reuşeşte să redea chintesenţa fiinţei – aşa cum o receptează colectivitatea. Pentru genialul dramaturg,”un tic, un nume
potrivit sau un gest valorează mai mult decît o pagină întreagă de descrieri” (mărturisire către fiica sa, Ecaterina)
iar în legătură cu propriul său dicţionar de nume îl încredinţa pe Horia Petra Petrescu:”Vezi, de aici îmi aleg şi îmi
botez persoanele. Nu pot să scriu nici un rînduleţ pînă ce
nu mi-am botezat pe Tache şi pe Titircă şi pe toţi ceilalţi.
Numai atunci îmi apar înainte ca persoane vii”.
La rîndu-le, chiar Caragialeştii oferă o paletă de nume
şi prenume nu lipsite de semnificaţie; numele de familie poate fi raportat mai întîi la un etinom turc cu sensul
oglindă neagră; relaţionat cu termenul din aceeaşi limbă
caraţali semnifică spin negru dar şi mărăcine negru, dacă
e apropiat de turcescul cara-ceali; se mai poate aminti că
în turcă carîngea înseamnă furnică iar toponimul Carîngeali este echivalentul românescului Furniceşti. În familie se mai admitea că numele ar putea fi o poreclă dată
bunicului Ştefan care venise în Ţara Românească în suita
domnitorului Caragea, de unde Caragiali ar semnifica al
lui Caragea: Arghezi îşi aminteşte că la decesul marelui
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scriitor, vînzătorii de ziare anunţau moartea lui Caragea;
e de amintit şi faptul că un ascendent al scriitorului semna Kostache Karagiali (iar turcescul cara a intrat în componenţa multor nume româneşti (Caraiman, Caraman,
Caramitru) şi chiar etinomului caravlah (Vlah negru)
şi toponimelor Caravlahia (Vlahia Neagră) şi Carabogdania (Moldova). Numele de persoană sînt selectate în
această familie din repertoriul biblic, în special cel neotestamentar şi au tendinţa să se repete ca semn al unităţii de sînge şi spirit; atît de frecventele în familie Ion şi
Luca sînt numele cunoscute ale evangheliştilor,ale binevestitorilor noii credinţe; la fel Mateiu – în cazul căruia
semnul grafic final este nelecturabil şi încăpăţînarea românilor de a-l pronunţa l-a exasperat pe Alexandru Paleologu. În postura de gazetar, Caragiale a semnat cu variante contrase (Car.), cu iniţială (C.),cu unele compuse
care conservau etimonul şi indicau originea (Palicar), cu
nume preluate din patrimoniul culturii europene antice
sau renascentiste care orientează spre o anumită concepţie de viaţă eliberată de norme constrîngătoare (Falstaff,
Nastratin, Hans) sau înglobează o nuanţă de autoironie
şi aptitudini de travestire (Zoil, Farsor); Eminescu şi Delavrancea refereau la Caragiale printr-un apelativ de distanţare (grecul, grecule) însă pentru mai tînărul Zarifopol, cel care ar fi dorit să fie numit Moş Virgulă era gratulat cu deferenţă nemţească prin sintagma protocolar-aulică Herr Direktor; Caragiale mai semnează Autorul anonim, Un mare anonim, Caradzalis.
La naştere, numelui fiului fusese Matei Maria Constantinescu devenit apoi Mateiu Constantinescu Cargiale; Şerban Cioculescuun specialist în caragealeologiecrede că numele corect este Mateiu Ion Caragiale aşa cum
autorul Crai-lor semna şi în buletin; din certificatul de
căsătorie a lui Mateiu rezultă că acesta era „fiu al decedatului Ion Caragiale şi al D-nei Maria născută Piteşteanu de profesiune fără, domiciliată în comuna Viena Austria”; falsificarea datelor privind descendenţa maternă era
în concordanţă cu încercările de înnobilare ale ultimului
Caragiale: pe un blazon ex libris desenat chiar de el, înscripţiona în maniera ordinelor cavalereşti (Ex libris domini Matthaeus Ioan Caragiale – Cavaler al Ordinului
Sfîntului Ioan de Ierusalim…), în Agenda – Acta – Memoranda semna Marhieu J. Caragiale iar în corespondenţa cu Boicescu, Comte Mathien – Jean Caragiale, Matteo, principe Caragiali sau chiar Comte de Karabey – ca
semn că se considera din semeaţa seminţie, printre ultimii mari, ultimii boşi – boieri ai Valachiei !
Inepuizabila fantezie onomastică a lui I.L.Caragiale
s-a manifestat mai întîi asupra persoanelor – în corespondenţă sau convorbiri amicale – din dorinţa de a stabili un
raport şi de a indica un sentiment. Într-un moment de
indispoziţie şi iritare, omul politic Tache Ionescu devine
Fiul lui Belzebut iar Iorga – Iliuţă activu – din cauza „hărniciei” excesive a scrisului iorghist; în schimb, Goga – ca
semn de simpatie – e mititelul Octavian iar Şt.O.Iosif – Jumătate de mire pentru a nu se uita colaborarea sa cu Dimitrie Anghel la Caleidoscopul lui A. Mirea; ca semn de
mare apropiere sufletească şi permisivitate, Petre Missir e
Petrache, Mihail Dragomirescu – Mihalache sau Prâslea
Delavrancea – Frate Barbule, C.D. Gherea – Costică dar şi
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Moscalul iar ginerele acestuia, Paul Zarifopol, coane Păvălucă sau Her Doktor, în apropierea lui Horia Petra-Petrescu care susţinuse o teză de doctorat chiar cu subiectul
Caragiale: ilustrul meu criticant, Junele Doktor (lipscan)
Horică. Prin re-botezare rezultă că Nicu Gane nu îi era la
fel de simpatic (Liki Ganef), relaţie de care se bucura actorul Anestin: Frate Anestine, dragă Tizule, frate Iancule
sau foarte tînăra Cella Delavrancea de care a fost şi îndrăgostit (Cellica, Aghiuţă) deşi pe tatăl acesteia ţinea să-l
supere puţin imitîndu-i „sistemul” prin semnătura pe o
scrisoare ce i-o expedia din staţiunea Travemunde: Delabaltica. Rangurile nu-l impresionează pe noul botezător,
ba din contra am putea spune: Carol devine prin derivare succesivă Charles şi apoi Şarla (în Şarla şi ciobanii),
Macedonski – pentru pretenţiile sale nobiliare – Contele Geniadevsky, Aamsky sau Macabronsky, semnatar al
volumului Primele gîngîneli ale puiului mamei…(citeşte
Prima verba), Duiliu Zamfirescu – din aceleiaşi motive
– Zuiliu Damfirescu (cu varianta Damfiresco) sau Duilă
(uneori Bucă), V. Alecsandri e dulcele bard de la Mirceşti, Olimpianul nostru, Conul Vasilică, Oinvidie (prin
referire parodică la drama Ovidiu), Christache Racovski:
e împodobit cu o sintagmă demnă de un haiduc (celebrul
Ristache), Anghel Demetriescu devine Marele Rabin iar
Maiorescu – Bietul Marsyas cu barbişon sau, în spirit latinizant, Titus Livius Barbişonus şi Domnul rector magnificus Titus Maioresculus. Profesorul Dumitru G. Dimitriu – pianistul care îl delecta în după-amiezele sale berlineze – e ridicat la rangul de Metronimidialias DimitriuBeethovenescu, cînd nu e botezat Filozoful Blagomirea,
Haşdeu e Haşdău şi lucrează fără spor la Magnum Mophtologicum; V.A.Urechia se recunoaşte în Văuş în timp ce
soţia lui Alceu Urechia e Madame de Sevigne a României,
d-na Brînză din Sinaia e numită ca într-o comedie ieftină M-me Fromage iar Coşbuc e, pur şi simplu, Ghiţă.
Nu scapă nici marile nume ale artei europene: Brahms
e Beethovenţel, Maeterlinck(simbolist neagreat de Caragiale) – Pontifex Maximus Maeterlinckus, Beethoven se
românizează în Babacul, Dante e autohtonizat Alighierescu, Haydn e papa Joseph iar Haendel rămîne puişorul
săsesc; nu scapă nici compozitorul Caudella – numit cu
intuiţie etimologică maestrul Codiţă, în perioada cînd îi
era colaborator la Hatmanul Baltag, Iacob Negruzzi e înaintat la rangul de Ilustre şi iubite Hatmane, chiar autorul semnînd Stacan Comis o scrisoare în care transmitea
„Salutările mele lui Pleaşcă zis Missir”. Nu scapă epidemiei de renominalizare nici anonimi precum N.D. Popescu
devenit Popnedea, proaspăt decedaţi pentru care se păstrează un respect detaşat (Răposatul conul Alecu Odobescu), scriitori din opera cărora Caragiale s-a inspirat
(N.Machiavelli e trecut printr-un process de grecizare:
Nicolaki Machiavelis) şi nici titlurile operelor literare: Pohod na Sibia devine în Claponul – Pohod la şosea. Puţin
semnificativ este pluralul Steriazzi pentru cei din familia Steriade; pentru copii lui M.Dragomirescu, Caragiale propune numele generic kinderii iar pe ai săi îi recomandă către Delavrancea ca fiind microbi, în intimidate
adresîndu-li-se cu vocativul Cuşilor !
În contactul verbal cu persoanele, Caragiale s-a manifestat în postura de homo ludens dovedind în majoritatea
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cazurilor talent, intuiţie, ironie prietenească, spirit ludic;
în ceea ce priveşte numele pe care le-a încredinţat propriilor personaje, a demonstrat, cu puţine excepţii, geniu artistic: personajele sale fac concurenţă stării civile şi
pentru că sînt purtătoarele unor nume cu puternic efect
caracterizator şi cu rol de etichetă de recomandare a unor
tipuri extrem de viabile tocmai pentru că trăiesc în indivizi unici, inimitabili. Chiar dacă Paul Zarifopol considera că studiul lui Ibrăileanu Numele proprii în opera comică a lui Caragiale („nu are nevoie nici de îndreptare, nici
de completare”), cred că acestea sînt nu numai posibile
ci şi necesare, împreună cu un act de extindere a referinţelor şi re-sistematizare a semnificaţiilor. Desigur, cele
mai cunoscute personaje create de Caragiale se găsesc în
comediile sale – fapt pentru care se cuvine să li se acorde
prioritate.
Jupân Dumitrache Titircă Inimă-rea – desfăşoară o
caracterizare concisă prin arhaismul jupan(stăpîn), acomodat la spiritual unei noi epoci (jupân), prin prezenţa
unui sufix (-ache) de provenienţă grecească specializat în
derivate cu sens diminutival, numele de familie sinonim
cu substantivul titirez ceea c ear sugera activismul cetăţenesc, determinativul final ce indică faptul că într-o perioadă anterioară acţiunii a fost strîns la pungă; în comedia
proiectată dar nerealizată îşi păstrează doar numele de
familie. Nae Ipingescu sugerează atît prin prenume cît şi
prin numele de familie extracţia inferioară (eventual din
mahalaua unde se practica croitoria ieftină şi ciubătăria
(ipin gea, pingea) şi statutul de amic, dincolo de postura oficială Nae, Nicu, în comparaţie cu Nicolae), Chiriac,
prin raportare la etimonul grecesc (chir= domn) ar trebui
receptat ca adevăratul stăpîn în casa cherestegiului dar şi
peste compania pe care, spune Dumitrache, a regulat-o
de mai mare dragul; în comedia proiectată va fi indicat
cu numele Sotirescu (gr. sotir) – adevărat vestitor al unei
noi etape a capitalismului românesc; despre Spiridon este
foarte important ce spune chiar autorul: băiat de procopseală în casa lui Titircă; această îndeterminare a originilor
poate sugera un spirit ma lefic travestit, o postură de Hermes care era şi zeul hoţilor şi pungaşilor – domenii pentru care are certe aptitudini. Rică – diminutiv de la Andrei, sfînt pe care personajul îl invocă atunci cînd se simte ameninţat, poate sugera şi viitoarea prosperitate dacă
se acceptă o posibilă influenţă din franceză sau italiană;
în proiectele autorului, personajul urma să devină Andr.
Venturianu, avocat, publicist, deputat în opoziţie, directorul publicaţiei Alarma română; într-o altă comedie mai
puţin reuşită un personaj se numea Ventureanu; forma
Venturiano ar putea urma un model italian dar poate fi
şi un derivat de la numele de origine grecească Ventura –
răspîndit în epocă.
Conul Leonida sugerează o continuitate ciudată între
mica boierime românească (conul, conaşul) şi mica burghezie iar contrastul dintre decrepitudinea pensionarului şi numele eroului grec Leonida e pentru efect comic
dar ilustrează şi un fapt istoric – împămîntenirea alogenilor; Coana Efimiţa este cea care îl aprobă admirativ, eufemizînd relaţionarea verbală, dependentă fiind, în postura
sa de consoartă, aşa cum dependent era poetul Eufemiu
de bogaţii peţitori ai Penelopei.
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Prefectul judeţului din Scrisoarea pierdută impune
prin prenume (Ştefan, Fănică) ideea de putere diriguitoare (gr. coroană), apariţia (epifanie) în lume a unei forţe
ordonatoare, perspectivă situată oximoronic faţă de numele de familie derivat de la interjecţia tip-tip, sugestie a
politicii paşilor mărunţi şi lipsei de iniţiativă; Agamemnon Dandanache preia numele celebrului erou al Iliadei
într-o formă deteriorată şi rizibilă(Agamiţă, Gagamiţă)
potrivită pentru neputinţa intelectuală şi biologică căci
este agamos, fără urmaşi, celibatar (becher) şi produce
o încurcătură (dandana) în care celebrul motiv deus ex
machina generează comicul; în esenţă induce caracteristica de ramolisment, ca şi Zaharia (zaharisit) Trahanache
(trahana= aluat, cocă) în cazul căruia postura de bărbat
uşor de manipulat (modelat) pare a fi un joc iezuitic prin
care manipulatul devine manipulatator; s-a spus despre
cuplul Farfuridi-Brînzovenescu că ar întruchipa vulgaritatea prin aluzia culinară a numelor dar mai importantă
este sugestia unei perfecte complementarităţi care dă o
oarecare eficienţă unui cuplu de imbecili ce poartă în derizoriu emblema celebrei perechi alcătuite din orbul ce
călătorea prin lume ducîndu-l pe umeri pe cel şchiop; numele prezidentului Societăţii Cioclopedice suportă o derivare multiplă (caţaveică – haină cu două feţe, caţă – pasăre zgomotoasă, femeie clevetitoare, regional cuvîntul
definind un bostan golit de conţinut) care duce însă la
o singură concluzie: Caţavencu reprezintă tipul homo latrans, pişicher uşor adaptabil, eficient prin neraportare la
principii morale; Ionescu şi Popescu îşi înscriu purtătorii
în ordinal caracudei politice, al insignifianţilor (fiul lui
Ion, fiul popei) contând doar ca număr, turmentaţi şi ei
de postura de cetăţean cu iluzorii drepturi politice într-o
epocă a ridicării noroadelor; Ghiţă Pristanda e caricatura
perfectă a braţului care exercită– constituţional –violenţa
legitimă: Gheorghe – nume al eroului creştin aflat în luptă cu balaurul – devine Ghiţă, slugă la uşa stăpînului faţă
de care dovedeşte o totală docilitate prin veşnica ipostază a unei espectative aprobatoare (pristanda joc popular
moldovenesc în care jucătorii nu avansează ci bat pasul
pe loc). Numele personajului feminin a fost raportat la
etimonul grecesc care înseamnă viaţă, adevărat fiind că
domina bona a piesei e plină de vitalitate însă în schiţa
O conferinţă (1909) o regăsim într-o altă postură: este
prezidenta Societăţii Protectoare a Muzeelor Daco-Romane, a devenit venerabila madam Trahanache, trăieşte
mai mult la Paris, şi în afară de asta este (…) ramolisită.
Pentru postura ei de damă bună mai sugestivă ar fi raportarea la un Jupiter în fustă (Joe-Joiţica), stăpînă într-un
Olimp caricatural, balcanic şi dîmboviţean, plasată ea însăşi în postura inferiorităţii ce nu are acces la bios – viaţa superioară. Selectez şi trei nume din distribuţia farsei
D-ale carnavalului: frizerul şi subchirurgul Nae Girimea
e un Don Juan de mahala (geremea= amant), Crăcănel e
marcat de un deficit de virilitate, fiind mereu tradus iar
Catindatul de la percepţie (lat. candidatus, prin metateză) ilustrează o procedură specifică epocii aplicată în promovarea funcţionarilor după un stagiu neretribuit dar şi
tipul clasic al naivului (Candide al lui Voltaire strămutat în mahalaua Micului Paris.) În comedia Soacra mea
Fifina, fantezia onomastică a lui Caragiale secătuieşte iar
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despre personajele piesei proiectate dar nerealizate am
referit anterior (Titircă, Chiriac Sotirescu, Spiridon Ionescu…). Mult mai numeroasă decît lumea comediilor
este la Caragiale cea a prozei scurte – aproape imposibil
de sistematizat. Dacă marele scriitor a binemeritat caracterizarea de geniu al genului scurt un argument trebuie
să fie şi cel al unor extraordinare intuiţii privind sensul
ascuns al unor cuvinte, ceea ce îmi reactivează părerea
de rău că proiectatul dicţionar la care îşi propusese să
lucreze cu Eminescu şi Slavici nu s-a realizat. Transcriu
mai întîi o remarcă a criticului de la Viaţa românească
– înnobilarea prin etimologism în cazul trecerii personajului de la Tănase Lefterie (etimologic: mort şi sărac) la
impresionantul complex nominal Athanasiu Eleutherescu (etimologic:nemuritor şi liber), fenomen care e de observat şi pe traseul de la d. Lefter Popescu la Eleutheriu
Popescu (Două loturi). Prin raportare la Nică a lui Ştefan a Petrei (sintagmă denomitativă cu valoare de biografie şi încadrare în neam şi spiţă), Goe apare ca un nume
suspendat, D-l în chestie neavînd un model patern, biet
Hamlet în pantaloni scurţi într-o lume a femeilor; genial este intuită şi funcţia numelui Mitică indicînd lipsa de
individualitate şi manifestînd parcă tendinţa de a deveni
substantive comun; soţul care profită senin de expediţiile
erotice lucrative ale consoartei (Mici economii) este Iancu Verigopolu, substantivul verigaş fiind sinonim cu proxenet. Un efect de paralizantă surpriză propune numele
(şi titlul) Poetul Vlahuţă, impostorul sosit în Opidul-Nou
unde se tipăreşte gazeta Aquila carpatină. Tînăra iubitoare de muzică din schiţa O lacună se numeşte Cecilia Pavugadi, în acest nume de familie recunoscîndu-se enumerarea în greacă a primelor note ale gamei muzicale. În
Reportaj ziaristul se numeşte Caracudi (elenizare a românescului caracudă care denumea şi pe o parte a membrilor Junimii ieşene) iar în Ultima emisiune, Barabanciu
aminteşte de straşnicul toboşar municipal care îşi recita
ştirile în ritmul bătăilor de tobă… Smărăndiţa (Roman
modern) parodie după o proză a lui Delavrancea, pune
în enumerare numele a şapte vaci, fiecare născută în altă
zi a săptămînii: Lunaia, Mărtica, Miorcana, Joiana, Vinerica, Sîmbotica, Dumana. Genial manevrează Caragiale
numele proprii derivate de la cele comune prin cel mai
fecund sufix românesc – escu, inclusiv pentru a înfăţişa
un fenomen social specific epocii: pătrunderea în viaţa
socială şi politică a unor descendenţi de diaconi şi preoţi,
favorizaţi si de o stare materială relative prosperă: Diaconescu, Protopopescu, Iconomescu; similară e rezonanţa
numelui Sachelarie derivat de la sachelar – administrator
al bunurilor unei biserici, aceeaşi informaţie conservîndo şi numele celebrilor Lache Diaconescu şi Mache Preotescu (O lacună) iar în Lanţul slăbiciunilor defilează o
veritabilă mafia feminină de aceeaşi extracţie: la Mitică
Dăscălescu ţine mamiţa sa Dăscăleasca, la care ţine Piscupeasca, la care ţine Sachelăreasca, la care ţine Iconomeasca, la care ţine Diaconeasca, la care ţine Preoteasca.
la care ţine mult graţioasa Popeasca…
Din categoria xenismelor, Caragiale mînuieşte cu
mare efect nu numai grecismele ci şi latinismele care
invadaseră onomastica în Ardeal şi deveniseră ameninţătoare şi în Muntenia – şi ca urmare a influenţei şcolii
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latiniste şi a curentului latinizant care edificase un adevărat mit sub stindardul formulei Noi suntem urmaşii
Romei! În Despre cometă ne întîmpină Marius Chicoş
Rostogan, distinsul nostrum pedagog şi director al şcoalei model „Ulpiu Traian”, distinsa matroană română din
Bacalaureat are trei fii numiţi Virgil, Horaţiu şi Ovidiu,
(junele Mişu Guvidi (Cele trei zeiţe) e protejat de Juno,
mamiţa lui, Minerva – sora mai mare a mamiţii, Venus
– sora ei mai mică, în Cronica de joi se propun ca nume
pentru doi gemeni Castor şi Polux sau Romulus şi Remus iar Groaznica sinucidere din Strada Fidelităţii are ca
eroină pe nu foarte tînăra Porţia Popescu (şi ce porţie!),
fiica răposatului Nerone Popescu şi sora lui Cicerone Popescu… De mare efect este şi crearea unei tensiuni de
respingere între nume şi prenume prin selectarea acestora din sfere semantice ce se opun sau păstrează semnele
unor origini diferite: infatigabila silfidă (devenită sifilidă
dintr-o regretabilă greşeală tipografică) Athenais Gregoraschko fusese anterior Perjoiu iar Turturel din aceeaşi
High-life alătură în numele său oficial solemnul anglo-saxon Edgar şi neaoş-moldovenescul Bostandaki, rusticul
şi modestul bostan înnobilat cu un sufix străin; nu în alt
fel procedează Madame Esmeralde Piscupesco, five o’clock
tea tous les jeudis în denominarea căreia se alătură autohtonul Smaranda (smarald) travestit în haină franceză şi
sonorul Piscupesco ce nu reuşeşte să mascheze perfect
românescul episcop; în Coriolan Drăgănescu, Ibrăileanu
recunoaşte un nume roman şi sonor ca o trompetă de
alarmă de bîlci potrivit pentru şeful zvăpăiat al naţionalismului cu tinctură latinistă; în cazurile Costăchel-Iordăchel Gudurău tensiunea se produce între nuanţa diminutivală a numelui de persoană (nepotrivit pentru cei în
vârstă ca şi în cazurile Mugurel, Floricel) şi cea augmentativă a numelui de familie care mai are şi funcţia de a indica spaţiul etnic şi cultural prin localizare. Mai semnalez
un efect similar în schiţele Urgent (directoare Aglae Popesco, revizor şcolar Lazăr Ionescu-Lion, acesta din urmă
calchiat după modelul G. Ionescu-Gion) şi O cronică de
Crăciun: soţia lui Caracudi, cel mai încercat colaborator
al Revoltei naţionale, gentila doamnă Florica Ig. Caracudi, eminentă profesoară de istorie – naşte, pe rind, pe Traian, Decebal, Aurelian, Mircea şi Dan. Şi mai interesantă
este nominalizarea neuitatelor cupluri ce reunesc indivizi
asemănători pînă la identitate dar nu la fel: amicii Lache
şi Mache alcătuiesc un cuplu paronimic de tipul fraţilor
siamezi, Niţă Chiţescu şi Chiţă Niţescu formează un cuplu – oglindă în Triumful talentului iar în Cum se naşte
o revistă? asistăm la o paradă paroxistică a unor perechi
care devin indiscernabile şi produc o senzaţie de vertij:
Nicolae Georgescu şi George Nicolaescu, Marin Dumitrescu şi Dumitru Marinescu, Basile Ştefănescu şi Ştefan
Basilescu, Mihai Dobrescu şi Dobre Marinescu…
Prin nominalizarea semnificativă a personajelor, Caragiale obţine – prin distanţare ironică – şi un efect de
micşorare a proporţiilor unei lumi aflată într-un process
de comică degradare, proces datorat ruinării unor modele (forme) care nu-şi găsesc pe solul românesc substanţa (fondul): în localitatea Cocivc (Teatrul la ţară) se
constituie prima Societate dramatică naţională rurală
avînd ca membri pe Niţă Zâmbatu, Mitică Şontoroagă,
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Gheorghe Fleaşcă, Neacşu Buleandră, Nicolae Pârţan;
în Art. 214 clanul mătuşilor cuprinde pe Răduleasca, pe
Popeasca, pe Ioneasca, pe Otopeanca, pe Hurdubiloaia,
pe Popeasca ailaltă a lui Mache al popei Zamfirache, de-i
mai zice şi Ampotrofagu; acelaşi efect poate fi obţinut prin
glisarea numelor între reprezentanţii diferitelor generaţii – după modelul Jean, fiul lui Ion:la domnul Stavarache
Stavrescu, proprietar în strada Graţiilor no.13 bis stau în
gazdă domnişoara Matilda Popescu cu mama sa Ghioala Popescu şi domnişoara Lucreţia Ionescu cu mătuşa sa
Anica Ionescu (Proces verbal); trecerea antroponimelor
asupra regnului animal devastează semnificaţia acestora
din care nu rămîne decît ridicolul: Zambilica e o căţeluşă
foarte frumuşică, Bismarck – dulăul ofiţerului care şade
cu chirie la Papadopolina, Bubico este copilul lui Garson
şi al Gigichii, soră cu Zambilica…
Dacă însignifianţa purtătorului se răsfrînge asupra
numelui producînd, prin desemantizare, confuzii care
anulează intenţia de diferenţiere şi, practic, anonimizează
personalitatea numită Costică sau Mitică, aceeaşi confuzie poate avea loc şi pe terenul toponimiei – producînd o
adevărată odisee a căutării panicate între strada Pacienţii
şi Sapienţii (Căldură mare); uneori situarea toponimică
sugerează un spaţiu ireal, între oniric şi absurd (Urbea
Târgul de munte se află aşezată pe malul sting al Dâmbului Sec) iar acumularea de amănunte parazitează informaţia parcă desprinsă dintr-un film suprarealist: Marele
Magazin de Coloniale, Delicatese, Comestibile et Colori şi
mare Depou de Vinuri et Băuturi Indigene et Streine cu
firma „La trei struguri tricolori”; e de amintit şi faptul că
una din berăriile deschise de Caragiale se numea Academia „Bene bibendi”.
În privinţa onomasticii propuse de Caragiale poate fi
vorba şi de o expresivitate involuntară existentă în dioptriile lectorului modern, distanţat în timp de lumea evocată; e greu de presupus că numele proprii feminine din
poezia de tinereţe a lui Bolintineanu ar fi avut în intenţie, din perspectiva auctorială, un efact comic – pe care
îl degajă însă în prezentul lecturii: Dilica, Milia, Tilia, Zilia, Dilia, Tedica, Helisa, Lurica, Adica…; la Caragiale
putem vorbi însă de căutarea obstinată a unui astfel de
efect – vizibilă mai ales în producţia gazetărească, dar nu
numai – pentru obţinerea căruia se folosesc procede aflate la periferia artisticului authentic: în Baioneta inteligentă ne întîmpină căpitanul în garda civică Guţă Cotoi, în
Urgent un semnatar al corespondenţei este Al. Lingopolu, un statistician se numeşte Bob Schmeker (Statistică),
pe fiica unui Mitică o cheamă Sisilica, o doamnă poartă numele Cuţopolu (O blană rară) iar un doftor pe cel
de Limbric (Dintr-un catastif vechi). În lipsă de inspiraţie
mai înaltă, uneori este imitate simplismul onomastic al
lui Alecsandri: un Sonet e dedicate unui cavaler de industrie pe nume Coţcar Coţcarovici iar în Mofturi îl găsim pe
Micul Spanacovici numit în formula completă Mititelul
Spănăcel Spanacovici; în Gogoşi-le din Claponul anului
1877 ne întîmpină un tânăr monşer care face cură de apă
de Buda, preotul Matache Sugăceanu şi ofiţerul turc Hahaler-aga; sultanul apreciază în faţa camerelor otomane
că isprăvindu-şi toate treburile ei, i-a venit poftă Europei
să le reguleze pe ale noastre, o tînără coristă comunică
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redacţiei că e suferindă (Sunt bolnavă, de cînd era într-o
seară vînt pe bulevard şi m-a tras…) iar ministrul turc la
Lucrări publice Tembel Efendi anunţă parcă fixarea inspiraţiei în această zonă (Parlamentare, Orientale) unde
parlamentari sînt Haham-başâ, Zăuc-aga Hogea-Cafc,
Calpuz-efendi, Gianabet-Edin, Gugum-efendi iar printre
miniştri se numără Bocluc-aga şi Hatîr Plocon. În Cronica fantastică, Caragiale ne invită în cetatea Tîmpitopole (Bucureşti) la 2000 de ani după cucerirea acesteia de
către chinezi cînd mai mare peste toţi este Mandarinul
Ti-Li (Maiorescu) iar guvernator general Sik-Tir; într-o
altă Cronică (1876), Bucureştiul devine Buchara, capitala Turkestanului, primar fiind Gogumano (Gheorghe
Manu). Nu ezită Ion Luca Caragiale să exploateze inclusive cacofonia (în statutele Societăţii „Românii verzi” stă
scris că membrele societăţii sînt datoare să-şi boteze copiii cu nume străbune ca Caracala, ca Cornelia, ca Catone…) iar Paul Zarifopol (al cărui fiu fusese rebotezat
de acelaşi Caragiale-Pipifax) remarca în celebrul repertoriu de nume proprii ciudăţenii scatologice precum Bravul Cufurenko şi Măcufurescu. Se află în acest celebru
repertoriu un inventar onomastic impresionant pe care
autorul a avut intuiţia să-l păstreze în rezervă şi care ar
putea demonstra că, chiar în cazul unui autor genial, o
calitate exagerată peste măsură produce în chip necesar şi
rebuturi; iată cîteva:Bălăbănescu, Broscovski, Bojoc, Catrafusea, Cotonog, Drâmboteanu, Tarquinius Frişcă, Cicerone Mazăre, Horaţiu Fleaşcă, Vică Poponaciu, Tănase
Teleleu Atanasiu, Găinaţă, Haihuiu, Lulete Măcufurescu,
Miştoc, Paparudi, Tulumbache, Flecărescu, Palavrescu,
Hapurian, Baionetescu, Vaporian, Torpilorian, Mezelicescu, Comestibilian, Dulceţeanu, Prăjiturescu, Versulian, Scrisorescu, Plicurian, Reformian, Clistirescu, Reţetescu, Triluriano, Curcuduş, Mozolescu, Terciulescu,
Trînjovici, Sulea… Nedisciplinată, fantezia onomastică
devine o maşinărie care produce la nesfîrşit, după principiile locuitorilor celebrei insule Laputa şi cu metodele hahamului din Beligrad care – ne spune tot Caragiale – era
naşul Clapon-ului! Este în aceste propuneri onomastice şi
o supunere benevolă a autorului la orizontul de aşteptare
caracteristic publicului vremii şi de care profitau multe
publicaţii de duzină dar în marea majoritate a propunerilor sale onomastice, maestrul află soluţii de mare intuiţie
şi rafinament, aşa cum demonstrează şi ultimele exemple
pe care le selectez din opera sa: suceala lui Cănuţă (Cănuţă, om sucit) constă şi în raportul oximoronic dintre soarta omului şi sugestia numelui; oricît ar părea de ciudat,
numele personajului eponim derivă de la Radu, în slavă
cu sensul bucuros, trecut prin formele Răducanu, Răducu, Răducăniţă; cel care nu a ştiut să se bucure este şi un
vas, un recipient (cană, căniţă, cănuţă) în care călăuzitorul destinelor a refuzat să depoziteze virtuţile împlinirii
prin bucurie, un recipiendar care nu şi-a găsit redemptorul pentru că a ratat timpul propice; drama pe care o trăieşte hangiul Stavrache (În vreme de război) este cea a autocrucificării sufleteşti ca pedeapsă pe care partea bună a
sufletului său o aplică iubirii de arginţi, înscrisă la rîndu-i
în destinul hangiului prin chiar numele ce i-a fost predestinat: purtător al crucii, conform etimonului grecesc; ispititoarea eroină a nuvelei La hanul lui Mînjoală, cocoana
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Marghioala era frumoasă, voinică şi ochioasă –aşa cum
îi esnţializează graţiile frumosul ei nume elenic; înstrăinarea omului într-o lume care nu-i mai aparţine este sugerată magistral în Două loturi prin distanţa semantică
dintre toponim şi antroponim: nenorocitele chivuţe îşi au
bordeiul pe strada Emancipării iar Lefter Popescu îşi trăieşte calvarul pe strada Pacienţii!
Personajele prozei mateine sunt aşezate în marea lor
majoritate sub pecetea tainei, taină în care le învăluie
chiar intitularea căutat savantă şi voit ambiguă a apelor,
începînd chiar cu celebrele Pajere care îşi distribuie sensul între fantastic şi real călăuzind lectura unor texte impregnate de umbre mitologice şi istorice sau aflate din
vechi cronici; Remember actualizează ultimul cuvînt rostit de un rege englez pe eşafod şi se dedică unui misterios
Aubrey de Vere a cărui personalitate disjunctă pare nutrită de fantezia unor la fel de misterioşi pictori şi prozatori
ca Ruysdael, Mignard , von Dych, Cavalerul Lely, Barbey d’Anrevlly – repere ale unui exotism exterior nutrit
de experienţelimită; Craii de Curte-veche reconstituie un
exotism interior aflat sub semnul nocturnului şi al vieţilor duble, deturnînd receptarea tragicului prin semnul
carnavalesc al cunoscutei anecdote care constituie primum movens al viziunii româneşti în care ne întîmpină
galeria personajelor atît de enigmatice al căror nume stă
sub semnul aceleaşi litere: Paşadia, Pantazi, Pîrgu, Pena,
Pomponel, Păuna, Pulcheria, Papura Jilava…
Paşadia pare a fi amintitor al Paşa din Vidin (Paşa Diiului) devenit legendar prin sîngeroase fapte de insubordonare, Pantazi sugeră accesul la o totalizare a existenţele
posibile, Pîrgu e o mască grotescă a unui balcanic Chimiţă,
Pena poate fi un nume derivate de la cel al zeiţei romane
a săracilor şi cerşetorilor – Penia, Pomponel, poate fi o replică decăzută în viciile perversiunii a celebrei dansatoare Rose Pompon din perioada de glorie a vestitului local
parizian Bal-Mabille, Papura Jilava ascunde într-o nominalizare aproape denigratoare antipatia lui Mateiu faţă de
Fanny Szeculis, aflată în graţiile curţii regale şi care a semnat cu pseudonimul Bucura Dumbravă romanele Haiducul şi Pandurul. Prenumele plebeian Gore (Gorică) pare
a viza chiar postura în care Mateiu îşi proiecta tatăl atît
de antipatizat, antipatie pe care o revarsă şi asupre descendenţilor familiei de boieri – poeţi Văcărescu – în roman Arnotenii, adevăraţii Arnoteri… Aritmosofia orientează interpretarea şi spre simbolismul cifrei şapte (Paşadia, Pantazi) ca indicator al unei perfecţiuni deturnate în
eonul întunecat (Kaly Juga) spre un aspect caricatural a
cărei esenţă o recunoaşte doar Povestitorul, chiar dacă cei
trei se lasă călăuziţi de un măscărici produs al decăderii
ultime, un comediante care se salvează tocmai prin impuritatea care înseamnă adecvare, salvare la care nu are însă
acces corcoduşa – pedepsită tragic pentru că ridicase o
clipă ochii spre purpura imperială, uitîndu-şi condiţia de
floare de maidan. Ion Luca a preferat o onomastică aflată
pe epiderma socialului, denumind efemeride mulţumite
de propria lor condiţie şi neavînd acces la experienţe ce vizează depăşirea limitei, Mateiu – prin mijloace foarte subtile – îşi racordează personajele la experienţele ultime ale
cunoaşterii şi apoi le retrage într-un asfinţit apoteotic care
poate însemna şi un răsărit într-un alt timp.
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Gellu Dorian

Ultima călătorie a lui Mircea Ivănescu:
Sibiu-botoşani-Sibiu!

P

Poezia lui Mircea Ivănescu m-a fascinat de la începuturile lecturilor mele serioase din poezia română contemporană. Erau anii ’75-’80. Bibliotecar
fiind, îmi intrau pe mînă, printre altele, şi cărţile
poeţilor români. Şi pot spune că mai toate cărţile
poeţilor români, de la cei mai buni la cei mai modeşti, cărţi ce apăreau atunci în tiraje considerabile, intrau în biblioteci printr-un serviciu desfiinţat
după 1990, din păcate, şi anume Colectura bibliotecilor. Primele cărţi ale lui Mircea Ivănescu, de la
Versuri (1968) şi pînă la Alte poesii(1976) – adică
Poeme(1970), Poesii (1970), Alte versuri(1972), Alte
poeme(1973), Poem(1973), le-am citit toate deodată
în 1978, cînd am intrat pentru pima dată în depozitul bibliotecii din Botoşani. Incitat de titlurile absolut generale, comune, mono şi stero, am dorit să
văd ce ascund în spatele lor. Că nu întîmplător acele
titluri erau aşezate pe coperţi sau, ştiu şi eu, dintr-o
lipsă de inspiraţie a poetului. Nu, pentru că în interior inspiraţia deborda în texte extrem de atractive tocmai pentru că săreau din locurile comune atît
de frecvent găsite în cărţile congenerilor lui sau ale
altor poeţi care-şi adunau titlurile foarte deocheate
în rafturi pline, aglomerate cu tot felul de sforăituri.
Scriind şi eu poezie, n-am fost tentat de maniera
poetului de la Sibiu, despre care ştiam că este unul
dintre cei mai buni traducători din literatura engleză. Am preferat o altă cale, din care am reuşit să
mă desprind mult mai uşor în propria-mi manieră –
una de o mai largă şi diversă modalitate de abordare
a substanţei poetice. Prin urmare, din punctul meu
de vedere, într-o oarecare măsură, mă desprind de

184

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

părerea lui Al. Cistelecan, din postfaţa cărţii Versuri
alese (antologie alcătuită de Ioan Radu Văcărescu,
sub privirile încă vii ale autorului, carte apărută în
colecţia Poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”- Opera Omnia), Editura Paralela 45, 2010, prin care se spune că statuia „poetului ar trebui ridicată, neapărat, din bani optzecişti”.
În mică parte, chiar dacă Mircea Ivănescu a însemnat un punct catalitic pentru unii dintre optzecişti,
poezia acestuia poate fi întrezărită destul de vag în
discursurile optzeciste, care mai curînd ies din tiparele poetului din Sibiu, cu reale şi concrete căutări
în poezia beatnicilor sau cea a expresioniştilor. Nu
este cazul să dau nume aici. Mai curînd, poezia unor
tineri poeţi (cum ar fi Teodor Dună şi Dan Coman)
datorează mult meşteşugului mirceaivănescian.
Cînd îl citeam pe Mircea Ivănescu, aşa cum mi
s-a întîmplat şi la A.E. Baconsky, cel din ultima perioadă de creaţie, aveam impresia că citesc un poet
tradus din altă limbă. Maniera britanică de a aborda
discursul poetic, sau americană din perioada Whitman şi pînă spre Pound şi Eliot, m-a convins odată
cu apariţia cărţii Poesii nouă (1982) şi apoi apariţiile celorlalte – Poeme nouă(1983), Alte poeme nouă
(1986), Versuri vechi, nouă(1988) – de marea autenticitate a poeziei poetului sibian, venit dintr-o şcoală poetică abandonată odată cu izolarea avangardei
româneşti. Mircea Ivănescu, prin atmosfera creată
în poezia sa, prin Mopete, Denisa, alte şi alte întîmplări palpabile în realitatea trăită de poet, a continuat, într-o oarecare măsură, drumul deschis de
cei mai viguroşi avangardişti, rupţi de căile înguste
Memoria

deschise de suprarealişti, în favoarea unui discurs
prozastic, narativ, plin de o epicitate care permitea înglobarea tuturor elementelor poetice, de la
cele mai banale pînă la cele mai subtile. Discreţia şi
nonşalanţa, liniştea şi nepăsarea, admiraţia faţă de
evanescenţa unui fulg de zăpadă şi, în acelaşi timp,
faţă de profunzimile unor stări poetice dense, venite dintr-o experienţă livrescă total asimilată şi redată simplităţii discursului, toate expuse în naraţiuni
de o rară frumuseţe stilistică au făcut din poezia lui
Mircea Ivănescu o mină de aur în care se poate săpa
la nesfârşit, înlăturînd foarte puţin steril din care
s-ar putea face, de exemplu, cele mai vii culori care
să redea în bine pînă cînd şi viaţa cenuştie a unei
lumi dominate de griuri.
L-am întîlnit de cîteva ori. Fie la Editura Univers,
în biroul lui Mircea Aurel Buiciuc, tăcut şi mărunţel, cu privirile în enciclopedii lingvistice întru căutarea unor sinonime care să redea cît mai exact
ceea ce urma să traducă, fie pe la Uniunea Scriitorilor, ori pe la Ipoteşti, cînd, prin 1989, a venit cu
un grup mare de traducători la comemorarea centenarului morţii poetului Mihai Eminescu. Părea
sfios şi încremenit de importanţa locului, de parcă
mai ieri plecase de acolo poetul la care ţinea într-un
fel aparte, nu exagerînd sau exultînd, ci apreciativ
pînă la sublim, spunînd acestea nu prin cuvinte, ci
prin priviri explicite şi memorabile, recitînd continuu un sonet pe care, mai tîrziu, cînd era să re-vină
la Botoşani, în 15 ianuarie 1999, în ultima lui mare
călătorie prin ţară, pentru a-şi ridica Premiul Naţional de Poezie, l-a recitat pe scena teatrului botoşănean, după ce a ţinut un discurs scurt, din care
redau aici, tocmai pentru a evidenţia şi acel sonet
eminescian care a generat o altă mare creaţie literară:”...Sunt copleşit de importanţa premiului care mi
s-a conferit mie, poate mai puţin mie cît scriitorilor
cu care am avut privilegiul să încep cariera literară,
acum aproape 40 de ani... Sunt copleşit şi de numărul şi frumuseţea şi importanţa semnificaţiei darurilor, şi, în afară de expresia acestei emoţii, cred că
n-aş putea spune nimic mai în măsură să reprezinte ce înseamnă acest moment pentru mine decît să
vă cer permisiunea să reproduc, aşa cum mă pricep
eu, cîteva versuri de Eminescu: un poem în care văd
începuturile şi continuarea unei direcţii oricînd valabilă în literatura noastră. E un sonet din perioada
relativ tîrzie, care nu se găseşte în volumul lui Maiorescu, dar care, fără îndoială, vă este foarte cunoscut.
E un sonet care a inspirat, fără nici o îndoială, unul
din romanele majore ale literaturii contemporane
româneşti – Adela, de Ibrăileanu. Sonetul sună aşa:
„Stau în cerdacul tău...Noaptea-i senină.
Deasupra crengi de arbori se întind,
Crengi mari în flori de umbră mă cuprind
Şi vîntul mişcă arborii-n grădină.
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Dar prin fereastra ta eu stau privind
Cum tu te uiţi cu ochii în lumină.
Ai obosit, cu mîna ta cea fină
În val de aur părul despletind.
L-ai aruncat pe umeri de ninsoare,
Desfaci visînd pieptarul de la sîn,
Încet te-aridici şi suflii-n lumînare...
Deasupra-mi stele tremură prin ramuri,
În întuneric ochii mei rămîn,
Şi-alături luna bate trist în geamuri.”
Este astfel, din şirul de douăzeci de poeţi laureaţi
ai acestui rîvnit premiu – Mircea Ivănescu fiind al
optulea!, înaintea lui au fost: Mihai Ursachi, Gellu
Naum, Cezar Baltag, Petre Stoica, Ileana Mălăncioiu,
Ana Blandiana, Ştefan Augustin Doinaş –, singurul
poet care a recitat un poem de Eminescu în cuvîntul
spus pe scena teatrului botoşănean în timpul galei.
Asta nu înseamnă că îi conferă ceva în plus valorii
sale iar celorlalţi laureaţi, nu, ci spune ceva în plus
faţă de credinţa deloc epatantă în adevărata poezie
şi în Poet. El a fost ales atunci din cinci poeţi nominalizaţi – Mircea Ivănescu, Gabriela Melinescu,
Dan Laurenţiu, Ilie Constantin şi Cristian Simionescu. Laurenţiu Ulici, preşedintele juriului, care-i
mai avea în componenţă pe Mircea Martin, Daniel Dimitriu, Cornel Ungureanu şi Petru Poantă, a
argumentat alegerea astfel în cuvîntul său:”...Juriul
a optat de data aceasta pentru un poet care, încă de
la debutul lui, din preajma anilor ’60, s-a impus ca
o voce foarte originală, în peisajul poetic de atunci,
cu un discurs poetic narativ împănat de numeroase
trimiteri culturale, un discurs a cărui inteligenţă era
cuprinsă în chiar fraza poetică, un discurs care a făcut, într-un timp relativ scurt, nu numai să impună
un poet, un nume, dar să şi consacre o manieră de a
vedea şi de a scrie poezia...”.
După acel drum, parcă mulţumit de ceea ce i-a
oferit poesia sa, poezia în general, Mircea Ivănescu
s-a retras în patul de la Sibiu, aşteptînd ceea ce anul
acesta a venit, adică poesteritatea care, la rîndul ei,
şi ea înseamnă cea mai lungă şi inepuizabilă călătorie, numai dacă ceea ce i-ai oferit îi este pe măsură
şi gust. Mircea Ivănescu părea a nu fi lucrat în favoarea acestei posterităţi imediate, ci a uneia mult
mai îndepărtată, mai îngăduitoare decît nepăsarea
ce pare a se aşterne acum peste plecarea unui poet.
Însă cu exegeţi de talia lui Al. Cistelecan, unul dintre cei mai aplicaţi critici şi istorici ai poeziei româneşti contemporane, care i-a şi dedicat o carte poetului Mircea Ivănescu, posteritatea nu are cum să
evite o operă poetică atît de distinctă.
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Stela Covaci

Nopţile de coşmar ale poetului ucis

Lichidarea de Securitatea română a poetului Nicolae Labiş în luna decembrie 1956, când abia împlinise 21
de ani, este o crimă executată după cel mai tipic model
stalinist.
Perfid şi cinic construită şi dusă la îndeplinire din ordine nescrise, nu permite nici acum, la peste 50 de ani,
o cercetare completă. Documentele au fost distruse sau
microfilmate, au fost puse pe durată nelimitată în seifurile care ascund secrete murdare „de interes naţional”. Să
ucizi un viitor foarte mare poet al ţării, înzestrat cu daruri celeste, adăpându-se cu lăcomie din sevele pure ale
acestui pământ, brusc dumerit asupra jugului, minciunii
şi ororii, precis de neînduplecat, nu e un lucru simplu: urmele, oricât le-ai îngropa, ies mereu şi mereu la suprafaţă
şi, ca în basmele ezoterice, sângele tânăr cere izbăvirea.
Fac parte dintre puţinii martori care se mai află în viaţă, colegă de grupă, prietenă şi părtaşă la aceleaşi frământări ale poetului în ultimul lui an de existenţă - tumultuosul şi sângerosul 1956, când doar pentru o clipă am
trăit iluzia libertăţii. Această fericire m-a transformat în
martor incomod şi „nociv”. în realitate, nu aveam nici pe
departe carisma şi puterea lui de luptător. Am fost aleasă
însă ca exemplu, arestată şi condamnată, pentru că am
organizat şedinţe „conspirative”, „contrarevoluţionare”, la
care a participat şi poetul Nicolae Labiş. Aceeaşi soartă a
avut-o şi colegul şi prietenul nostru comun Aurel Covaci,
care-l adăpostea pe poetul fără locuinţă şi bani Nicolae
Labiş.
Campania de înfricoşare prin şantaj, schingiuire, con
damnări fără drept de apel, lipsiri de drepturi civile a fost
atât de aberantă, încât nea amuţit, pe unii pentru vecie.
Aurel Covaci, devenit în 1962 soţul meu, mi-a propus să
nu vorbim, să îngropăm în adâncul nostru această cutremurătoare taină.

lui Aurel Covaci, care fusese chemat la dorinţa lui Nicolae Labiş de o voce anonimă, cu un uşor accent rusesc
(vocea Mariei Polevoi - dansatoare, n. 1919 în Basarabia),
transmite concluzia cum nu se poate mai clară că necruţătoarea „Pasăre cu clonţ de rubin” a doctrinei comuniste
s-a răzbunat pentru nesupunerea lui şi l-a strivit. Cu ironie amară trage speranţa că urmaşii pajurei vor găsi prin
ţărână urmele poetului Nicolae Labiş, care „va rămâne o
amintire frumoasă”.
Ultimele trei cuvinte, acel vaer atât de lucid şi disperat,
au rămas în manuscrisul original, tăiate de Aurel Covaci
la cererea celui care urma să plece demn, împins în abisul morţii de cei pe care i-a crezut că au suflet şi idealuri.
Mă voi rezuma în textul de faţă doar la ceea ce cunosc
despre cum s-au petrecut hărţuirea, lupta şi soluţia finală
dintre poetul Nicolae Labiş şi organele Securităţii statului în toată ierarhia lor în cele trei luni ale toamnei anului
1956.
De cum a venit, atras de mirajul Capitalei în anul 1952,
tânărul Labiş, romantic revoluţionar, cum se spunea pe
atunci, încercând să scrie în pas cu cerinţele epocii, a înţeles că îndrumarea falsă şi restricţiile care i se impuneau
nu pot fi admise. Inteligenţa scotocitoare, talentul debordant au declanşat ura şi invidia colegilor de la Şcoala de
Literatură (Nicolae Stoian, Gh. Tomozei şi alţii), dar, mai
ales, din partea responsabililor cu „tinerele talente”: M.
Beniuc, Marcel Breslaşu, Gogu Rădulescu, Mihai Gafiţa
ş.a. Pentru că Labiş nu s-a supus, a refuzat oblăduirea cuiva, consider că de atunci începe să i se constituie dosarul
de urmărire. Directorul Şcolii de Literatură îl credea pe
Labiş „un rătăcit” cu idei „dăunătoare” şi creează în jurul lui o reţea informativă dintre colegi, obligaţi, de spaimă, din laşitate sau din dorinţa de parvenire, să scrie şi să
depună regulat note informative despre lecturile interzise, ideile răzvrătite şi tot ce părea suspect la acest ciudat
coleg
cu aspect de copil năstruşnic şi generos. Concret,
POETUL, PE „LISTA NEAGRĂ”
se
perindă
sancţiunile, tentativele de exmatriculare din
Familia poetului a ştiut adevărul de la început. Răpus
şcoală
sau
UTM,
consemnarea la domiciliu, percheziţiipe patul de la Spitalul de Urgenţă, el le-a mărturisit tatăle
în
camera
de
la
cămin, urmate de confiscarea cărţilor
lui său şi câtorva prieteni apropiaţi că a fost împins între
interzise.
A
continuat
interzicerea textelor şi a prezenţei
vagoanele tramvaiului şi că-l cunoştea pe executant. Sin
lui
la
Festivalul
Mondial
al Tineretului - Bucureşti 1953.
gura mărturisire, din zorii zilei de 10 decembrie, dictată
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În marea lor ură şi prostie, colegii şi „victima” l-au pârât pentru „tentativă de viol” asupra naivei Doina Ciurea.
Doar M. Sadoveanu, care-l simpatiza, l-a mai putut salva
de sancţiuni.
Ne apropiem de anul 1956, când poetul Nicolae Labiş
se hotărâse să termine cu „coproducţiile” şi să pornească
pe drumul propriu, fără îndrumători şi închistări în lozinci triumfaliste. Într-un interviu dat la Radio în 1956
lui Titel Constantinescu, el numeşte perioada Şcolii de
Literatură „Treapta limpezirii”. Citez: „În această etapă
m-am format prin luptă. Dogmatismul, birocraţia, iată
nişte scorpii care circulau cu violenţă pe atunci în domeniul fraged al tinerei noastre literaturi... dar nu m-am
închinat cum, vai, au făcut-o
unii colegi nimerniciei...”.
Labiş primeşte riposte dure:
La Plenara secţiei de poezie de
la 29 mai 1956, în referatul lui
M. Petroveanu (soţul Veronicăi Porumbacu) îi caracterizează poeziile ca dominate de
„apăsare şi tristeţe lipsită de
obiect”, iar Mihu Dragomir îl
acuză de „asimilarea excesivă
a unor poeţi dintre cele două
războaie (Ion Barbu şi Tudor
Arghezi), ca apoi, la primul
Congres al Scriitorilor din iunie 1956, să-l învinuiască de
„snobism, evazionism, influenţe ale ideologiei burgheze, infiltraţii liberaliste, slabă pregătire ideologică, lipsă de contact
cu realitatea, precum şi confuzii cu privire la raportul dintre
libertate şi îndrumare”.
Atmosfera de suspiciune,
intrigile din tagmă, piedicile puse sub diverse pretexte la
publicarea volumului aşteptat
şi a unor poezii trimise la reviste, lipsa de bani îl izolează, dar cel mai mult îl înspăimântă chemările la ordin cu ameninţări din partea Securităţii. Ştia că este trecut pe „lista neagră” întocmită de
Gogu Rădulescu (prezent în tribună până în ultima zi a
lui Ceauşescu), care primise de pe atunci sarcina ca, sub
pretextul unor discuţii sincere cu tinerii scriitori, să afle
şi să informeze Securitatea ce idei duşmănoase îi frământă în taină.
„Labiş a fost ales pentru a exemplifica urmările posibile ale nesupunerii”, declară cu toată răspunderea ziaristul
şi apropiatul prieten până la moarte, Portik Imre, în memoriile sale postume, apărute abia în anul 2005, după părerea mea, cea mai autentică, dezinteresată şi bine infor
mată consemnare dintre cele apărute până acum.

cameră de la Uniunea Scriitorilor, dar nu primeşte. Colegul său, mai în vârstă cu trei ani, Aurel Covaci, generos
şi ocrotitor, îi oferă să împartă, ca între fraţi, camera cu
chirie de la ICRAL de pe Strada Miletin nr. 14. Dormeau
într-un pat, îşi împărţeau bruma de mâncare, ţigările şi
paharul de vin, dar mai ales nedumeririle, spaimele şi hotărârile. Din acel septembrie 1956, eu, Stela Pogorilovschi,
studentă la Secţia de Literatură şi Critică Literară, anul
III Filologie, am devenit prietenă apropiată, confidentă,
împărtăşindu-le durerile şi bucuriile zi de zi. Am povestit
în două cărţi apărute - „Timpul asasinilor”, Editura Libra,
1997, şi în „Persecuţia”, Editura Vremea, 2006 - parte din
documentele memoriei mele care se referă la acel anotimp zguduit de istorie, a cărui
amprentă a rămas ca un sigiliu
sacru impregnat în fiinţa mea
fagilă, maturizând-o. Le voi relua curând în altă parte, întregindu-le mai ales pe cele despre poetul supravegheat şi voi
povesti cum, împotriva raţiunii lui salvatoare, destinul, adică propria lui structură spiri
tuală, înfruntând „maşina infernală”, îl împingea spre pieire.
De altfel, în majoritatea poeziilor de atunci, presentimentele,
ca în tragediile antice, domină
şi ne copleşesc. Aurel Covaci le
cunoştea cel mai bine, i-a citit
primul epitafurile despre care,
cu nesăbuinţă, regretatul Laurenţiu Ulici mi-a spus: „Poetul
şi-a regizat singur moartea”.
Voi încerca acum să desluşesc semnificaţia „nopţilor de
coşmar”, adică a trăirilor din
poeziile scrise sau dictate lui
Aurel Covaci, câte s-au mai
păstrat, din cele două nopţi
esenţiale: Noaptea Sfântului
Andrei - 30 noiembrie 1956 şi 2 decembrie 1956 - Ultima
zi de naştere, la împlinirea a 21 de ani. Cele din Ultima
Noapte au fost descoperite de mine acum un an în Muzeul de la Suceava, „Fondul Nicolae Labiş”, la care nu am
avut acces până recent, după cum, timp de peste 50 de
ani, nu am fost invitată niciodată să onorez vreo festivitate dedicată poetului. (Mai degrabă au ţinut să afle ce ştiam despre incomodul poet, teribilul Pantiuşa şi căpitanul
Gh. Enoiu, tartorul anchetelor de pe Uranus).
Din noaptea Sfântului Andrei s-au păstrat doar trei
poezii ale coşmarului care acum devenise datină.
Labiş se aşezase turceşte peste pătura patului hârbuit, dar ospitalier, umbra lui din profil apare clătinându-se
pe peretele văruit („Umbra mea îşi clatină/ Limpede var/
Vine ca o datină/ Noaptea de coşmar”).
Aurel Covaci se aşază, în poziţia lui Buda, în faţa poePRESENTIMENTUL MORŢII
tului şi îşi desenează unul altuia staturile din profil. PenPe parcursul anului 1956, cred că prin vară, se mută
tru a se încuraja au scris cu litere mari, în cărbune deasude la adresa de pe Str. Odobescu, unde locuiau în comun fraţii Raicu, D. Carabăţ, Gh. Mărgărit (sporadic mai pra: „Omule, nu te supăra, că trece şi asta”.
dormea şi pe la Ion Băeşu sau Lucian Pintilie). Ceruse o
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Ca în transă, preluând coşmarul celuilalt, Aurel Covaci compune primul sonet al coşmarului, iscălit apoi cu
brio de Nicolae Labiş. Foaia aceea a fost arestată şi ea de
Securitate (corp delict nr. 30), dar mai apoi a fost recu
perată. S-a mai păstrat, brăcuit, începutul celui de-al doilea sonet al coşmarului cu scrisul lui Covaci („Eram în vis
cadavru în raclă şi în groapă...”).
O viziune a propriei morţi, dar şi a acelor tainice recuperări spirituale de după. Labiş i-a transmis imaginea
în transă poetică.
A treia poezie, fără titlu, scrisă şi compusă de Nicolae Labiş, pe care Covaci o aprobă doar prin iscălitură, o
mărturie totală despre suferinţă („Mă doare totul: visul,
cuvântul, somnul, viaţa şi vântul...”). Aici apare imaginea
surprinzătoare a poetului sugrumat cu propria-i faşă de
prunc, atârnat cu capul spre adâncul genunii şi cu picioarele invers, spre cer.
Semnificaţia acestei obsedante imagini am dezlegat-o
abia după descoperirea celui deal doilea set de poezii dictate, iscălite şi datate de Nicolae Labiş din cea de-a doua
noapte de coşmar, la 2 decembrie 1956. Le-am recunoscut imediat după caracteristica foilor rupte dintr-o mapă
de birou, dar, mai ales, că multe sunt stenografiate total
sau parţial. Caligrafia este a lui Aurel Covaci, stenografia
cu atât mai mult, pentru că acesta o învăţase după un manual modern şi la facultate îşi stenografia unele cursuri.
M-am gândit emoţionată că hieroglifele pot acoperi
taine ascunse, ultimele gânduri intime ale poetului, peste
care au trecut 50 de ani şi atâtea priviri scotocitoare plus
competenţa şi vigilenţa „poetului prinţ” Gheorghe Tomozei, care, stăpân pe toată arhiva, nu a avut interesul să
se ocupe de ele. Mi s-a permis xeroxarea şi pe parcursul
anului 2008, le-am descifrat cu ajutorul a două doamne
stenografe supercalificate. Apar acum prima oară. Doar
câteva scrise de mână au fost rupte din context şi prezentate fără semnificaţii în alte părţi.
Le veţi citi şi veţi înţelege disperarea poetului, care,
„îngrozit de temnicer”, „înainte de gol”, „înainte de focul
suav, zâmbitor de pistol”, se adresează „omului de pe marginea patului”, care i-a însoţit „nefericirea nopţii de coşmar”. Spânzurat cu capul în jos de un iadeş, lasă această
ultimă chemare „nu scrisă, ci dictată”, ţipând în van „ajutor”! Ultimele lui concluzii, concentrate în 13 versuri, i
le-a încredinţat lui Covaci, poate cu rugămintea de a nu
le face publice niciodată. E vorba despre poezia „Credo”,
o viziune a omenirii laşe şi a puterii lui Satan pe pământul
patriei, dată de Dumnezeu altar Poetului.
Despre simbolistica Spânzuratului din cărţile de Tarot,
explicată succint de doi mari scriitori ocultişti, sunt necesare explicaţii:
Eliphas Levi (secolul al XIX-lea): „Spânzuratul este un
simbol al lui Prometeu, cu picioarele în cer şi capul atingând pământul, adeptul liber şi mânat de sacrificiu care
dezvăluie oamenilor secretul zeilor şi care pentru asta
este ameninţat cu moartea”.
Teologul Leonid Uspenski, în cartea cu poeme în proză, zice despre Spânzurat: „Iată, acesta este omul care a
văzut Adevărul. O nouă suferinţă, mai mare decât poate
provoca vreodată orice durere omenească...”.
Nicolae Labiş spune totul despre el şi despre epoca celui rău. Prin ultimele lui mesaje mi se confirmă ceea ce
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aflasem: Nicolae Labiş, structural, avea toate datele unui
viitor mare iniţiat. Primele taine le-a aflat de la profesorul său de limba română, V. Gh. Popa (condamnat la 16
ani de închisoare politică), discipol şi apropiat al lui Vasile Lovinescu. Profesorul de la liceul din Fălticeni este
cel care i-a deschis ochii spre frumuseţea, profunzimea
şi tâlcul folclorului străbun. Nicolae Labiş are chiar o culegere proprie de poezii populare de toate genurile, printre care basmul Lostriţa, care aminteşte prin similitudini
mitologice de mitul lui Oedip.

SCENARII ŞI DOVEZI

Despre aşa-zisul accident de tramvai din noaptea de
9 spre 10 decembrie 1956, căruia i-a supravieţuit până la
data de 21 decembrie, s-a tot scris timp de mai bine de
jumătate de secol. Cu greu se poate dovedi care este adevărul, mai ales că au rămas extrem de puţine şi verosimile documente. Serviciul kafkian al Securităţii, departamentul de dezintoxicare, prin sumedenie de agenţi, chiar
şi din rândul scriitorilor, au împrăştiat drept adevăruri
versiuni aberante despre cum s-a petrecut crima şi cine
poate fi autorul ei. Serviciul despre care am vorbit primea
sute de note informative şi întocmea apoi dosare pe baza
minciunilor clocite tot acolo.
Astfel, voi da ca exemplu doar câteva variante: 1. Labiş era atât de beat, încât s-a vârât singur sub tramvai; 2.
Labiş a băut cu Covaci, iar în staţie acesta l-a împins sub
tramvai, furându-i şi ceasul de la mână. Această faptă ar
avea două explicaţii: a) Covaci este bănuit că „scopul lui a
fost de a-l atrage pe poetul Nicolae Labiş pe linie contrarevoluţionară, iar, dacă nu i-a reuşit, a trecut la omorârea
lui” - extras din documentul CNSAS nr. 62 de la 14 martie 1958, strict secret.
Documentul este perfid întocmit pe baza investigaţiilor lui Gh. Achişei şi afirmaţiei Margaretei Labiş, studentă la Filologie; b) Covaci l-a omorât din gelozie, iubeau
amândoi aceeaşi fată; pare hilar dacă nu s-ar fi comandat
şi un roman difuzat pe piaţă, scris de Gabriel Gafiţa. Protagoniştii sunt doi buni prieteni scriitori, dintre care unul,
lipsit de talent, invidios şi gelos, îl ucide pe celălalt. Prost
scrisă, cusută cu aţă albă, această versiune nu a prins şi nu
a convins pe nimeni, dar a fost un foarte bun pretext să-l
ciomăgească pe Aurel Covaci noapte de noapte în perioada când supravieţuia cu Petre Pandrea în aceeaşi celulă
(mie mi-a relatat un martor din arest).
După ce ne-au învăţat minte şi - ne-au eliberat din închisoare condiţionat, cu angajamentul de a nu relata nimic niciodată, fiind pasibili de o nouă pedeapsă, am păstrat, ca pe icoana unui martir, imaginea poetului Nicolae
Labiş hăituit de păzitorii ideologiei în care crezuse candid, ca într-un basm, înfricoşat şi singur, ameninţat cu
moartea şi cu interdicţia. Imaginea acelei ultime nopţi de
decembrie, reci şi ceţoase, despre care Vladmir Maiacovschi, victima altei revoluţii, a scris: „În astfel de nopţi/
În astfel de zile/ Umblă pe străzi cu umbre tiptile/ Poeţii
şi tâlharii”.
I-am recitat întreaga viaţă poeziile postume. Aurel
Covaci îi imita şi tonul dulce moldovenesc, cu inflexiuni
surprinzător de dure, ca dalta unui sculptor cioplitor al
cuvintelor limbii româneşti.
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În momentul de faţă, rămasă în viaţă, sunt singura
care a trăit şi a văzut cu ochii proprii grozăvia unei odioase crime ce a retezat prea timpuriu o altă floare de crin
întrupându-se într-o zi cât alţii în zece. Doar pentru cei
de bună-credinţă scriu atât cât ştiu şi, ca pe un desfăşurător, punctez filmul ultimelor zile.
A) 6 decembrie, de Sfântul Nicolae. Se întâlneşte cu
prietenul său Portik Imre, venit la Bucureşti în delegaţie.
I se plânge de lipsa de bani, de lipsa de foc în camera lui
Aurel Covaci şi de răceala oamenilor care îi erau odată
apropiaţi. Îi citeşte o poezie dedicată sieşi: „Sunt douăzeci
de ani şi încă unul...”. Mărturiseşte că foloseşte cuvintele
limbajului comun ca simboluri: „Pentru mine, cuvintele
partid, marxism, stegar ş.a. au altă semnificaţie decât cea
obişnuită...”.
Îl preocupa faptul că a cântat în public în repetate
rânduri Imnul regal şi a recitat poezii interzise. Vorbeşte cu Portik despre evenimentele din Ungaria din 1956
şi consecinţele de la Facultatea de Filologie, arestări, excluderi. Se hotărăşte: „Trebuie
să dispar pentru un timp din
faţa ochilor lor. Vreau să dispar din Bucureşti, fără urmă”.
Hotărăşte să plece înainte de
Sărbători.
Mai spune: „Pot flămânzi
zile întregi, dar nu pot să nu
scriu”. Portik a plecat.
B) 7 şi 8 decembrie: Se întoarce foarte târziu la locuinţa de pe Miletin 14. Pe data de
8 eu mă întâlnesc cu el şi-mi
cere cu împrumut suma de 5
lei, echivalentul a două pachete de ţigări Carpaţi.
C) 9 decembrie. Spre seară apare acasă devreme, avertizat de Aurel Covaci că nu-i
va mai oferi găzduire dacă întârzie nopţile. E foarte flămând, dar gazda nu are absolut nimic de mâncare. Prânzul îl lua la cantina studenţească de pe Matei Voievod.
Labiş cere permisiunea să comande o friptură pe datorie doamnei Candrea, responsabila restaurantului Casei
Scriitorilor. Dumitru C. Micu îşi aminteşte că l-a văzut
acolo şi că a plecat singur. Mioara Cremene, în amplul interviu cu doamna Mariana Sipoş (Editura Universal Dalsi-2000), îşi aduce aminte că în acea seară i-a şoptit doar
atât: „Hei, Mioriţo, habar n-ai! Nici nu-ţi închipui ce mi
se pregăteşte...”.
D) În drumul spre casă, cu exact cei 5 lei împrumutaţi
de la mine cumpără o sticluţă de un sfert din cea mai ieftină ţuică populară. Nevoia de comunicare şi alte aleanuri
îl deturnează spre localul Capşa, încă elegant, păstrând
din parfumul boemei de odinioară. Labiş nu era beat, o
afirmă şi alţii, o declară şi el la Urgenţă. Gustă puţin din
ţuică, nu avea bani nici măcar de o cafea. Între timp, la
o masă mai încolo, se aşază trei bărbaţi şi o femeie. În
anchetele trucate ale lui Tomozei sunt prezentaţi drept
necunoscuţi. Pe cel puţin doi, Labiş îi cunoştea. Pe unul,
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încă din 1953, când a avut cu el o altercaţie dură la festivitatea înmânării premiului de stat poetului Alexandru Andriţoiu. Acesta i-a spus lui Labiş cu ură că în viaţa sa nu
va „pupa” premiul de stat. Labiş se hotărăşte să-l bată, dar
Aurel Covaci l-a sfătuit să se ferească de el, căci are meseria de „suflător”. Îl chema Iosif Schwartszman, zis Grişa,
de meserie pianist acompaniator alogen basarabean. Femeia, însoţitoarea lui Grişa, pe nume Maria Polevoi, fostă
dansatoare la Teatrul „Tănase”, în 1956 dansa în ansamblul artistic al MAI. Sora lui Labiş mi-a spus că se pare că
Nicolae Labiş o cunoştea şi pe ea dinainte. Polevoi Maria,
născută la Ismail-URSS, la 3 martie 1919, cu domiciliul
stabil în Bucureşti, Str. Traian nr. 31. Evident, biografiile
lui Grişa şi a lui Mary Polevoi sunt în multe privinţe asemănătoare. Convingerea mea, că şi ei au avut rolurile lor,
dar documentele esenţiale lipsesc. Eu îi consider agenţi,
bazându-mă pe declaraţiile lor confuze şi contradictorii
aflate în filele Dosarului penal nr. I84960/1956, arhivat la
foarte scurtă vreme după moartea poetului.
Grişa Schwartszman, în
acea noapte la Capşa, l-a invitat la masa lor. Poetul, disperat,
s-a lăsat ademenit de femeie şi
le-a oferit şi lor din bruma lui
de ţuică. Mai mult, Labiş nu a
băut. I-a invitat la restaurantul
Victoria, în subsolul pasajului
cu acelaşi nume. Labiş a vrut
să-şi amaneteze ceasul „Pobeda”, ca să-i ofere ceva lui Mary,
dar nu a reuşit. Apoi, femeia îi propune să se furişeze pe
căi diferite şi să se întâlnească în staţia de tramvai Colţea, invitându-l peste noapte
la ea. În staţia prost luminată
apare şi filatorul Grişa. Mary
îl recunoaşte şi asistă de la o
mică distanţă cum poetul ezită, aşteptând-o să ia tramvaiul
13, care iese din refugiul din faţa spitalului, face bucla şi
opreşte uşor în faţa Muzeului Şuţu. Patru persoane aşteaptă să urce, Labiş e al treilea, dar tot mai şovăie. Când
se porneşte tramvaiul, cel de-al patrulea îl împinge pe Nicolae Labiş pe grătarul dintre cele două vagoane. Grişa
strigă că cel căzut e beat, în timp ce Mary, nemaiîndurând
grozăvia, spune că îl cunoştea pe poetul Nicolae Labiş şi
roagă să fie dus la spital. Considerând că victima este în
stare de ebrietate, doi bărbaţi (probabil martorii din staţie) îl târăsc pe propriile picioare, forţând fisura coloanei
şi împreună cu femeia îl duc la camera de gardă. Lăsat pe
jos, nu este nici internat, nici consultat, ci trimis cu un
taxi şi cu femeia mai departe, până ajung la Urgenţa de
pe Str. Arh. Mincu. Încă erau la Colţea când poetul, conştient, dă numărul de telefon al lui Aurel Covaci, şi Mary
îl anunţă în jurul orei 3 dimineaţa că unul Labeş a suferit
un accident de tramvai.
În memoriile postume ale lui Portik Imre se limpezesc multe aspecte ale aşa-zisului accident. Îngrijorat că
nu a apărut încă la Covasna, Portik revine la Bucureşti,
îl găseşte la Spitalul de Urgenţă. Portarul îi şopteşte: „Se
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spune că «era beat», dar a fost aruncat sub tramvai”. Îl găseşte complet lucid şi vorbind coerent. L-a întrebat dacă
a primit telegrama trimisă în ajun din spital (10 decembrie) printr-o fată, Stela. Eu i-o dusesem la poştă, dar telegrama nu a ajuns. Aşa cum am aflat din dosarul meu de
urmărire informativă, încă din 1956, printr-un ordin secret, corespondenţa îmi era triată şi parţial oprită. În telegramă, poetul se scuza că nu poate fi punctual la întâlnire,
fără alte explicaţii.
Am să extrag câteva fragmente esenţiale, pentru stabilirea adevărului, din memoriile lui Portik Imre. El reconstituie cu scrupulozitate vorbele lui Labiş din ziua reve
derii lor, cât şi cele relatate de Maria Polevoi, apărută la
Spital pe la ora 3 p.m. şi acceptând să stea de vorbă cu
Portik circa două ore, invitată la masă la Restaurantul Kiseleff. Informaţiile pe care le-am adunat o viaţă întreagă, insinuările din anchetele speciale ale Securităţii mă
determină să le acord toată încrederea.
Labiş către Portik: „Nu, n-am fost beat. E adevărat că
am băut după-amiază şi în seara aceea, dar nici măcar
ameţit n-am fost...”, „Nu am căzut singur, am fost îmbrâncit din spate de cineva... Nu aveam intenţia să iau tramvaiul din mers, fiindcă trebuia să văd mai întâi în ce tramvai
şi în ce vagon urcă ea”. Maria Polevoi îl zăreşte ajuns în
staţie, dar se răzgândeşte şi se retrage în umbră. „Aveam
multe motive ca nimeni să nu mă vadă cu el. Când a sosit primul tramvai nr. 13, l-am urmărit cu privirea, având
de gând să nu urc dacă se urcă el. Am văzut clar cum
l-a îmbrâncit cel din spatele lui, continuându-şi drumul,
în timp ce poetul dispăruse...” Despre autorul faptei: „...
Sta puţin la o parte, cu mâinile în buzunar, vorbea mur
dar despre Labiş”. Mariei Polevoi i-a fost frică toată viaţa
să pronunţe numele celui care a executat atentatul. Poate
că până la un moment dat i-a fost complice. Cert este că
sensibilitatea ei de femeie (cine ştie prin câte vicisitudini
trecută) angajată în MAI, fie chiar şi într-un ansamblu,
a determinat-o, la data de 10 decembrie, să se prezinte
la Uniunea Scriitorilor şi să stea de vorbă cu Mihai Gafiţa (fost ofiţer de securitate) şi să-i povestească despre
cele văzute cu adevărat. În felul acesta sunt informaţi în
secret cei care aveau sarcina de partid să-l supravegheze
pe poetul Nicolae Labiş: Marcel Breslaşu, Mihai Beniuc,
Ema Beniuc, Emil Galan. În cursul nopţii de 10 spre 11
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decembrie, Mary primeşte mai multe telefoane de ameninţare cu moartea.
Lasă să se înţeleagă că i-a recunoscut vocea lui Grişa Schwartszman. Până în 1978, fiinţa aceasta a trăit sub
teroarea deţinerii secretului crimei şi s-a sinucis după ce
cineva şi-a amintit de ea şi a încercat să o determine să
spună adevărul.
Cât despre Grişa, încă se mai poate realiza o investigaţie competentă asupra celor două procese-verbale de
ascultare consemnate de sergentul major Gheorghe Aurelian de la DMC, la ora 2:40, în noaptea de 10 decem
brie. În urma celor două declaraţii confuze şi mincinoase
ale lui, manipulate în continuare de Securitate, se dispune trimiterea dosarului la Procuratura Raionului Tudor
Vladimirescu. Concluzia a fost că, pentru producerea accidentului, vinovat ar fi manipulantul tramvaiului, consemnându-se următoarele: „Întrucât accidentul nu s-a
datorat nici cel puţin faptului încercării sale de a se urca
în vagon, urmează a se constata că (nu) sunt întrunite
elementele constitutive ale acestui delict şi a pronunţa ca
atare încetarea procesului”.
Mihai Beniuc a avut sarcină grea. El a trebuit să-i
alunge pe tinerii, pe scriitorii sau pe studenţii înghesuiţi pe coridoarele Urgenţei. Nu pierdea nici un prilej să-i
mustre şi să-l dea de exemplu pe Labiş. Îi avertiza la ce
ducea faptul să nu asculţi de îndrumarea partidului. Acelaşi lucru l-a declarat şi Nicolae Ceauşescu prin anii ’70,
adresându-se unei delegaţii de tineri scriitori, sfătuindu-i
să nu comită fapte nesăbuite dacă vor să nu împărtăşească soarta poetului Labiş.
A murit când furios, când sperând, părându-i rău şi
iubind cu ardoare viaţa şi oamenii, implorând în ultimele
ceasuri să i se aducă ozon de pe culmile unde se adapă
căprioara.
L-am revăzut pe catafalc în holul Casei Scriitorilor,
îmbrăcat în costumul pe care şi-l cumpărase cu o lună
înainte din banii pe „Primele iubiri”, scufundat în spuma voalului de mireasă mortuar. Mâna lui fină mi s-a părut că o reţine pe a mea. M-am înspăimântat, căci i se
schimbase chipul. Avea faţa Spânzuratului din Tarot şi în
craniu, din care i se extirpase creierul, i-au băgat în loc
câlţi. Satana, clonţul Păsării cu clonţ de rubin, şi-a făcut
datoria.

LA VÂNĂTOARE CU LABIŞ

Era considerat o „minune locală”. Deşi foarte neastâmpărat, când venea vorba de literatură devenea extreme
de serios. La internat, stăteam cu Nicu în cameră eu şi
încă patru colegi, în total şase. Deseori, întins pe patul
său, citea mult din Eminescu şi alţi poeţi. Îl lăsam în
pace şi spre deosebire de ceilalţi, îi apreciam pasiunea
pentru literatură şi aşa ne-am împrietenit.
Îmi zice într-o zi senină de mai: „Hai în parcul şcolii
În anul 1950, mândria cuprinsese profesorii liceului să-ţi citesc câteva poezii pe care tocmai le-am scris.” Ne„Nicolae Gane” din Fălticeni. Un elev internist, Nicolae am aşezat pe o bancă şi a început să lectureze. Tocmai
Labiş (noi îi spuneam Nicu), de 15 ani, a uimit cu poe- se însera şi crinii şi-au deschis petalele. Pe măsură ce ciziile sale pe membrii Consfătuirii scriitorilor moldoveni. tea, şi celelalte flori au tresărit: stânjenei, toporaşi şi-au
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Motto:
„Ce se întâmplă dacă moare un înger,
Dacă eşti închipuire, sau întrupare.
Atunci când te atingi de lumină,
Devii dintr-odată visare…”
„Integratorul croşetează îngeri”
(Ioan Vintilă Fintiş)
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scuturat capetele, clopoţeii au început să sune dulce, rochiţa rândunicii şi-a dezbrăcat haina. A început o uşoară
adiere şi petalele florilor de măr, din grădina alăturată,
au început să ningă, acoperind locul unde stăteam cu un
strat diafan, ce ne ajunsese la glezne. Din ceaţa istoriei
literaturii pentru copii a apărut şi „Căţeluşul şchiop” al
Elenei Farago, care, după ce a ascultat o poezie recitată
de Nicu, a fugit vindecat.
Am remarcat cu uimire, printre petalele de flori căzute, câteva pene lungi, albe. Mi-am ridicat privirile spre
cer, şi deşi se însera, prin ninsoarea vegetală am văzut o
lumină pală, mată, o spirală ce se rotea încet în cerc. Am
simţit un miros de tămâie şi parcă auzeam o liturghie
intonată în surdină. Nicu m-a trezit din reverie: „Ţi-a
plăcut?” Stăteam ca vrăjit. „Cum le scrii?” „Îmi vin imaginile în minte, aşa, ca într-un film. Nu pot să mă împotrivesc şi le scriu pe hârtie. Uite ce-i. Vine vacanţa de
vară, vino cu mine câteva zile la Mălin. O să mergem cu
tata la vânătoare, în pădurea pe care Eminescu o numea
de argint..” „Bine”.
Şi am plecat împreună la Poiana Mărului, în prima zi
de vacanţă, cu trenul personal. La gară ne aştepta Eugen,
tatăl lui Nicu, cu o şaretă de la ocolul silvic unde lucra.
„Hei, ce faceţi pui de smei, mâine dimineaţă mergem la
vânătoare. O să mâncăm o friptură de căprioară de o
să vă lingeţi pe degete, acum că e foamete mare.” Şi astfel am ajuns la Mălin. Poarta ogrăzii e străjuită de Ana,
mama lui Nicu, împreună cu surorile sale Margareta şi
Dorina. În casă, la masă, după ce mâncăm cu poftă mămăligă cu brânză şi lapte, învăţătoarea Ana mă descose:
„Ce zici de fiul meu? E năzdrăvan?” „Este, dar scrie poezii foarte frumoase şi i se iartă totul. Anul acesta a primit premiul I la Concursul naţional. Va deveni un mare
scriitor.” „Să te audă Dumnezeu, dar scriitorii sunt tare
nefericiţi” „De ce ziceţi asta? Ei trăiesc ca să scrie. Asta
le împlineşte viaţa.” „Dar nu câştigă nimic, sunt muritori de foame.” „În schimb rămân în istorie”. „Aşa să fie”.
Culcaţi-vă imediat că mâine Eugen vă scoală devreme.
Noapte bună.!”
Nu puteam adormi. Mă gândem cum e fii animal sălbatic, să zburzi în libertate şi dintr-odată un glonţ să-ţi
curme zilele. Mori nevinovat. Asta este soarta jivinelor.
Dumnezeu ni le-a dat ca hrană. Îmi spun rugăciunea şi
adorm.
Spre dimineaţă, când era somnul mai dulce, Eugen
mă trezeşte: „Gata scularea, spălarea cu apă rece şi la
drum”. Bem repede un ceai şi mâncăm o felie de pâine
unsă cu untură şi pornim. Luna iunie începuse cu o secetă cumplită şi pământul era uscat şi bătătorit, încât, pe
drumul forestier, şareta ne zgâlţîie de ne trec oasele prin
piele. Urcăm agale, un deal împădurit, apoi oprim într-o
poieniţă şi ne continuam drumul pe jos, după ce Eugen
priponeşte calul alb.
„Aici e locul unde se adapa căprioarele” – şopteşte Euge cu degetul la gură. Ne ascundem în lăstăriş.
O sete de apa vie ne mistuie acum în apropierea morţii
vietăţii. Aşteptarea întunecă universul chiar dacă mijeşte de ziuă. Primele raze de soare însângerează cerul.
Nicu se roagă atotputernicului ca vietatea să nu mai
vină. Dar căprioara apare, suavă ca o fecioară, neliniştită
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de parcă şi-ar fi presimţit moartea. Nicu îl imploră pe
Dumnezeu ca tatăl sau să nu nimerească ţinta. Destinul
însă era implacabil ca în tragediile luii Sofocle şi căprioara se prăvăleşte moartă după o îngenunchiere zadarnică. Apoi sufletul ei bland se înalţă spre cerul neîndurător. Nicu îi închide ochii căprioarei, cu blândeţe şi este
trezit de glasul bucuros al tatălui care îşi stigă izbânda:
„Avem carne!”
Puşca lui Eugen avea două ţevi. După ce a împuşcat
căprioara şi-a pus arma pe umăr. Atunci, eu am auzit a
doua împuşcătură, glonţul pornise de pe cealaltă ţeavă,
sus, spre cer. Se pare că nici Eugen şi nici Nicu nu au auzit această a doua împuşcătură.
Am auzit un vaiet şi am ridicat privirile. Am văzut
aceeaşi lumină ca atunci când Nicu mi-a recitat versurile în grădina liceului din Fălticeni şi aceleaşi petale albe
cădeau şi acum în jurul meu. Apoi a picurat un lichid alb
ca un lapte galactic. Deodată, lumina mata, ca de porţelan, a început să coboare în rotocoale şi a căzut la picioarele mele. Era un înger acoperit cu pene lungi, diafane
şi aripi ca nişte harfe! Ochii săi enormi şi blânzi erau aidoma cu cei ai căprioarei ucise. Am rămas înmărmurit.
Îngerul a început să geamă: „Vai de mine, m-a nimerit în
inimă şi am să mor.”
„Cum aşa voi aveţi inimă şi sunteţi muritori?” „Am
zis inimă ca să mă poţi înţelege. Suntem croşetaţi din lumină condensată, care înseamnă iubire şi în punctul de
unde începe ţesătura e centrul căruia îi spunem inimă.
Ne mai destrămăm atunci când moare omul pe care îl
protejăm. Am să mă destram şi am să mă întorc în lumina din care m-am născut. Nicolae Labiş va rămânea fără
înger de pază. Mi-e teamă să nu păţească ceva rău. Numi pare rău că mor pentru că datorită acestei vânători, a
morţii căpriorei şi a morţii mele, Nicolae a scris o poezie
nemuritoare „Moartea Căprioarei.”
Şi îngerul a început să se deşire într-un fir lung,
mâţos ca de lână care apoi s-a înălţat în văzduh. La-m
privit multă vreme până a dispărut.
Între timp Nicu s-a întors cu tatăl său purtând
pe umeri, suspendată pe un par rezistent, căprioara cu picioarele legate. Nicu e palid şi tremură. Eugen pregăteşte focul şi tranşează căprioara. Friptura
miroase ademenitor deşi peste tot miroase a moarte.
După ce am mâncat câte o bucată de carne friptă, am
luat tot ce a mai rămas, ne-am urcat în şaretă şi ne-am
întors la Mălin. Ne-am culcat imediat, simţindu-ne foarte obosiţi. Nu am putut dormi. Am visat căprioara ucisă care se trasformase în lumină şi din care Dumnezeu
croşeta un înger. În timp ce împletea, Demiurgul s-a împuns într-un deget şi nu a mai terminat lucrarea…
A doua zi, Eugen şi Nicu m-au dus cu şareta la gara
Poiana Mărului. Ne-am despărţit şi nu ne-am mai revăzut niciodată. Cu toate că locuiesc în Bucureşti, nu
am ştiut că Nicu venise aici la Şcoala de literatură Mihai
Eminescu. Am aflat de acest lucru când am citit într-un
ziar că a murit călcat de un tramvai. L-a răpit dintre noi,
„păsărea cu clonţul de rubin”, cum spunea el în una din
poeziile sale. M-am gândit că accidentul acesta cumplit
s-a datorat faptului că Nicolae Labiş a rămas de la vânătoarea căprioarei, fără înger de pază.
HYPERION
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TEATRUL MIHAI EMINESCU BOTOŞANI
GELLU DORIAN - PREMIERĂ ABSOLUTĂ

Cu limbă de moarte
DISTRIBUŢIA:
Savantul – Marius Rogojinschi/Volin
Costin;
Criminalul – Ioan Creţescu;
Reporterul – Lidia Uja;
Fotograful – Bogdan Muncaciu;
Regia şi scenografia – Ion Sapdaru;
Asistent regie – Ioan Creţescu;
Montaj video – Eugen Ipate, Lidia Uja;
Lumini – Eugen Vizitiu;
Coloana sonoră – Eugen Ipate;
Regia tehnică – Constantin Adam.
După succesul punerii în scenă a unei
piese de Nicolae Iorga (Omul care ni trebuie), piesă care a închis stagiunea trecută, Teatrul Mihai Eminescu şi-a surprins
spectatorii prin aducerea pe scenă a
unui nou dramaturg cu origini botoşănene – Gellu Dorian – de data aceasta întro premieră absolută. Evenimentul inedit
al deschiderii stagiunii 2011 – 2012 şi al
Zilelor Teatrului Mihai Eminescu (ediţia a
VI-a, 13 – 16 octombrie) a fost premiera la
sala mică a piesei Cu limbă de moarte, un
spectacol de Ion Sapdaru care a folosit ca
suport textul dramatic al lui Gellu Dorian.
În seara zilei de 13 octombrie, la Botoşani,
am avut aşadar o dublă premieră: prima
reprezentarea pe scenă a unei piese de
teatru şi prezentarea pentru prima dată
a unui nou dramaturg. În chip firesc poetul, prozatorul şi publicistul Gellu Dorian
se dezvăluie şi celor care îi cunoşteau mai
puţin opera şi ca dramaturg. Autorul scrie
şi publică lucrări dramatice de mai bine
de trei decenii. Are un volum cu 8 piese
de teatru, Caţavencii, publicat în 2001, la
Editura Timpul, în ziua premierei fiind şi
lansarea celui de-al doilea volum cu alte
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6 piese, Confort Freud, la aceeaşi editură
ieşeană.
Piesele lui Gellu Dorian, după o mărturisire a autorului, sunt în bună parte
pentru lectură. Mai întâi am crezut că e
doar o eschivă, o defulare de circumstanţă, o proiecţie elegantă dinspre ceilalţi
către el, ca motivaţie de ce nu s-au jucat
până acum. Cum să gândească altfel, îmi
ziceam, un autor care scrie piese de 30,
de 35 de ani, le publică în reviste, în volume, le propune şi unor teatre şi, după expresia lui Mazilu, e refuzat cu toată plăcerea? Am citit Caţavencii, am citit Confort
Freud, şi am văzut că autorul n-are dreptate, nu în totalitate cel puţin. Textele au
şi această valenţă, rezistă la lectură, pot fi
citite şi gustate ca atare dar cu siguranţă au şi calităţi care le recomandă scenei,
cum Ion Sapdaru a şi demonstrat. Şi totuşi, ideea de teatru pentru lectură este
validă, textele se lasă citite acasă, în fotoliu, detaliile de ordin scenografic dar
şi cele cu privire la trăirile personajelor,
detaliile date de autor ca indicaţii de regie devenind uneori veritabile bucăţi de
proză. Vei întâlni, de asemenea, replici
sau lungi monoloage ce se pot declama
în prim plan, la rampă, aşa cum vei afla
şi câteva parabole-povestiri ce par rupte,
sacrificate, din lucrări mai ample de proză. În debutul piesei Caţavencii, bunăoară,
Crainicul, un personaj, joacă şah şi îşi modelează piesele din plastilină figurândule, totodată, şi un destin de viitori oameni
politici în piesa ce urmează – un eseu parabolă, încât scena se încarcă cu mugurii
unor semnificaţii ce vor rodi pe măsura
derulării acţiunii. În finalul piesei Crainicul face din toate piesele un singur boţ
de plastilină, probabil în vederea unui
nou joc electoral… Asemenea texte citite
acasă vor avea mesajul lor, independent
de ceea ce va gândi şi va concepe un regizor. Să citeşti piese de teatru e ca şi cum
ai „asculta” partituri muzicale, poate puţin

mai simplu, presupunând însă o minimă
fantezie, o îndrăzneală creativă proprie
pentru a vedea spectacolul închegat
doar pentru tine într-o distribuţie ideală. Avantajul lecturii unei piese este că te
poţi concentra pe ideatica piesei, pe momentele cheie cum le vezi tu şi pe care le
poţi relua de câte ori doreşti, în toate variantele. Alteori, paradoxal, în aceleaşi texte, se lasă toată lejeritatea regizorului, actorului, pentru o închegare liberă a sensului dorit, şi asta – printr-o abilă folosire
a stării dubitative. Personajele lui Gellu
Dorian, cu precădere cele din dramele
zis domestice, au libertatea de a-şi alege
o cale şi pare că nu autorul le scrie destinul, de aici şi finalul deschis, de un echivoc programat, al pieselor sale, aceasta
deosebindu-l de alţi autori dramatici care,
mai exigenţi cu personajele lor adică vor,
părinteşte vorbind, mai mult de la ele. De
aici, firesc, replici interiorizate prin monologuri lungi, gustate la lectură care, în
acelaşi timp, dau actorului posibilităţi variate de joc şi sens, încât unele par sentinţe scrise cu aldine, anume pentru a acroşa
spectatorul.
Gellu Dorian nu scrie comedii de regulă (poate doar piesa Caţavencii e o
comedie în măsura în care viaţa noastră dintre două mandate electorale e tot
o comedie, o farsă…). Gellu Dorian face
teatru din dramele acute dintre cei patru
pereţi domestici, din dialoguri pe care
mulţi le ştim şi pe care, ajunşi în stradă,
le trecem sub tăcere. Sub această constelaţie domestică a dramelor lui Gellu
Dorian putem vorbi de o sinceritate a trăirilor dusă în marginea deznădejdii, suferinţă în care se strecoară reflexe palide
din lumea exterioară, din societate: ce se
întâmplă, de pildă, într-un spital, într-o
firmă, cum curg relaţiile noastre în convieţuirea cu ceilalţi, în interacţionarea cu
lumea exterioară şi totul într-un dialog
alert, viu, de cele mai multe ori partenerii fiind soţ şi soţie, divorţaţi sau pe cale
să divorţeze, oricum căsnicii problematice, partenerii de căsnicie schimbându-şi
replici reale, dure, aşa cum într-un meci
de box se loveşte cu pumni adevăraţi, jucătorii lepădându-şi mănuşile din când în
când pentru a simţi mai bine cum lovesc,
cum mângâie.
O bună parte din piesele lui Gellu
Dorian (Cercul, 1980; Viaţă şi acordeoane, 1982; Lupii domestici, 1983 etc.) sunt
scrise şi fixate în timp înainte de ’89 iar un
critic de azi nici n-ar trebui să se lase impresionat prea mult de perioadă, de anul
când au fost scrise, dar anii aceia sunt istorie, o istorie a noastră care a lăsat dâre
adânci, sechelele sale conturându-ne în
bună parte şi prezentul, prelungindu-şi
influenţele în tot ce facem – încât reprezentarea lor, aducerea lor la lumina zilei
şi a scenei va fi o formă de catharsis prin
care e posibil să ne descărcăm de toate
aceste obsesii şi coşmaruri colective. Iar
teatrul, teatrul unei comunităţi, poate
avea şi această menire. Unele piese sunt
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experimente, probe de laborator în care
se forjează personaje şi stări dramatice,
acesta fiind cosmodromul cu lansări de
încercare când autorul experimentează
şi vânează certitudini, mai mult decât o
face în poezie, în proză. Textul dramatic
al autorului de care vorbim are o valoare
intrinsecă, de sine stătătoare dar, e ştiut,
valoarea sa întreagă o dă reprezentarea
pe scenă.
Iată, se poate face o analiză aparte pe
ideea libertăţii interioare şi a reflexelor ei
în exterior la personajele lui Gellu Dorian
pentru că sunt personaje complexe şi cu
complexe, oameni care se judecă şi pe ei
înşişi nu doar pe ceilalţi, oameni care au
îndoieli adânci asupra lor, asupra lumii.
Piesele permit un joc generos, o punere
în scenă cu valorizarea de prim planuri
la rampă a unor monologuri care sunt
deseori veritabile eseuri, cu idei grave ce
apasă conştiinţa multora dintre noi. Un
exemplu, două? Admirabilă, pentru viziunea nouă şi profundă a legendei originare a creştinismului, celor interesaţi le
propunem spre lectură piesa într-un act
În drum spre America, acelaşi text care,
pe scenă, va căpăta cu totul altă dimensiune. În Confort Freud ambiguitatea se
strecoară în gestul unui personaj, Alpha,
care încheie spectacolul butonând o telecomandă de televizor către sală, o sală
rămasă în întuneric ca un mare ecran ce
urmează să se lumineze pentru alt spectacol. Vorbind de această piesă care a dat
titlul volumului aş paria că sintagma confort Freud va intra în vocabularul curent
ca un mod de a înţelege dramele consumate între cei patru pereţi ai unei case, între partenerii de viaţă şi de care nu vor şti
nimic cei din stradă, dar vor izbucni din
inconştient fără nici o motivaţie la vedere.
Piesa Cu limbă de moarte are meritul
de a fi atractivă tocmai prin naraţiunea
monofilară, rotunjindu-se într-un singur
act dramatic. Firul dramei este îndrăzneţ
de subţire: un psihopat, criminal în serie
ajuns la nouăzeci şi nouă de crime vrea
să-şi celebreze suta ucigând în direct, sub
aparatul de filmat al reporterului, o personalitate cunoscută, un savant, în ideea
de a-şi câştiga astfel gloria pe care o visează încă de la prima crimă. Nu avem în
faţă o piesă de divertisment, o comedie,
şi realizatorii i-au simţit gravitatea abruptă în toată amploarea, au simţit probabil
şi riscul, ca astăzi, să aduci în dezbatere
publică o asemenea tematică. Cu limbă
de moarte, conceput într-un tempo alert,
montat modern cu tehnici şi în cadre
apropiate de virtuţile cinematografiei, cu
atragerea în subtile complicităţi a publicului, e un spectacol în care se simte apăsat semnătura regizorului Ion Sapdaru luminând doar o variantă de joc a acestei
piese, o variantă care a lăsat nevalorificate alte direcţii sugerate în chip limpede
de text, acesta fiind neajunsul asumat al
oricărei alegeri.
Dacă vrem să găsim în istorie un caz
asemănător, posibila sorginte, matricea
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unui asemenea tip de crimă pare a fi
Erostrat. Setea de glorie, ambiţie care la
unii a constituit un motor suficient de puternic pentru a se afirma în faţa lumii prin
fapte ilustre, a făcut şi victime reţinute în
subsolul istoriei ca deşeuri umane. Şi primul gând te duce la Erostrat, anonimul
care n-a mai suportat să trăiască în Efesul
plin de personalităţi şi monumente celebre şi şi-a construind gloria incendiind
Templul Artemisei, el însuşi murind în incendiu, admirându-şi „capodopera”. Printr-un edict cumplit de drastic cel care ar fi
pronunţat numele incendiatorului urma
să fie ucis! (Bun, şi de ce zeiţa n-a fost în
stare să-şi apere casa, lăsând ca un netrebnic să i-o distrugă? Chiar în noaptea
aceea, spune legenda, Artemis veghea
la naşterea lui Alexandru Macedon care,
mai târziu, a refăcut templul şi a participat la reinaugurarea lui.) Am putea crede că unii dintre noi suferă de complexul
Erostrat, un anume fel de invidie ce interesează şi psihiatria. Cucerirea faimei prin
distrugerea uneia dintre minunile lumii,
printre care se număra şi Templul, marchează dureros pentru orice conştiinţă
drama viermelui dornic să zboare cu aripi
furate. Poate mai mult decât oricând, astăzi merită să punem în discuţie calitatea
faimei unora, prin ce fapte şi-au câştigato şi dacă nu cumva o parte dintre „glorioşii” de azi n-ar trebui trecuţi la index, aşa
cum fusese trecut şi Erostrat. Aceeaşi dorinţă de celebritate pe unii îi înalţă ca un
motor de supersonic, pe când pe alţii îi
scufundă într-un canal, într-o subterană
plină de dejecţii resentimentare. Este la
îndemâna însetatului de glorie să aleagă:
savant sau criminal! Ion Sapdaru trece de
o asemenea decodificare directă şi, sub
pretextul reconstituirii crimei, readuce
proiectând pe un ecran imagini ale unor
victime celebre: John Lennon, Nicolae
Iorga, Che Guevara, J.F. Kennedy, Gianni
Versace precum şi Papa Ioan Paul al II-lea.
În viziunea regizorului toate aceste crime

reale, precum şi cea imaginată în textul
lui Gellu Dorian, ar avea un numitor comun – invidia! Că a fost opţiunea regizorului de a ilustra spectacolul cu crime, cu
aceste crime din ultimul secol şi nu cu
altele la fel de spectaculoase – nu avem
nimic de comentat doar că, din păcate,
se pot adăuga pe listă şi alte nume fără
pretenţia de a o epuiza: Franz Ferdinand,
Lev Davidovici Troţki, Armand Călinescu,
Aldo Moro, Martin Luther King, Lady Diana – oricare având semnificaţii (chiar şi
pentru scenă) dincolo de uciderea doar a
unui om.
Personajele piesei (Criminalul, Savantul, Reporterul, Fotograful) nu-s oameni
cu stare civilă, n-au identitate, nu se diferenţiază ca noi toţi printr-un nume, ci
sunt roluri atribuite, roluri convenţionale
exilate în neantul unor profesii de unde
acestea se manifestă implacabil, arhetipal, încât acţiunile lor transmit semnificaţii nu asupra tipologiei unui individ ci
a unui grup, acţiunile pierzându-şi astfel
materialitatea unui fapt real, trecând întrun gest simbolic, aş zice magic, şi tocmai
de aceea mai profund pentru înţelegerea
noastră. Crimele comise în piesă (virtuale şi ambigui) ni se transmit prin nararea
din partea unui personaj ce participă la o
reconstituire; flashbackul celorlalte atentate, reale şi celebre, sunt ilustrări dramatice menite să ne reîmprospăteze grozăvii concrete cărora unii dintre noi le-au
fost contemporani. Sala n-a rămas doar
martor ci şi, în bună parte, pentru reconstituire, a devenit complice la acţiunea
de pe scenă, complicitate atrasă insidos
prin intervievări spontane ale spectatorului, aşa asigurându-se un inedit, un unicat pentru fiecare spectacol, de fiecare
dată spectatorii-complici fiind alţii, doar
Agresorul şi Victima fiind mereu aceiaşi.
Suportul de text s-a dovedit excelent
pentru un spectacol motivat, alert, întrun singur act dar cu intermezzo dat de
atentatele recuperate din istoria recentă,
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episoade necesare regizoral pentru o re- să se implice cu nimic – dar să nu uităm
inventare de ritm şi de călăuzire a sălii că scena este a actorului iar exhibarea
către o anume înţelegere. Oricând se vor spontană a unui spectator are şi riscuri nu
putea ridica polemici, când mai întemeia- întotdeauna previzibile. Să ne obişnuim
te, când mai stranii, legate de apropierea cu gândul că un spectacol la sala mică e,
unor atentate, precum cel asupra Papei şi de obicei, un spectacol experiment şi de
lichidarea lui Che Guevara, aşa cum este esenţe, de esenţe tari, cu acroşare directă,
o distanţă enormă între atentatul politic frontală, a unei tematici dar şi a spectatoanunţat de ani de zile de către legionari rului, când replica ajunge dinspre actor la
asupra lui Nicolae Iorga, un apostol al ro- public de la mică distanţă, adică de la un
mânilor, şi cel asupra lui Gianni Versace pas, doi, ca într-o discuţie de la om la om,
– o personalitate stranie dar şi o „icoană iar spectatorii fiind mai puţini ai impregay” după expresia lui Andrew Cunanan. sia că mesajul este pentru tine, comuniAş spune că asemenea alăturări într-un carea beneficiind de o personalizare mai
spectacol, pe o scenă dedicată artei… se evidentă.
apropie de penibil, la fel cum pare oareÎn continuarea acestor observaţii este
cum cinic să inviţi spectatorii la dans pe de comentat calitatea nouă a jocului aco melodie a lui John Lennon, în vreme ce torilor care şi-au asumat o manifestare
pe ecran rulează imagini şi se vorbeşte mai lejeră, mai puţin rigidă, printr-o codespre asasinarea sa. Toate aceste crime municare liberă între actori, dincolo, apapar secundare, redundante, la scenariul rent, de rigoarea rolului şi a regiei, dar şi
iniţial, fiecare caz în parte limitând şi di- între actori şi public. Ieşind din corsetul
minuând semnificaţia care este cu atât impus de rol, actorul vorbeşte natural cu
mai productivă cu cât se eliberează de un celălalt actor, glumind cu colegul său de
caz concret. Mesajul nu stă în asasinatul scenă, lăsând să scape mici răutăţi, adică
efectiv, se ştie că nu crima rezolvă o pro- probând o notă de realitate, ceea ce ar
blemă, ci în afirmarea şi în validarea unor trebui să dezinhibeze în primul rând pe
principii morale. Mecanica spectacolului spectator. Sacadarea spectacolului prin
s-a bazat pe alunecarea dinspre dezbate- interferarea altor episoade decât cele din
rea unui principiu etic, spre dezbaterea text, crearea unei atmosfere colocviale,
unor cazuri, cazuri reale, tragice, cu con- chiar colegiale între actori, între actori şi
secinţe traumatice pentru noi, dar care în spectatori, (adevărul este că sala mică se
arta scenei rămân doar o tehnică, eficace pretează excelent la un asemenea tip de
într-adevăr, pentru crearea de emoţii şi „conlucrare”) s-a transformat într-un câşatitudini. Rămâne la latitudinea fiecăruia tig de ritm şi alerteţe, întregul apropiinsă judece dacă astfel spectacolul a câşti- du-se de atmosfera unui film poliţist.
gat în mesaj şi sens sau a fost atras întrSuntem invitaţi la reconstituirea crio evocare afectivă pe cât de apăsătoare mei asupra unui savant care, până la
pe atât de trecătoare. Distanţa dintre sco- urmă, în legitimă apărare, va trebui să
pul şi motivaţia acestor asasinate, intuite ucidă pentru a-şi salva viaţa. Asta va duce
fără îndoială şi de regizor, s-a încercat a la dezamăgirea presei deja prevenite, altă
fi atenuată prin discuţii în direct cu sala, idee polemică strecurată de autor la o recu atragerea spectatorilor în aria scenei, alitate sinistră: povestea nu curge deloc
în interiorul dramei prezentate. Este, într- după porunca bibilică, Savantul nu înadevăr, o linie modernă a artei spectaco- toarce şi celălalt obraz ca o oarecare fiinţă
lului să implici spectatorul, să-l scoţi din becisnică. Dincolo de orice mesaj creştin,
pasivitatea, din inerţia insului ce nu vrea este firesc răufăcătorul să se aştepte să fie
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pedepsit aici, pe pământ, să ştie că răul
gândit pentru altul se va întoarce asupra
lui. De aceea, Cu limbă de moarte este o
piesă sumbră şi gravă şi nu e o comedie,
atmosferă proiectată chiar din startul piesei când vedem caseta cu actorul Marius
Rogojinschi în rolul Savantului „adevărat”
care, cu voia criminalului, înainte de a fi
ucis, şi-a înregistrat Testamentul pe o cameră video.
Subterana spectacolului alunecă spre
o comunicare ambiguă cu publicul atras
uşor într-o complicitate ca într-o capcană
nevăzută şi pregătită chiar de la intrare.
Spectatorul este „încălzit” încă de pe scări
fiind silit să calce pe mocheta pe care, cu
cretă, s-a trasat „profesional” siluete de
victime; iar tu, n-ai încotro, calci, şi intri,
vrând nevrând, într-un joc ca un fel de şotron al crimei. Pe pereţii din hol vezi afişe cu criminali căutaţi de poliţie, vezi exponate demne de un muzeu al crimei, iar
când să treci pragul în sală, te împiedici
de un manechin, adică de un cadavru. Nu
poţi spune că nu ştii unde intri, după un
asemenea preludiu! Şi aşa, noi, spectatorii, ne lăsăm captaţi într-un soi de complicitate… Complicitatea se aprofundează
când eşti intervievat cerându-ţi-se părerea despre un asasinat încât, după spectacol, te întrebi de ce n-ai putut opri crima de sub ochii tăi, de pe scenă, aşa cum
n-ai intervenit să preîntâmpini nici crimele adevărate. Şi, de fapt, unde e realitatea? Unde funcţionează mai bine convenţia şi rolul tău de spectator: pe scenă sau
în stradă? Astfel prin lipsa de intervenţie
a spectatorului faţă de crima de pe scenă
se obţine complicitatea noastră, a sălii, a
comunităţii, în răutăţile comise la tot pasul, asta dacă nu cumva le comitem chiar
noi înşine, că te şi întrebi: în ce teatru mai
trăiesc şi eu, ce mască port?!
Încorsetat într-un rol dificil din privinţa regiei, când Criminalul, când colegul,
când actorul ce participă la reconstituire,
Ioan Creţescu trebuia să împieliţeze un
asasin mai degrabă ca un psihopat, criminal în serie care vrea să-şi încheie cariera
cu o crimă celebră, aşa motivându-şi atacul asupra Savantului – ultima sa victimă.
Criminalul, tulburat adânc în perceperea
valorilor fireşti, vrea să lase şi el ceva în
urma sa, ceva durabil, prin care ceilalţi săşi amintească de el, să nu cadă în uitare,
aceasta fiind obsesia sa bolnavă. Acest
personaj este agentul care pune scena în
mişcare, el are iniţiativa, el conduce acţiunea şi se aştepta ca şi finalul să fie cel dorit,
proiectat de el. Nu este aşa! Dar, ziceam,
piesa este o lecţie despre ambiguitate
în artă, mai ales în arta dramatică şi cred
că asta i se trage autorului dinspre poezie unde orice expresie cade sub semnul
polisemantismului. Să apreciem mai întâi
regia pentru că, deşi a modificat structura operei dramatice, a lăsat totuşi finalul
autorului, nealterându-i sensul dublu: savantul îl ucide pe criminal, faptul stricând
tot show-ul în direct al presei care nu va
mai transmite nimic. Atacul legitim pare

Note, comentarii, idei

provocat chiar de insistenţele criminalului surprins de placiditatea savantului, de
liniştea sa ca victimă, de aparenta sa împăcare cu soarta. Să credem că, din capul
locului, criminalul îşi dorea această moarte, uciderea sa de către savant aducândui aceeaşi faimă, dacă nu mai mare chiar
decât dacă l-ar fi ucis el. Finalul deschis e
un punct câştigat pentru spectacol întrucât echivocul, ca estetică de scenă, îmbogăţeşte în sens textul fiind ca şi cum ambele variante ar fi fost duse până la capăt.
În rolul Savantului Volin Costin a făcut un
rol în bună parte şters, conform indicaţiilor regiei, monotonia sa (dar nu şi lipsa de
nuanţe) având o motivaţie şi în tensiunea
epică ce va exploda în final, în actul care îl
va elibera. Tocmai prin rolul aparent pasiv
al Savantului, rolul lui Ioan Creţescu (Criminalul) a putut căpăta amploarea care
să umple scena, acesta captând în cea
mai mare parte atenţia spectatorilor.
În încheiere să facem o distincţie:
dacă pentru un regizor alegerea unei
piese este un act subiectiv, o alege pe
gustul său şi nimeni nu-l poate contrazice, conducerea unui teatru are obligaţia
să fie obiectivă prin politica repertorială
din care nu poate lipsi punerea în valoare a dramaturgiei autorilor originari din
aceste locuri. E un merit al Teatrului M
Eminescu din Botoşani montarea, la sala
mare, a unei piese din dramaturgia lui
Iorga (Omul care ni trebuie), şi e un câştig
eseul bine marcat cu piesa lui Gellu Dorian, de data aceasta la sala mică. Acum
cred că merită încercat mai mult şi cu
mai mult curaj, inclusiv o punere în scenă după Eminescu. Nu pledăm pentru o
economie de circuit închis, de tip medieval, şi cu atât mai puţin pentru o asemenea artă şi, desigur, nici pentru o politică
repertorială limitată geografic, dar este
straniu ca un autor dramatic din Botoşani
sau din preajma noastră să fie jucat mai
întâi în altă parte, să-şi capete laurii la Paris, să zicem, ca apoi să fie acceptat şi la el
acasă! (Mircea Oprea)

CARTE

PARADISUL UTOPIC

Văzînd sinopsisul cărţii lui Sorin Ilieşiu
– Infernul vîndut ca paradis -, mi-am adus
aminte de prima şi ultima ediţie a unui colocviu dedicat comunismului, organizat de
mine prin 1995, cu tema „Comunismul între
rîs şi plîns”, un colcviu care a stîrnit interesul mai ales acelora care au sperat în „apelul” celui acceptat ultimul pe listă, „cu voia
Dumneavoastră”, apel care îndemna „să-i
condamnăm pe cei care au întinat idealurile comunismului”. În căderea întregului sistem comunist din Europa, vajnicul luptător
pentru instaurarea în România a comunismului de tip bolşevic, încă mai spera ca el să
devină „despotul luminat”, după un alt despot negru la inimă şi suflet, a cărui moarte
i-a venit chiar din mîinile ucenicului incomod, purtat prin toate comitetele şi comiţiile, de la cele uteciste la cele de prim-secretar de judeţ şi ministru.
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Astfel, pornind de la acest exemplu şi de
la prelungirea securităţii ceauşiste prin mai
toate instituţiile „democraţiei originale”, huidumele şi cutumele comuniste au purces la
ceea ce a însemnat cea mai mare degradare
a vieţii social-politico-economice din istoria
României. Şi atîta timp cît aceste huidume
şi cutume comuniste vor exista, şansa de a
ieşi de sub efectele comunismului, ale cărui
idealuri, în acele zile de decembrie 1989, au
fost întinate de cei care-şi doreau libertatea, sunt reduse considerabil, iar paradisul
promis, aşa cum spune autorul acestei cărţi,
se va adînci într-un infern, atît de colorat
ambalat de liota de bolşevici veniţi pe tancuri să ne elibereze, emanînd aici cea mai
odioasă epocă în istoria ţării. Poate pentru
unii dintre ei a fost un paradis, o epocă de
aur, o viaţă pe care o regretă, cu o nostalgie afişată din ce în ce mai mult pe feţele
lor, însă pentru cei mai mulţi, deşi disperaţi
acum din cauza sărăciei, împînzind lumea,
nu a fost un paradis, ci un infern, ce-i drept,
vîndut forţat ca paradis. Cine a uitat că era
obligat să fie fericit, să aducă laude dictatorului şi sistemului diabolic, să înghită totul
ca binefacere, ca dar adus de generozitatea
lor, să stea în frig şi să mai pună, la indicaţiile preţioase ale dictatorului, încă o plapumă
peste altă plapumă şi peste acestea încă un
palton şi cu ochii în tavan să mulţumească
partidului, să stea la cozi interminabile la
zahăr, ulei, pîine, să se bată pentru o portocală, şi pentru o astfel de „generozitate” să
mulţumească conducătorului iubit, înseamnă că-şi merită soarta.
Din păcate „paradisul” de atunci, consacrat ca unicul şi nesfîrşitul trai fericit, deşi
utopic, declarat real şi demn de păzit cu o
imensă gloată de securişti care au răspîndit
reţele în toate „celulele de bază” ale societăţii – familiile românilor falsificaţi –, schilodind suflete, minţi, trupuri, continuă, într-o
formă originală, şi acum, infernul fiind la
tot pasul unde disperarea scoate din om
răul de ieri ca fiind mai bun decît răul de
azi. „Omul nou” de ieri, devenit „omul nounouţ” din anii ’90, se manifestă plenar astăzi,
ştiind că are dreptul să spună orice, să facă
orice, să devină parvenit şi înavuţit peste
noapte, să se declare autocrat şi proprietar
pe ce nu-i a lui, să fure, să dea în cap fără
să dea socoteală nimănui, să compromită o
tradiţie şi aşa secătuită de valori de ura bolşevico-comunistă care a împînzit puşcăriile
cu floarea adevăratelor valori româneşti, să
se aşeze în frunte şi de acolo să privească
totul cu condescendenţă, el, omul de paie,
gol, fără fond, ci doar cu o formă ajustată
din mers, în grabă, spoit şi uns cu toate alifiile, şmecher şi băiat deştept, rod, cum se
vede, al acelui sistem atît de regretat de cel
ce-a spus „să-i condamnăm pe cei care au
întinat idealurile comunismului”, el, acest
om, face ca acest fals paradis să fie atît de
viu şi de bolnav, mereu utopic.
Ideea unei astfel de cărţi, după o serie
de op-uri, cu autori bine plătiţi care au tras,
pasămite, cortina peste o scenă în care s-au
petrecut ororile comunismului, vag cunoscute şi vag pedepsite de cei în drept, este
una menită să exemplifice, chiar şi pe un
eşantion, ceea ce nu mai trebuie repetat niciodată. Nu ştiu în ce măsură această carte
va avea şi efectul scontat (sau pur şi simplu

autorul nici nu şi-a dorit un efect anume, ci
doar o oglindire a unei suferinţe generale,
prezentate ca fericire fără margini de către
comunişti în cei peste patruzeci de ani de
guvernare devastatoare), însă cu siguranţă
va atrage atenţia acolo unde vina a fost şi
persistă în atitudini ce trebuie, cu severitate,
condamnate şi eradicate din mentalitatea
unei lumi ce-şi doreşte nu originala ci adevărata democraţie. (Gellu DORIAN)

De la Mioriţa
la Cristian Popescu

Asociaţia Akkuria a fost prezentă la
Festivalul de carte de la Pisa din data de
21 octombrie 2011 cu antologia de poezie românească „De la Mioriţa la Cristian Popescu“, în traducerea lui Geo Vasile. Aceasta antologie de eseuri şi poezii
se doreşte a fi un repertoriu de literatură
modernă şi post-modernă. Poezie română de astăzi fascinează cititorul prin stilul
său ironic, jucăuş şi mai presus de toate
prin nonconformism. Printre poeţii prezenţi: Mihai Eminescu, George Bacovia,
Ion Vinea, Gellu Naum, Mircea Ivănescu,
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mihai
Ursachi, Cezar Ivănescu, Virgil Mazilescu,
Daniel Corbu, Gellu Dorian, Ion Mureşan,
Aurel Dumitraşcu, Cristian Popescu.

Pictură

Suceava şi Cernăuţi –
cunoaştere prin artă

A şti cu adevărat să faci ceea ce cunoşti în mod profund și temeinic valorează cu mult mai mult decât numai a şti pur
şi simplu. “Viaţa fiinţelor umane este totodată Cunoaștere” afirma un mare înţelept.
Fiind şi rămânând mereu opusul ignoranţei, Cunoașterea se dovedește a fi fundamentul oricărei fiinţe umane care aspiră
să se transforme şi să se maturizeze din
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punct de vedere spiritual. În viziunea celor întelepţi, a învăţa înseamnă, totodată,
a redescoperi într-un mod tainic ceea ce
deja ştiam.
A-i învăţa ceva bun, frumos şi adevărat pe ceilalţi înseamnă, totodată, a le
aminti că ei ştiu tot atât cât ştim şi noi.

Asta am înţeles şi am descoperit în
tabăra de pictură a tinerilor artişti plastici din România şi Ucraina, ce a finalizat
într-o explozie de culoare născută din
implozia de spirit, idei şi iubire a celor
ce mânuiesc penelul: Florin Grosu, Rodica Buşcu, Oana Chinchişan, Ramona Ana
Ailincăi, Alexandru Adrian Huţanu, Ştefan
Adrian Smântancă, Liliana Bujdei şi Emilia Burlacu Gusbeth, din partea română
şi Victor Tashchuk, Illia Sturko, Liudmyla
Bogdan, Ana Lucaniuc, Natalia Havrîleţ,
Andrei Antokhov, Oleg Dagaev, Vladimir
Tăutul, Olga Tăutul şi Cristian Bota din
Ucraina.
Reamintesc, acest eveniment face
parte din Proiectul pentru Dezvoltarea
reţelei turismului de eveniment în Bucovina (regiunea Cernăuţi, Ucraina – judeţul Suceava, România) iniţiat de Tatiana Tatarciuc de la Primăria Cernăuţi în
colaborare cu Centrul Cultural Bucovina
al Județului Suceava prin poeta Carmen
Veronica Steiciuc. Consultantul tehnic al
proiectului este Mykola Shkribliak, profesor, artist emerit al Ucrainei, membru al
Consiliului Orăşenesc Cernăuţi.
Încununarea muncii tinerilor artiști a
fost expoziţia de pictură organizată pe
o stradă din stânga primăriei, care poartă numele lui Eminescu şi s-a deschis în
cadrul zilelor oraşului Cernăuţi în luna octombrie, 2011.
Am plecat din Suceava cu un microbuz albastru, asemănător cu cerul curat
din acea zi de toamnă. Emoţie și entuziasm. Atât de puternice legături sufleteşti
s-au creat între noi şi grupul ucrainean,
încât ne e mereu dor de ei ca de nişte fraţi
buni. Prietenia s-a prelungit de la nivelul
sufletului prin firele nevăzute şi puternice ale culorii într-un spaţiu infinit din universul fiinţei noastre. Arta este precum iubirea, ea acoperă totul, crede tot ce este
bun, nădăjduieşte mereu şi suportă totul
cu smerenie. De aceea semănăm între
noi şi, la numai o zi după prima întâlnire,
nu conta că vorbeam în limbi diferite, ne
întelegeam de minune.
Aşa că, acum, ”Pegasul” albastru zbura prin Codrii de aur ai Cosminului, către
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Cernăuţi. Șoapte de frunze de Sus, de jos, sau nerecunoaştere, artistul îşi înfăptune făceau să translatăm în glorie, în isto- ieşte opera. E un fel de rugăciune, poarie, dar şi înlăuntrul vrăjit al fiecăruia din- te dintre cele mai înalte, din moment ce
tre noi. Acest lucru este întotdeauna cu duce la uitarea de tine, de mine şi contoputinţă deoarece, chiar şi atunci când nu pirea în ceea ce seamănă cu un ocean în
bănuim, soluţia oricărei probleme sau si- care înoţi până ajungi la Adevăr. (Viorica
tuaţii se află deja în microcosmosul fiin- Petrovici)
ţei noastre. Înțelepţii Orientului afirmă
că “Tot ceea ce există în Microcosmosul
REGULAMENTE
fiinţei noastre se află pretutindeni în jurul
nostru, în Macrocosmos iar tot ceea ce nu
există în Microcosmosul fiinţei noastre nu Regulamentul de
se află nicăieri în întregul Macrocosmos”.
organizare şi acordare
Ne trezim din reverie în faţa Primăria Premiului Naţional de
ei Cernăuţi. Totul împrejur vorbea de sărbătoare: răsfăţul de crizanteme şi tranda- Poezie „Mihai Eminescu”
firi, mesele din faţa fiecărei unităţi culina- pentru Opera Prima
re, care rivalizau cu operele artiştilor prin
Avînd în vedere faptul că din 1991 se
armonie de culori şi miresme, se prelun- acordă de către Primăria Municipiului Bogeau în cântecul unor coruri inspirate şi toşani, prin Hotărîrea Consiliului Local Bocostumele populare din toate zonele Re- toşani, din luna martie 1991, Premiul Nagiunii Cernăuţi dar şi din cele ale Judeţu- ţional de Poezie „Mihai Eminescu” penlui Suceava, din Polonia, Ungaria, Cehia... tru Opera Omnia, cît şi propunerea unor
Ne îmbrăţişăm cu grupul frumoşilor personalităţi ale literaturii române şi ac(în toate) artişti din Ucraina. Tinerii trec ceptul organizatorului principal al acestui
urgent la treabă, vegheaţi de Mykola, de premiu, în colaborare cu Fundaţia CulturaTatiana - proaspăta mămică a îngeraşului lă „Hyperion-caiete botoşănene” Botoşani,
Maria – şi soţul ei Serghei, de Iurie Levcic Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de
de la „Centrul Bucovinean de Artă pentru Studii „Mihai Eminescu”, începînd cu anul
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi- 1998 va fi acordat un premiu naţional penţionale Româneşti Cernăuţi”.
tru debut editorial, care va purta denumiScot, dintr-un depozit bine păzit, lu- rea de Premiul Naţional de Poezie „Micrările de artă ale tuturor celor care au hai Eminescu” – Opera Prima.
participat la tabăra de pictură. Strada
Premiul va fi înmînat laureatului la înMihai Eminescu devine un muzeu în aer ceputul galei de decernare a Premiului Naliber. Peisaje cu spaţiul binecuvântat de ţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera
la Berehomet, din Munţii Măgura, din pă- Omnia, în fiecare 15 ianuarie pentru anul
mântul vegheat de sfinţi de la Suceviţa, precedent, pe scena Teatrului Mihai Emidar şi lucrări despre spaţiul lăuntric de un nescu din Botoşani, valoarea lui financilirism şi o filozofie grea de semnificaţii tai- ară fiind (şi în funcţie de fondurile apronice. Trebuie să poposești în faţa culorilor, bate de Consiliul Judeţean Botoşani, prin
a semnelor ca să te umpli de har, să de- Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional
vii mai bun, mai înţelept. Se pare că locu- de Studii „Mihai Eminescu”) în valoare de
itorii Cernăuţiului, în virtutea unei bune 3.000 lei brut.
Poeţii debutanţi şi editurile care publipractici de a savura Cunoaşterea prin frumos, au simţit aceasta pentru că strada că astfel de cărţi vor trimite pe adresa ors-a umplut repede de vizitatori, toţi inte- ganizatorilor (Gellu Dorian, Fundaţia Culresaţi de picturile expuse. Unii rămâneau turală „Hyperion-Caiete Botoşănene” Boîn tăcere, pierduţi pe drumul eterului, al- toşani, Pietonal Transilvaniei, nr.3, Bl. A8,
ţii întrebau de autorii lucrărilor, dorind să Apt. 8, Botoşani) cîte 6(şase) exemplare
din cărţile publicate în perioada ianuarieintre într-un dialog viu cu aceştia.
Pictorii, ca niște părinţi grijulii, ve- decembrie, pînă pe data de 10 decembrie
gheau copiii necuvântători, toţi pe ai tu- a anului curent.
Un juriu format din critici şi istorici liturora, ca într-un grup ezoteric din vremurile unor milenii pierdute. Într-un terari, profesori universitari din importanfel greu de povestit, îi auzeam pe artişti tele centre culturale ale ţării, prezidat de
adresându-li-se lucrărilor şi invers, parcă preşedintele juriul naţional de acordare a
acolo se deschisese o Poartă prin care se premiului pentru Opera Omnia, în urma
purificau locul şi oamenii. Simt ca acest selecţiei cărţilor primite în termenul regulamentar, efectuată de o comisie formată
lucru dăinuie şi după ce ne-am despărţit
din reprezentanţi ai organizatorilor care
de Bucovina de Nord. Pământul acesta al
va fixa şi primele cinci cărţi nominalizate
Bucovinei şi de Sus şi de Jos pare a fi răde comun acord cu membrii juriului, va
mas unul virgin, păstrând memoria întâei decide cîştigătorul, care va fi invitat la gala
Creaţii aşa că ea face să răsară, precum de decernare a premiului şi i se va înmîna
Soarele dimineaţa şi Luna noaptea, oa- premiul.
menii cu talent.
Juriul are latitudinea de a acorda, în
„Știinţa fără conştiinţă nu este decât funcţie de fondurile existente, pînă la cel
ruina sufletului” spunea Rabelais. Cred în mult trei premii, împărţind fondul de predestinul artei de a nu lăsa omul să se rupă miere în mod egal poeţilor premiaţi sau, în
de Izvor şi de aceea, indiferent de epo- situaţia în care anul editorial nu este relecă, de foame sau de frig, de recunoaştere vant, să nu acorde premiul.
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