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Gellu Dorian

PREMIuL NAŢIONAL

Naţiunile care se respectă şi care au însumată în modalitatea de comportament o tradiţie de civilizaţie consacrată,
devenită paradigmă a culturii acelei naţiuni, nu vor bîjbîi
niciodată nici măcar în cele mai mici aspecte ale manifestărilor lor. Atunci cînd apar, de exemplu, într-un demers cultural de nivel naţional, cu perspectivă de brand, paralelisme,
imitaţii, replici - le putem spune oricum - , atunci sunt semne clare că acea naţiune nu este bine aşezată, fie în conştiinţa
colectivă, fie în inconştienţa individuală. Şi asta datorită lipsei de discernămînt sau a prezenţei unei vanităţi exacerbate
a acelora care provoacă astfel de situaţii.
Ce m-a determinat să scriu acest articol? O situaţie ivită
recent, avînd la bază o salbă întreagă de astfel de iniţiative, finalizate din păcate peste tot prin ţară, a dus în derizoriu noţiunea de „Premiu Naţional”. Plecînd de la premiza de mai sus,
şi privind în vitrina altor ţări care acordă scriitorilor lor premii naţionale, nu am observat ca, de exemplu, Franţa, pe lîngă Premiul Hugo, considerat premiu naţional, să mai acorde
şi un premiu Balzac sau un altul, tot naţional, Baudelaire, aşa
cum Germania nu acordă şi alte premii naţionale pe lîngă
Goethe, fie Novalis sau Holderlin, precum Spania nu acordă scriitorilor merituoşi decît Premiul Cervantes, ori Italia,
doar Premiul Dante. Pînă cînd şi Rusia nu acordă decît Premiul Naţional Puşkin. Or la noi, deşi există consacrat un Premiu Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, care se acordă de
peste douăzeci de ani, în fiecare an, unui poet român pentru
Opera Omnia, au mai apărut între timp şi alte „premii naţionale pentru poezie”: Arghezi, la Târgu Cărbuneşti, şi, recent,
la Bacău, Premiul Naţional de Poezie „George Bacovia”. N-ar
fi exclus să mai fie şi alte premii naţionale pentru poezie pe te
miri unde, care nu fac altceva decît să ducă în banalitate acest
fapt. Astfel ar urma să apară, în timp, unii poeţi care pot lua
vreo două sau trei premii naţionale, ceea ce, desigur, n-o să
vedem că se petrece în altă parte.
Despre această caracteristică a unui premiu s-a mai discutat şi cu alte prilejuri, fie în anchete dedicate fenomenului,
fie la mese rotunde sau alte forme care, se vede, în mentalul unora nu au clarificat nimic, aşa cum, de fapt, nu se clarifică niciodată nimic în spaţiul românesc cînd este vorba
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de subiectivism. Au intrat în conştiinţa publică două instituţii care au consacrat cîteva premii de reală importanţă în
decursul anilor: Academia Română, care, în ultima vreme,
nu mai dă greutatea necesară premiilor sale, acestea fiind
puţin rîvnite, şi Uniunea Scriitorilor din România, care are
în regulamentul de acordare şi un Premiu Naţional pentru
Literatură. Şi ar fi suficient, pentru a demonstra respectul şi
recunoştinţa faţă de adevărate valori ale literaturii române.
Însă variaţia criteriilor de acordare a acestor premii, mereu
schimbarea juriilor, eterogenitatea lor au făcut ca numele
trecute prin laurii acestora să diminueze importanţa premiilor. La un moment dat nici măcar disputele care aveau
loc după decernarea premiilor nu s-au mai produs. Înainte revistele consacrau numere întregi comentariilor, controverselor şi, deci, importanţei premiilor. Acum cam de fiecare dată se aşterne o tăcere suspectă după ce premiile sunt
acordate. Critica literară pare sastisită, plictisită, dezinteresată. Ceea ce, în receptarea colectivă, înseamnă foarte mult,
ducînd la indiferenţă din partea acelor cărora li se adresează
scriitorii – cititorii.
Din această cauză, cel puţin pentru un gen literar, avînd
modelele premiilor care se acordă în literaturile mari ale Europei, am iniţiat în 1991 Premiul Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu”, pentru Opera Omnia, ajuns anul acesta la a XXIa ediţie, premiu acordat de Primăria Municipiului Botoşani.
Ceea ce a devenit acest premiu după două decenii de existenţă, aducînd în conştiinţa publică dar şi a criticii literare
numele celor mai importanţi poeţi români de azi – pentru
unii dintre ei premiul fiind şi o reparaţie morală -, ar fi trebuit să impună respectul cuvenit şi în conştiinţa imitatorilor
de evenimente de acest tip. Prin ceea ce a demonstrat că este,
Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” a devenit o
instituţie naţională, care, în perspectiva timpului imediat, va
consolida şi alte împliniri pe lîngă cele de acum, cum a fost
anul trecut editarea colecţiei Premiului Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu” la Editura Paralela 45, şi anume înfiinţarea unui Muzeu Naţional al Poeziei în clădirea ce se află pe
locul casei în care s-a născut Mihai Eminescu şi amplasarea în Centrul istoric al municipiului Botoşani a unor statui
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ale poeţilor premiaţi şi, din păcate, dispăruţi. Acestea toate,
într-o viitoare finalitate, se pot adăuga la deja greutatea şi
importanţa acestui premiu, care, datorită legitimării lui de
către un juriu naţional de mare notorietate şi responsabilitate, a devenit, pe drept, cel mai rîvnit premiu de gen acordat în România. O tradiţie deja de peste douăzeci de ani nu
poate lăsa nepăsător pe nimeni. Mai ales pe cei care, din lipsă de inspiraţie, sau din dorinţa de a imita ceva ce deja este
consacrat, dau drumul unor „premii naţionale” la care ataşează numele unui poet român important, cum a fost anul
trecut la Bacău, cu ocazia aniversării a 130 de ani de la naşterea lui George Bacovia. Astfel de paralelisme, în percepţia celor care au pecetluite blazoanele şi brand-urile de naţiuni consolidate, nu dau bine. Şi un Premiu Naţional este un
bun ambasador care poate impune în plan internaţional o

ZILELE EMINESCU,
ediţia a XLIII-a

Cea de a II-a ediţie a Zilei Culturii Naţionale, aleasă
ca dată în ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu,
15 ianuarie, s-a desfăşurat în cadrul mai larg al celei de a
XLIII-a ediţie a Zilelor Eminescu, care au început cu data
de 13 ianuarie şi s-au încheiat pe data de 15 ianuarie, cu
Gala de decernare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu”, ediţia a XXI-a. Au fost implicate în derularea acestor manifestări instituţiile locale, sprijinite şi de
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Primăria
Municipiului Botoşani, Consiliul Local Botoşani, Consiliul Judeţean Botoşani, cu toate instituţiile din subordine
– Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Muzeul Judeţean, Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” -, s-au
alăturat iniţiativei Fundaţiei Culturale „Hyperion-Caiete
botoşănene” în realizarea unui program amplu şi divers.
Deplasarea scriitorilor invitaţi în zilele de 13 şi 14 ianuarie în R. Moldova, la Bălţi, unde a avut loc o întîlnire
memorabilă la Universitatea „Alecu Russo”- Facultatea
de Filologie, precum şi la Soroca, unde a avut loc un maraton poetic la Cetate a continuat proiectul iniţiat anul
trecut, cînd scriitorii invitaţi, într-un desant, s-au deplasat la Cernăuţi, Ucraina. Întîlnirile de acolo, cu profesorii, studenţii, iubitorii de poezie, oficialităţile, au dovedit
că există o reală deschidere pentru astfel de întîlniri pe
viitor. De asemenea, întîlnirile de la Vorona, din ziua de
14 ianuarie, au continuat o tradiţie la care voronenii sunt
gazde de neegalat. Ziua de 15 ianuarie a inclus o serie de
întîlniri consacrate, începînd cu şedinţa extraordinară a
Consiliului Local Botoşani, în care poetului laureat i s-a
decernat titlul de Cetăţean de Onoare al Botoşanilor, apoi
cu depuneri de jerbe de flori la statuia poetului, cu un Te
Deum la Biserica Uspenia, biserică în care a fost botezat
pruncul Mihail Eminovici, la Ipoteşti, cu lansări de cărţi
şi reviste, recitaluri ale poeţilor invitaţi, vernisaje de expoziţii, ca, seara, în sala de spectacole a Teatrului „Mihai
Eminescu”, să aibă loc, în faţa unui public numeros şi iubitor de poezie, Gala de decernare a Premiului Naţional
de Poezie „Mihai Eminescu”, în cadrul căreia a avut loc şi
recitalul extraordinar susţinut de pianistul Mircea Tiberian şi interpreta Nadia Trohin.
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literatură prin numele scriitorilor care dau greutate premiului. Or dacă, în biografia unui scriitor scrie că a luat vreo
trei-patru premii naţionale, sub acoperişul diverselor nume
de scriitori, acel scriitor, la o primă ochire, ar putea fi privit
cu circumspecţie şi lăsat deoparte.
Nu ştiu ce ar trebui de făcut pentru impunerea unui astfel de brand existent. Cred că o lege, în acest sens, ar fi benefică. Altfel te poţi trezi că OSIM-ul poate da patentul Premiului Naţional unui ins tenace, aşa cum s-a întîmplat şi cu
revista „Luceafărul”, o revistă de mare tradiţie în cultura română, revistă care a ajuns pe mîna unor veleitari din Botoşani, în timp ce revista adevărată, în corpusul ei tradiţional,
apare la Bucureşti sub un alt nume. Şi apoi, să vezi în lista de
laureaţi nume de tot felul, care ar îngropa definitiv şi această
consacrată tradiţie.

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE
„MIHAI EMINESCU” PE ANUL 2011

Pe 15 ianuarie 2012 a avut loc la Botoşani, pe scena
Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani Gala de decernare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”Opera Omnia, ediţia a XXI-a. Juriul de acordare a premiului, format din Nicolae Manolescu, Mircea Martin,
Ion Pop, Cornel Ungureanu şi Mircea A. Diaconu, avînd
în vedere următoarele nominalizări: Nicolae Prelipceanu,
Vasile Vlad, Ovidiu Genaru, Ion Mircea şi Doina Uricariu, a decis ca pentru anul 2011 laureatul să fie poetul
Ion Mircea, căruia i s-a decernat şi titlul de Cetăţean de
Onoare al municipiului Botoşani. Totodată, s-a decernat
şi Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Prima, ajuns la ediţia a XIV-a. Juriul, format din Al.
Cistelecan, Mircea A. Diaconu, Daniel Cristea Enache,
Andrei Terian şi Vasile Spiridon, nominalizînd pe Andrei Dosa, Crista Bilciu, Matei Hutopila, Vlad Tăuşance şi Georghe Nechita, a decis premiul pe anul 2011 exaequo poeţilor Andrei Dosa, pentru cartea Când va veni
ceea ce este desăvârşit, Ed. Tracus-Arte, şi Cristei Bilciu,
pentru cartea Poema desnuda, Ed. Cartea Românească.
La manifestări au participat din partea Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional, consilierul ministrului Kelemen Hunor, domnul Radu Enache, din partea Uniunii Scriitorilor din România, domnul Varujan
Vosganian, prim-vicepreşedinte, precum şi scriitorii:
Mircea Martin, Cornel Ungureanu, Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Adrian Popescu, Dinu Flamând, Ion
Mircea, Claudia Tiţa, George Vulturescu, Călin Vlasie,
Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Adi Cristi, Marius Chelaru, Valentin Talpalaru, Ioan Radu Văcărescu,
Silviu Guga, Dragoş Varga, Mircea Petean, Vasile Igna,
Nicolae Tzone, Adrian Alui Gheorhe, Radu Florescu, Nicolae Sava, Carmen Veronica Steiciuc, Liviu Pendefunda, Leo Butnaru, Arcadie Suceveanu, Nicolae Spătaru,
Emilian Galaicu-Păun, Maria Şleahtiţchi, Nicolae Leahu,
Anatol Muraru, Gheorghe Calamnciuc, Vitalie Livcic,
Petru Popa, Vasile Tudor, Andrei Dosa, Crista Bilciu,
Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Emanoil Marcu, Vasile Iftime, Nicolae Corlat, Petruţ Pârvescu, Dumitru Necşanu,
Ciprian Manolache, Constantin Bojescu, Cristina Şoptelea, Mircea Oprea, Vlad Scutelnicu, Maria Baciu şi alţii.
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Ion Mircea s-a născut la Sărmaş (judeţul Mureş), la 1 septembrie 1947. Se numără printre membrii fondatori ai grupării şi publicaţiei studenţeşti de cultură „Echinox” (1968). A absolvit Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca, secţia română-italiană (1971). Între anii
1990-2000, este redactor-şef al revistei „Transilvania”, secretar al Asociaţiei Scriitorilor şi preşedinte al Centrului European de Poezie şi
Dialog Cultural Est-Vest„Constantin Noica”din Sibiu. Semnează poezie, teatru, scenarii radiofonice şi de film, proză, eseu, critică literară,
traduceri. Din anul 2004, conduce Direcţia Români din Afara Ţării în cadrul Institutului Cultural Român (Bucureşti).
A publicat volumele de versuri: Istm (1971), Tobele fragede comentariul critic şi cuvântul înainte (Fundaţia Pro, 2005); Nichita Stă(1978), Copacul cu 10.000 de imagini (1984), Die Würde der Rose/ nescu, Invizibilul soare, antologie, prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ion
Demnitatea trandafirului, volum antologic în limba germană, tra- Mircea (Corint, 2007).
Filosofie: Despre mângâiere. Scurtă incursiune în metafizica
ducere de Reimar Alfred Ungar (1989), Piramida împădurită (1989),
Poezii, antologie de autor (1996), Zalesnená pyramida a ine basne, vo- atingerii. Alocuţiune prezentată în cadrul Conferinţelor Teatrului Nalum antologic în limba slovacă, traducere de Ondrej Štefanko (2000), ţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, în data de 5 iunie 2011.
Premii şi distincţii: Pentru volumul Copacul cu 10.000 de imagini,
Șocul oxigenului (2002), Pororoca (2004), Manuscrisul din Insula Eleautorul a obţinut Premiul pentru Poezie al Uniunii Scriitorilor (1984).
fantina (2012). Poezia lui Ion Mircea a fost tradusă în peste 15 limbi.
Teatru: Basmul „Nu Am Nume sau Pereche în căutarea unei În acelaşi an, a fost distins cu Premiul special pentru poezie al revisinimi” a stat la baza scenariului radiofonic „Pereche în căutarea unei tei „Luceafărul”, iar revistele „Amfiteatru” şi „Viaţa studenţească” l-au
inimi” (dramatizare: Claudia Tiţa, regia artistică: Cristian Muntea- declarat, în urma unui sondaj naţional, „Cel mai popular poet român
nu), producţie a Teatrului Naţional Radiofonic pentru Copii (1997). al anului 1984”. Antologia Poezii primeşte Premiul SOROS al Uniunii
În 1998, piesa „Noe care ne străbate memoria e o femeie” e onorată Scriitorilor (1997). Volumul Șocul oxigenului obţine Premiul Asociaţicu Premiul UNITER pentru „Cea mai bună piesă de teatru a anului”, ei Scriitorilor din Bucureşti (2003). Acelaşi volum a fost distins cu alte
distincţie acordată de Fundaţia „Principesa Margareta a României”. În patru premii: Premiul pentru poezie al revistei „Ateneu” (Bacău, 2003),
anul următor, piesa vede lumina tiparului la Editura Unitext. Este auto- Premiul pentru poezie al Festivalului „Emmia” (Deva, 2003), Marele
rul piesei „Iisus Nazarineanul” (regia artistică: Gavriil Pinte), produc- premiu al Festivalului „Dafora”, acordat de redacţiile publicaţiilor de
cultură din Transilvania şi Banat (Mediaş, 2003) şi Marele Premiu penţie a Teatrului Naţional Radiofonic (2004).
Traduceri: Omul bizantin, antologie de studii, coord. Guglielmo tru poezie al Festivalului internaţional „Lucian Blaga” (Cluj, 2004). Este
Cavallo, postfaţă de Claudia Tiţa (Polirom, 2000); Omul secolului al laureatul Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera
Omnia, Botoşani (2011). În anul 2004, i s-a decernat Ordinul Meritul
nouăsprezecelea, coord. U. Frevert şi H.-G. Haupt (Polirom, 2002).
Critică literară, eseu: Ocolul României în 80 de poeme, cu un jur- cultural în grad de Comandor.
nal de bord de Ion Mircea, pentru care semnează selecţia antologică,

„Acesta este ritmul meu, tempoul respiraţiei
mele ca fiinţă grafologică”
Gellu dorian în dialoG cu scriitorul ion mircea
Gellu Dorian: – Domnule Ion Mircea, sunt patruzeci G.D.: – Din acel „Pescuitor de perle” cât a mai rămas, să
şi şapte de ani de la debutul literar în revista „Tribuspunem, în „Şocul oxigenului”?
na” din Cluj. Aveaţi nouăsprezece ani. Cum se numea I.M.: – La prima vedere, nimic. Dar sugestia din versupoezia?
rile acelea de început, oricât de naive sau de inocente
Ion Mircea: – Poezia se numea „Pescuitorul de perle”.
vor fi fost ele, după care apa pe care o străbate scufundătorul se închide în urma lui ca o scoică, astfel că
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face din pescuitorul de perle o perlă vie, acea sugestie
s-ar putea să aibă vreun corespondent în volumul Şocul oxigenului, apărut după treizeci şi şapte de ani de
la debut, în 2002.
G.D.: – Am trăit tot timpul cu impresia că veniţi dintr-o
lume aristocrată. Eleganţa Dumneavoastră, sobrietatea şi ritmul calm al vieţii
mi-au creat această impresie. Din ce familie vă trageţi? Aţi putea reconstitui
un arbore genealogic al familiei din care v-aţi născut?
I.M.: – M-am născut la ţară,
dintr-o familie onorabilă,
dar fără ascendenţă aristocratică – sau cel puţin eu
nu o cunosc. Părinţii mei
n-au avut titluri nobiliare
şi n-au fost nişte latifundiari, aş spune că dimpotrivă. Numele nostru are, în
schimb, o lungă genealogie. Dar nu e nici locul şi
nu avem nici timpul necesar pentru a stărui asupra
acestui subiect.
G. D.: – De la debutul editorial până la prima carte a
trecut ceva timp. De ce?
I.M.: – Din pricina spaimei
care m-a cuprins. Istm a
avut un atât de mare succes încât m-a speriat, pur
şi simplu. A durat ceva
până să mă dezmeticesc.
G.D.: – Ritmul acesta, rar, l-aţi păstrat şi la apariţia celorlalte cărţi. De la „Istm”, carte apărută în 1971, au trecut
opt ani până la „Tobele fragede”. Ca apoi, abia în 1984,
să publicaţi „Copacul cu 10.000 de imagini”, iar în 1989,
ceva mai grăbit, dacă se poate spune, să publicaţi „Piramida împădurită”. Ce vă determina să păstraţi acest
ritm?
I.M.: – În primul rând, respectul faţă de cititori. Dar, în
esenţă, acesta e ritmul meu, tempoul respiraţiei mele
ca fiinţă grafologică. Este, dacă vreţi, sistola şi diastola modului în care am înţeles să mă înfăţişez în faţa
cititorilor mei.
G.D.: – „Şocul oxigenului” a apărut, aşadar, abia în 2002,
după ce, în 1996, aţi publicat o primă antologie de autor, „Poezii“. Acelaşi ritm. Privind acum înapoi, incluzând aici şi „Pororoca”, vă consideraţi un poet împlinit?
I.M.: – Nu, nici vorbă. Dar felul în care mă văd eu însumi nu are nici cea mai palidă relevanţă pentru cei
care ne citesc.
G.D.: – Normal ar fi, urmând acelaşi ritm, să publicaţi
o nouă carte de poezie. Aveţi aşa ceva în sertarul
Dumneavoastră?
I.M.: – Mă faceţi să cred că sunt mai predictibil, totuşi,
decât vulcanii sau seismele. Da, am o carte, apărută recent, la începutul anului 2012, la Editura ASA
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din Bucureşti. Se intitulează „Manuscrisul din Insula
Elefantina“.
G.D.: – Evident, viaţa Dumneavoastră nu s-a redus numai la poezie. Aţi făcut parte, în timpul studenţiei, din
Gruparea „Echinox”, apoi aţi mai lucrat la Muzeul „O.
Goga” din Ciucea, şi, desigur, redactor la revista „Transilvania”, căreia cu timpul i-aţi
conferit eleganţa de care se bucură şi acum. Spuneţi-mi cum
s-au petrecut momentele vieţii Dumneavoastră în această
perioadă.
I.M.: – Iertaţi-mă, dar mi-e
peste mână să vorbesc despre viaţa mea. Las mai curând
viaţa să vorbească despre
mine. Aţi menţionat însă momentul „Echinox”, ceea ce mă
obligă o dată în plus. Pentru
că doi dintre poeţii emblematici ai acestei grupări, Adrian
Popescu şi Dinu Flămând, au
obţinut prestigiosul premiu
de la Botoşani înaintea mea,
ceea ce confirmă, la urma
urmei, viabilitatea – dacă nu
cumva şi perenitatea – formulelor poetice inaugurale ale
„Echinoxului”, asupra cărora
critica şi istoria noastră literară s-au pronunţat în repetate
rânduri.
G.D.: – Concomitent cu destinele „Transilvaniei”, la Sibiu
aţi condus alte două instituţii:
Asociaţia Scriitorilor şi Centrul European de Poezie şi
Dialog Cultural Est-Vest „Constantin Noica”. Aţi organizat, sub egida lor, două ediţii ale Festivalului European de Poezie. Ce v-a determinat în anul 2000 să părăsiţi Sibiul şi să vă mutaţi la Bucureşti?
I.M.: – Am să vă răspund. N-am mărturisit-o niciodată
public. Am trecut munţii pentru că am întâlnit iubirea vieţii mele.
G.D.: – Ce s-a schimbat în viaţa poeziei Dumneavoastră,
odată intrat în vacarmul dîmboviţean?
I.M.: – N-aţi înţeles, nu am intrat în nimic. Nimic din
afară, de dincolo sau de dincoace de munţi, nimic din
jurul meu nu conta şi nici nu contează. Singurul vacarm în care am pătruns era cel al iubirii. Singurul
lucru cu adevărat nou sub soare este Iubirea. N-am
văzut şi, practic, nu văd nici astăzi decât Iubirea. Sunt
orb pentru că văd.
G.D.: – Sunteţi, ca sumă inefabilă, un poet discret, cu apariţii rare în lumea literară – cel puţin în ultima vreme.
Acest lucru a făcut ca juriul de acordare a Premiului
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” să amâne decizia decernării laurilor, pe care îi meritaţi pe deplin. Aţi
fost cel mai nominalizat poet: de zece ori. Aţi privit cu
detaşare acest lucru. Ceea ce m-a convins de verticalitatea şi sobrietatea Dumneavoastră. Cum priviţi, de pe
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această poziţie, de poet ce părea a fi dezinteresat de o
astfel de distincţie, acest premiu?
I.M.: – Premiul mă onorează, evident. Se cuvine să fac
însă o precizare. Premiul „Mihai Eminescu” nu are
nimic în comun cu creaţia lui Mihai Eminescu. Da,
această distincţie îi poartă numele. Da, întreaga manifestare de la Botoşani – care vă datorează mult,
Domnule Gellu Dorian – şi întreaga sintaxă de profunzime a României sunt impregnate de memoria şi
geniul creaţiei eminesciene. Dar noi, cei de astăzi, nu
ne putem alătura la propriu prestigiului marelui nostru poet nici în visele cele mai paradisiace. Dacă vreunul dintre contemporanii noştri
are pretenţia (să
nu spun tupeul sau
neruşinarea)
de
a se enumera alături de Eminescu
e într-o gravă rătăcire. Eminescu nu
este numai Altcineva, el este şi Altceva, pentru a nu
spune
Cu-TotulAltceva. Nu e posibilă nici măcar o
alăturare numerică
a numelor noastre
de numele lui. Pe de altă parte, nu avem dreptul să
tratăm această chestiune ca fiind una care se subînţelege. Avem obligaţia morală să operăm de facto această disociere, ea trebuie făcută la modul public, tranşant şi la lumina zilei.
G.D.: – Există calitatea de poet naţional? Şi dacă da, cum
se manifestă?
I.M.: – Calitatea de poet naţional este legată indisolubil
de limba în care acesta scrie. Eminescu se identifică
fără de rest cu limba română. Undeva, pe o coală rătăcită, el ne-a lăsat o tulburătoare însemnare: : „Ce-au
fost românii pe când eu n-am fost, ce vor fi ei, când eu
n-oi mai fi?” (Fragmentarium, 1981). Probabil că, în
viitor, va fi cu putinţă ca un poet să fie declarat naţional, cu toate că-şi va fi scris întreaga operă într-o
altă limbă decât cea a etniei sale. Astăzi aşa ceva este
inconceptibil. În zilele noastre, a fi poet naţional este
un calificativ eminamente identitar. Se cuvine să spunem de la bun început că sintagma de poet naţional
e defectivă de plural, nu există mai mulţi poeţi naţionali în sânul unui popor. Blaga nu e poetul naţional,
nici Arghezi, Ion Barbu, George Bacovia sau Nichita
Stănescu. Cel care ne-a dat Luceafărul şi atâtea alte
capodopere literare este singurul perceput a fi poet
naţional, aşa cum pentru lusitani, de pildă, este Luis
de Camões. Urmarea e că ziua naşterii lui Eminescu,
15 ianuarie, a fost declarată Ziua Culturii Naţionale.
Lusitanii, de care am făcut vorbire, au fost însă mult
mai radicali. Dat fiind că ziua naşterii lui Camões nu
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se cunoaşte cu certitudine, ei au declarat ziua morţii
lui, 10 iunie, drept Ziua Naţională a Portugaliei. Spun
asta pentru a nu ne culca pe o ureche şi să credem că
suntem singura etnie de pe glob care îşi face o emblemă naţională din numele unui poet.
G.D.: – Vă rog să evocaţi un moment din programul Zilelor Eminescu care v-a marcat în mod deosebit.
I.M.: – Vi le datorăm pe toate, Domnule Gellu Dorian, şi nu vom uita prea curând lucrul acesta. Pentru
a vă răspunde, totuşi, n-aş vrea să consemnez aici decât Sfânta Liturghie şi săvârşirea Te Deum-ului din
15 ianuarie, la Biserica
Uspenia din Botoşani,
acolo unde se găseşte şi astăzi cristelniţa
în care a fost botezat
pruncul Mihai Eminovici. Asistând, cu
primarul Cătălin Flutur, cu celelalte oficialităţi ale urbei, cu
confraţii noştri scriitori veniţi de peste tot,
din ţară dar şi din fostele ei provincii istorice (Bucovina de Nord
şi Basarabia), alături
de enoriaşii sfântului
lăcaş, asistând la acele momente înălţătoare, m-a cutreierat un
gând. Voi încerca să-l transcriu, deşi sunt conştient
că el încă nu s-a sedimentat cum trebuie, de aceea îmi
cer cu anticipaţie iertare pentru stângăcia articulării
lui. Ştim cu toţii că anul 2011 a fost declarat, de către
Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Anul Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii. Se făcea că, în acele
clipe, am pornit un pelerinaj cu cristelniţa-tezaur de
la Botoşani, deplasându-ne până la Bucureşti şi de la
Bucureşti până dincolo de Timişoara, iar de acolo îndărăt, până dincolo de Constanţa, la pragul Mării Negre, aşa încât, cu acest însemn al dăinuirii culturii şi
spiritualităţii noastre, să facem, simbolic, semnul Sfintei Cruci peste întreg pământul românesc.
G.D.: – Corelativ cu semnul simbolic săvârşit „peste întreg
pământul românesc”, cum vedeţi relaţia dintre credinţă şi poezie?
I.M.: – Credinţa şi poezia se întâlnesc rar faţă către faţă
în lumea noastră, dar şi mai rar în alcătuirea aceleiaşi
fiinţe omeneşti. De la Roman Melodul, Efrem Sirul,
Andrei Criteanul, până la Mihai Eminescu, Vasile
Voiculescu, Daniil Sandu Tudor, Ioan Alexandru sau
Daniel Turcea, credinţa a stat, totuşi, de puţine alte
ori la aceeaşi masă cu poezia! Dar n-am de gând să
ratez prilejul şi mă văd dator să mărturisesc că, personal, fac o clară distincţie între poezia de cult (sau canonul poetic liturgic din imnografia ortodoxă) şi producţiile lirice de coloratură laică, religioasă, mistică,
orfică, ziceţi-i cum vreţi. Amalgamarea şi valorizarea
critică nediferenţiată a celor două sfere semantice au
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creat şi continuă să creeze multă confuzie în viaţa literară de la noi. Vă întreb: ce au Psalmii lui Arghezi
cu literatura noastră de cult şi ce are Imnul Acatist la
„Rugul Aprins” al Născătoarei de Dumnezeu, scris de
ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, cu istoria literaturii române? Cu oricâtă largheţe am privi lucrurile,
ar putea fi cântarea imnică „Lumină lină” subsumată unei specii literare sau „Rugăciune” de Mihai Eminescu subsumată tipicului liturgic răsăritean?
G.D.: – Nu e mai puţin adevărat că, privită în adevărata ei lumină, întreaga creaţie poetică eminesciană ni
se înfăţişează ca o vastă şi înfiorată Liturghie cosmică. Există oare temeiuri serioase să ne îndoim că Eminescu a fost un poet creştin?
I.M.: – Nu există, din punctul meu de vedere, şi mă desolidarizez şi pe această cale de opinia contrară pe care
o cultivă, tot mai vehement, unii intelectuali liber-cugetători de astăzi. Tot ei sunt, în schimb, extrem de generoşi, de pildă, cu un fizician de geniu ca Albert Einstein, despre a cărui credinţă în Dumnezeu se vorbeşte pe toate cărările, dar care, în paranteză fie spus, nu
credea în nemurirea sufletului şi nici în Viaţa de apoi,
„ingrediente” fără de care orice credinţă iese în decor.
Întorcându-ne la Eminescu, oare cum se poate îndoi
cineva de credinţa unui poet care scrie negru pe alb:
„La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,/ Pe când
totul era lipsă de viaţă şi voinţă,/ Când nu se-ascundea
nimica, deşi tot era ascuns.../ Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns/ [...] Dar deodat-un punct se
mişcă... cel întâi şi singur. Iată-l/ Cum din chaos face
mumă, iară el devine Tatăl” („Scrisoarea I”)? Parcă
Paul Zarifopol vedea în Eminescu „o nemereală rară
a zarului Creaţiunii”. Citindu-l pe poetul nostru, înţelegem că Dumnezeu nu dă, totuşi, cu zarurile (pentru
a-l cita pe Einstein de această dată), pentru că nu poate exista hazard într-o lume ordonată divin. V-aş da
ca punct de sprijin argumentul unui savant de renume,
Friedrich Cramer, din cuprinsul unei cărţi traduse şi la
noi: Haos şi ordine. Autorul susţine acolo următoarele:
„Vârsta universului este infim de mică în comparaţie cu
timpul necesar unei «ordini produse din întâmplare».
Asta înseamnă că nu e posibil ca viaţa să se fi născut
printr-o serie de evenimente aleatorii”. Doamne, cât de
eminescian sună acest argument filosofic!
G.D.: – Aţi vizitat municipiul Botoşani, o parte din
zona lui de iradiere: Vorona, Ipoteşti, Popăuţi... Ce
impresie v-a făcut reîntâlnirea cu aceste meleaguri
binecuvântate?
I.M.: – După Botoşani, cel dintîi obiectiv al nostru a fost
Vorona. Se cuvine de la bun început să adresăm cuvinte de gratitudine vrednicului primar al localităţii,
profesorul Aurel Ştefan, de formaţie filolog (nici că se
putea altfel într-o regiune pecetluită de cuvântul marelui nostru poet), şi întregii suflări a comunei, care
ne-au primit cu multă căldură. Ne-au mişcat până la
lacrimi cuvintele gazdelor şi recitalul pe versurile lui
Eminescu, susţinut de elevii şi profesorii din localitate; dar punctul de cea mai înaltă tensiune abia urma
să se producă, pentru că întrevederea s-a încheiat cu
un moment memorabil: parastasul de pomenire a lui
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Mihai Eminescu şi a părinţilor săi, Raluca şi Gheorghe, oficiat de preotul de mir al Voronei (fiul primarului Ştefan). Am rememorat cu acel prilej, de minte,
inimă şi literatură, dar şi de sfinţenie implicită, numele celorlalţi componenţi ai familiei Eminovici, ale
unchilor poetului care au îmbrăcat haina monahală:
Iachint şi Calinic, dar şi ale mătuşilor sale, care s-au
nevoit în obştea Mănăstirii Agafton: stareţa Olimpiada, Sofia şi Fevronia (cea de la care Eminescu a învăţat să descifreze slovele chirilice din „vechile Cazanii”). Să adăugăm neîntârziat faptul că mama poetului, Raluca Iuraşcu, s-a născut în zonă, la Joldeşti
(care face parte din comuna Vorona). Mi-a fost dat să
constat că, mai pe faţă, mai pe dos, oamenii locului
regretă şi astăzi că Eminescu nu s-a născut în Vorona,
ceea ce ar fi făcut ca dânşii să cadă, nu-i aşa?, la marea cinste de a-i fi consăteni. Am mărturisit şi în faţa
lor, o mărturisesc şi aici: credinţa mea este că, pentru
orice vorbitor de limbă română, aidoma sferei pascaliene cu centrul pretutindeni şi circumferinţa nicăieri,
Eminescu pare a se fi născut peste tot pe întinderea
spaţiului românesc, deci să vieze peste tot, pentru a
nu muri nicăieri.
G.D.: – De la biserica satului Vorona aţi ajuns apoi la Mănăstirea Vorona...
I.M.: – Erau ceasurile Vecerniei când am ajuns la obştea
de maici de la Vorona. Se răsturna din cer peste noi o
ninsoare cum nu s-a mai văzut. Ne-am lăsat în grija
Maicii Teofana Scântei, o adevărată gherontisa, stareţa aşezământului monahal care a primit sub acoperişul lui, de-a lungul vremii, atâţia creştini, fie începători, sporiţi sau desăvârşiţi. A rămas pentru altădată
făgăduita întâlnire cu fabuloasa bibliotecă a mănăstirii, aşa cum a rămas pentru o altă duminică a fiinţei
noastre întâlnirea cu Sfântul Cuvios Onufrie, ale cărui sfinte moaşte odihnesc nu departe de vatra care
ne-a găzduit, la Sihăstria Voronei. Acum, la Vorona,
cum spuneam, ne-am dăruit doar o clipă de reculegere şi recunoştinţă, la adăpostul acestui venerabil centru al Ortodoxiei româneşti. La plecare, ne-am lăsat
pradă iarăşi fulgilor imponderabili şi neîntinaţi pe
care Pronia, în marea Ei mângâiere, i-a trimis peste noi. „Crucea bizantină e ca un fulg de zăpadă; mic
reprezentant al Universului”, citim undeva în manuscrisele eminesciene. Eminescu a lăsat tot prin manuscrise o constatare uluitoare: în spaţiul catolic, de pildă,
fulgii de zăpadă cristalizează în forma crucii latine,
pe când la noi cristalizează după „chipul” crucii greceşti, ortodoxe. De unde ştiu, oare, fulgii deosebirile
de credinţă dintre Apus şi Răsărit? Tot Poetul ne dă
lămurirea când spune că: „nu se mişcă un fir de păr
din capul nostru fără ştirea Domnului”.
G.D.: – Constat, acum, în final, că v-aţi pronunţat mai
mult despre Eminescu decât despre creaţia Dumneavoastră şi Premiul care v-a fost decernat.
I.M.: – E normal. Nu văd nimic rău în a-i face din când
în când o plecăciune. Românii au văzut dintotdeauna în el un voievod. Dar Petre Ţuţea o spune cel mai
bine, când îl socoteşte pe Eminescu „sumă lirică de
voievozi”.
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Ca o umbră, ca sângele de pe mâini

Nu ceea ce scriu, –
ceea ce este lângă ceea ce scriu,
ca o umbră, ca sângele de pe mâini, ca o mănuşă pe o
mână absentă.
priviţi, o, priviţi atomii de sânge,
nu au de unde să ştie cărui om aparţin,
nu-i cunosc numele, faciesul, familia,
n-au habar de obiceiul lui de a-şi lustrui
departe de ochii lumii,
în pivniţă, bicicleta,
sau de hobby-ul lui aberant de-a se privi în oglindă pe
întuneric
şi de a-şi duce cu măreţie pălăria la şold
sub cuvânt că e o armă de dat bună-ziua.
şi cu toate acestea sunt permanent alături de el
(vorbesc de atomii de sânge), sunt cu el,
sunt în el,
ca o umbră, ca o mănuşă pe o mână absentă, ca sângele de pe mâini.
repet:
nu ceea ce scriu, –
ceea ce este lângă ceea ce scriu,
ca o umbră, ca sângele de pe mâini, ca o mănuşă pe o
mână absentă.

Ion Mircea

Bicicleta lui Socrate

E-atâta linişte încât
deodată-l auzi pe Socrate adultul
mângâindu-şi pisica de Angora
şi lăcrimând în pupila ei verde şi cadrilată
din care se-apropie, lent ca istoria,
Platon pigmeul.

Platon se-arată în uşă
şi stă acolo-n lumină
ca un orb bătut de-o rafală de grindină.
Socrate se vede copil
alergând prin lanul de rapiţă
ia bicicleta
rezemată de o păpădie cât un salcâm
şi dispare ca într-un nor de praf
în Socrate cel de acum.
e-atâta linişte încât
îl auzi pe Socrate adultul
mângâindu-şi pisica de Angora.
Platon se-arată în uşă
ţinând de ghidon bicicleta
şi stă acolo-n lumină
bătut de-o rafală de grindină –
un orb străveziu
mut, anodin şi absurd
ca o Grecie fără piatră,
ca un dumnezeu fără fiu.
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cadavrul care-mi priveşte fix mâna
în timp ce-l descriu.

Prin urmare, mângâie-mă

Amurgul e un sânge –
au curs valuri de cerneală pe tema asta
dar ceea ce nu s-a spus e că nu se ia pe mâini
prin urmare, mângâie-mă a spus ea
cum vezi amurgul ne ia cu el
prin urmare, mângâie-mă a spus ea
nu-mi lăsa părul să cadă pe pământ
departe e toamna lui
mai departe decât moartea e toamna lui
de la un prag încolo privirea începe
să şchiopăteze uşor
cum vezi amurgul ne ia cu el
ca un tort fascinant trenul intră în tunel
lumânări fără număr au aprins pe acoperişul lui
iar la ieşire cineva le suflă cu putere
şi a fost seară şi a fost dimineaţă
nu te opri
sub cuvânt că totul în universuri e mângâiere
la poalele ei m-a pus să semnez
şi am semnat
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prin urmare, mângâie-mă
n-aş putea spune când a început totul
care a fost momentul
în care deodată braţe n-ai mai avut
cum vezi
amurgul ne ia cu el
prin urmare, mângâie-mă
a spus ea
nu-mi lăsa părul să cadă pe pământ
departe e toamna lui
mai departe decât moartea e toamna lui.

Lan de grâu în bătaia lunii

Din aproape-n aproape noaptea e pe sfârşite
doar părul tău pare un lucru fără sfârşit
palmele ştiu ele sunt de departe
afluenţii cei mai controversaţi ai exodului
în afara materiei.
am de gând să-i pun capăt
dar unde e capătul unde-ar putea fi
ultimul punct al atingerii?
suntem un singur corp lung şi subţire
de parcă l-am lega pe Dumnezeu de pământ cu un fir
de păr.
nu mai am braţe
părul tău mi se revarsă din umeri
ca un şef de orchestră care dirijează un lan de grâu
bătut de vânt în lumina lunii.
din aproape-n aproape noaptea e pe sfârşite.
iubito,
dintre toţi cei pe care-i visezi
sunt singurul care aşteaptă să te trezeşti.

Mănuşa de sticlă

Pentru că slujesc dintotdeauna oamenilor
stelele nu sunt pe de-a întregul lucruri
sunt nopţi în care
ca nişte pahare cu piciorul înalt
coboară pe pământ
umblă prin podurile caselor şi plâng în pumni până la
ziuă
făcându-se nevăzute.

2.
Ai fi jurat că e un obicei
apotropaic
menit să sperie moartea:
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avea în locul degetelor zece eprubete străvezii.
evaporându-se
micile găuri negre anunţau vecinătatea unei găuri
negre
mult mai mari. atunci a spus:
e noapte
de parcă unul dintre noi s-ar fi îndepărtat
până-ntr-atât
încât să nu mai poată fi văzut.

Culpa de-a fi

Ceaţa de pe mare o, ceaţa de pe mare
un şezlong în văzduh un pantof de borangic
strivind sub călcâi cadavrul cinetic al valurilor
întuneric alb
un bătrân care ascunde la spate oglinda cu mâner

primul lucru pe care îl vede
cel care-şi recapătă vederea
şi ultimul pe care îl vede
cel care şi-o pierde
culpa de-a fi
când a nu fi nu e o culpă
presentimentul că ne-am născut peste noapte
adulţi, în costumele noastre negre, de miri prin
cezariană
pe o plajă
şi-alături marea agonizând lângă placenta ei de nisip
privirea
sângele invizibil care ne curge din cap.

O singură zi pe an

O singură zi pe an
soarele e transparent
şi lucrul acesta poate fi văzut dintr-un singur punct de
pe pământ.
punctul acela de pe pământ e un oraş
n-am să-i divulg numele
îl iubesc mult prea mult
la drept vorbind nici nu mi-l mai amintesc
vai mie
am uitat numele singurului oraş
din care o zi
o singură zi pe an
poţi vedea soarele transparent.
n-am să divulg
nici care e ziua aceea
la drept vorbind nici nu mai ştiu ce zi e –
sunt un orb ca toţi ceilalţi
cu memoria străvezie.
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Onorat auditoriu,

Dedic disertaţia de faţă memoriei lui Laurenţiu Ulici,
un om fără de care nici Memorialul de la Ipoteşti şi nici
acest prestigios Premiu Naţional pentru Poezie nu ar fi
fost cu putinţă sau, cel puţin, nu ar fi arătat cum arată ele
astăzi.

Să ne imaginăm că unul dintre noi şi-ar dori să afle
totul despre cele cinci simţuri ale omului. Să ne mai imaginăm că, întrucât nu poate afla mare lucru despre ele, nu
i-ar rămâne, în disperare de cauză, decât să reinventeze
omul, să-l croiască din nou. Teoretic vorbind, ce ar trebui să facă un croitor de oameni pentru asta? Ar trebui
să-şi ia un model. Or, în materie de om, calapodul este
divin. Care ar fi primul pas al croitorului nostru, care ar
fi elementul fundamental de care ar trebui să ţină seama
pentru a se conforma modelului divin? Adevărul. Numai
că adevărul a suferit atâtea prefaceri şi atâtea convulsii
în lunga istorie a ideii de adevăr, iar unghiurile de vedere din care ar putea fi privit întrec în număr stelele de pe
cer. Las’ că există Adevăr şi adevăruri. Nu mai departe
decât în Occidentul Evului Mediu, a prins contur ceea ce
avea să poarte numele de teoria dublului adevăr, care inaugura discordia dintre filosofie şi teologie şi divorţul declarat dintre adevărul după raţiune (secundum rationem)
şi adevărul după credinţă (secundum fidem). În veacurile
care au urmat şi, în forme dintre cele mai acute, în zilele noastre, adevărul după raţiune a luat o covârşitoare şi,
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aş spune, iraţională opţiune în faţa adevărului după credinţă. Prin urmare, simplificând la maximum totul, ce ar
risca el, croitorul de oameni, dacă şi-ar pune în gând să
urmeze adevărul pentru a se conforma modelului divin?
Ar risca să urmeze exclusiv sau precumpănitor adevărul
după raţiune, cu alte cuvinte, să supraliciteze raţiunea.
Numai că ce ar putea el afla, strict pe calea raţiunii, despre simţuri? Prea puţin, dacă nu cumva mai nimic sau, cu
vorbele lui Heraclit, „mai puţin decât nimicul”.
Dar să ne imaginăm că inventivul nostru croitor de oameni ar sesiza impasul în care se găseşte şi ar dori să afle
câte ceva despre simţuri apelând la serviciul simţurilor
înseşi. Care ar fi eroarea în care ar putea să cadă? Ar fi
aceea de a crede că simţurile i-ar putea da un răspuns
inteligibil, de parcă simţurile ar lucra cu noţiuni, cu raţionamente, judecăţi şi relaţii, ca raţiunea însăşi. O a doua
eroare în care ar putea să cadă apelând în mod direct şi
nemijlocit la simţuri ar fi aceea de a se bizui cu precădere pe văz şi pe auz, două simţuri care domină de departe
eonul în care trăim. Or, doamnelor şi domnilor, cel mai
vechi simţ din cvinta senzorială a unui individ nu este văzul şi nu este auzul; simţul primordial – şi nu o spunem
noi, a spus-o răspicat Aristotel în Despre suflet şi în alte
locuri – este simţul tactil. N-am să vă reţin prea mult, am
prezentat o conferinţă pe această temă, în luna iunie a
anului trecut, la Teatrul Naţional din Bucureşti şi cercetările mele pe acest teren nu se opresc aici.
Cu toată simplificarea pe care am operat-o astăzi în
faţa Domniilor voastre, arzând etapele, deci cu toată
HYPERION
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această reducţie fenomenologică, cum o numea Husserl,
ne dăm cu toţii seama cât de dificilă şi de ingrată ar fi misiunea croitorului nostru dacă şi-ar propune să croiască
omul din nou, pentru a înţelege cum funcţionează scara
lui senzorială.
Şi totuşi o strălucită tentativă în acest sens a fost făcută
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi poartă semnătura lui Condillac (1715 – 1780).
În al său Tratat asupra senzaţiilor (1754), Étienne Bonot, Abate de Condillac, pleacă de la premisa unui subiect aflat la nivelul zero al senzorialităţii. În acest scop,
imaginează o statuie care – la momentul declanşării convenţiei – nu e dotată cu nici un simţ. Apoi îşi mobilează
statuia, sub ochii noştri, rând pe rând, cu câte un simţ, în
următoarea ordine: mirosul, auzul, gustul, văzul şi pipăitul. (Ordinea apariţiei simţurilor este în realitate alta; de
fapt, cum semnalam mai sus, cel dintâi care vede lumina
zilei este pipăitul şi el apare la nou-născut, vă rog să reţineţi, înainte de instinctul hranei!)
Decis să afle cum funcţionează mecanismul senzorial
al omului şi să ne prezinte lucrurile „dans leur vrai jour”,
Bonot procedează în continuare la examinarea sistematică a reacţiilor statuii în condiţiile
în care e investită
cu un simţ sau altul, sau în condiţiile în care un simţ
conlucrează cu un
altul sau cu altele.
Simţul cel mai
inofensiv şi cel
mai sărac în determinaţii
din
perspectivă strict
gnoseologică este,
în opinia Abatelui,
mirosul. Premisa
fiind enunţată, ne
sunt descrise, cu
acribie de laborator, toate reacţiile,
senzaţiile şi atitudinile comportamentale ale statuii, care derivă din conectarea ei la acest unic simţ. Urmarea e că, privată de
celelalte simţuri, dotată doar cu facultatea de a mirosi, în
momentul în care, bunăoară, i se oferă să adulmece un
trandafir, statuia se identifică fără de rest cu mireasma de
trandafir. Ea nu este o statuie care miroase a trandafir, ci
este însuşi mirosul de trandafir. Acesta e motivul pentru
care comentatorii de mai târziu ai Tratatului au supranumit statuia imaginată de filosof, cu un calc deliberat: „la
statue odeur de rose” (statuia-miros de trandafir). După
socotinţa mea, aceasta este cea mai frumoasă perifrază
a poeziei din toate timpurile. Dar aici nu vorbim despre
poezie, vorbim despre o altfel de croitorie.
Revenind, acest tip de reducţionism al funcţiilor practicat de Condillac este reiterat, cu oarecare consecvenţă,
de fiecare dată când un nou simţ sau un agregat de simţuri îşi intră în rol. Ne sunt prezentate senzaţiile pe care
statuia le încearcă la atingerea propriului corp, soliditatea
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lui, rezistenţa pe care i-o opune. Cu aceste senzaţii încep
pentru ea toate: corpul ei, obiectele şi spaţiul. „Ea învaţă
să-şi cunoască corpul, şi să se recunoască în toate părţile ei componente; pentru că deîndată ce îşi poartă mâna
asupra uneia sau alteia dintre ele, aceeaşi fiinţă sensibilă
îşi răspunde oarecum de la una la cealaltă: sunt eu”. Iar
dacă mişcarea se repetă, va răspunde: sunt eu, şi din nou:
sunt eu.
La întrebarea cum descoperă ea că există şi alte corpuri, cu alte cuvinte, cum se insinuează în ea prezumţia
de alteritate, opinia Abatelui e următoarea: „Câtă vreme
statuia nu-şi poartă mâinile decât asupra ei înseşi, ea este,
din punctul ei de vedere, ca şi cum ar fi tot ceea ce există. Dar dacă ea atinge un corp străin, eul, care îşi simte
mâna modificându-se, nu simte nici o (altă) modificare
în corp. Dacă mâna spune da, ea nu primeşte în schimb
acelaşi răspuns”.
Tratatul asupra senzaţiilor consemnează şi alte aspecte
definitorii din sfera simţului tactil: uimirea statuii de a nu
fi tot ceea ce atinge, uimire din care se naşte neliniştea de
a şti unde este ea şi, cu o expresie memorabilă, până unde
este; sau observaţia că, pe măsură ce ideile care o preocupă sporesc în claritate, corpul ei şi
obiectele care o înconjoară par a i se
naşte sub mâini etc.
La ce se reduce
însă ideea pe care
statuia şi-o face
despre corpuri în
general? „Ea nu
percepe
corpurile în ele însele;
îşi percepe doar
propriile senzaţii”.
După cum vedem,
autorul nu ratează momentul şi
punctează, cum o
face în multe alte
locuri ale discursului său, în spiritul (şi în beneficiul) empirismului şi şcolii senzualiste de
la care se revendică.
Asistăm deci la un exerciţiu demonstrativ, martori ai
unui experiment în care unui suport inanimat – o materie, la urma urmei – îi sunt adiţionate succesiv toate simţurile, într-o ordine relativă, prestabilită de autor.
Ne întrebăm la modul cel mai serios dacă o abordare
în sens invers nu ar fi fost mai justificată. Cu alte cuvinte,
dacă nu ar fi fost mai plauzibil (şi mai edificator pentru
ceea ce îşi dorea Abatele să demonstreze) ca el să plece
de la modelul unei statui dotate din start cu toate cele
cinci simţuri şi să-i elimine apoi, unul câte unul, simţurile. Dacă ar fi procedat aşa, nu excludem posibilitatea ca
ultimul simţ la care logica l-ar fi îndemnat să renunţe să fi
fost chiar simţul tactil.
Cu înmiresmata sa statuie, autorul este amendabil şi la
un alt nivel: cel al conexiunilor dintre simţuri şi sistemul
nervos central. Dar poate că termenul amendabil e prea
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dur, dacă ţinem seama de limitele cunoştinţelor neurologice ale societăţii franceze de acum două secole şi jumătate. Un lucru e sigur: ceea ce pretinde acest nou Pygmalion comportamentului identitar al Galateei sale e lipsit
pe alocuri de noimă. Orice reducere la absurd are şi ea o
limită. E ca şi cum, de dragul demonstraţiei, am pretinde
că nu avem creier şi am continua totuşi să debităm judecăţi de valoare.
Unde apare, mai precis, eroarea în raţionamentul lui
Étienne Bonot? Apare în contextul în care consideră că o
statuie, dacă ar fi dotată cu un simţ, s-ar comporta exclusiv conform codului acelui simţ. Abordarea aceasta e similară cu a vorbi despre verde fără a ţine seama că, potrivit principiului complementarităţii culorilor, verdele este
compus din galben şi albastru. Sau invers, a vorbi despre galben şi albastru nesocotind că sinteza lor e verdele.
Ceea ce se ignoră aici e că, la nivelul creierului, simţul de
care vorbim ar interfera în prealabil cu funcţiile tuturor
celorlalte, un dat ireductibil în plan uman. David Le Breton o spune clar: „Nu se pot izola simţurile pentru a le
examina unul câte unul printr-o operaţie care ar distruge savoarea lumii. Simţurile sunt totdeauna prezente în totalitatea lor.”
Pe de altă parte, deficitara situare în timp a experimentului propus constituie un alt handicap al amintitei
lucrări. Contractul pe care-l încheie coordonatorul acestui proiect cu noi, beneficiarii lui, nu prevede o clauză
esenţială şi anume: durata proiectului. Nu ni se spune
dacă procedura durează o săptămână, zece luni sau zece
ani. Mai exact, nu ştim care e intervalul de timp care separă montarea primului simţ de montarea ultimului din
cvinta de simţuri. Spunem asta nu pentru că ne-ar interesa să ştim cu orice preţ vârsta (senzorială) a statuii. Conceptul de timp însă rămâne unul cardinal în context. Pe
baza lui se pot stabili trei coordonate importante ale oricărui fenomen psihic: intensitatea, calitatea şi, fireşte, durata. Dar mai important decât toate e faptul că de felul în
care abordăm conceptul de timp depinde felul în care
abordăm memoria. Or, în cuprinsul studiului pe care-l
investigăm, tratamentul de care se învredniceşte memoria e unul ingrat. Practic, memoria este subînţeleasă. În
concepţia autorului, ea survine oarecum în prelungirea
fiecărei percepţii, ca un corolar de la sine înţeles al caracterului ei repetitiv, determinat de obiectivul ei, apercepţia,
acea „attitude du moi” (atitudine a eului) care defineşte
unitatea interioară, sensibilă şi indivizibilă a persoanei.
Un ultim amendament: gânditorul ţine într-adevăr la
mare cinste simţul tactil şi se achită relativ onorabil de
sarcina de a explica pe înţelesul tuturor autoritatea pe
care acesta o exercită asupra celorlalte simţuri. La drept
vorbind, el defineşte preeminenţa tactului în termenii lui
Aristotel, pentru care tactul – singurul simţ care face posibil contactul direct şi nemijlocit cu obiectele – este şi
singurul cu adevărat indispensabil conservării fiinţelor
vii.
Cu toate minusurile ei, convenţia de la care pleacă
Abatele în exerciţiul său demonstrativ are şi părţi bune.
Sunt de notat, în acest sens, în paginile Tratatului, afirmaţiile categorice pe care le face în contul simţului tactil,
încredinţat că acesta este: unicul care poate face posibil
„sentimentul fundamental” al statuii; unicul „care judecă
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prin el însuşi obiectele exterioare”; „cu tactul, statuia începe a raţiona”; „cunoştinţele noastre vin de la simţuri şi
în particular de la simţul tactil, care instruieşte celelalte
simţuri”; „plăcerea şi durerea sunt singurii lui maeştri”;
„numărul de idei care ne parvin prin intermediul tactului
este infinit: întrucât prin el aflăm toate raporturile de mărime, altfel spus, o ştiinţă pe care cei mai mari matematicieni nu ar putea-o epuiza niciodată”.
Tratatul asupra senzaţiilor reprezintă de aceea nu doar
un expozeu filosofic, ci şi o recapitulare a alfabetului senzorial al omului, pus la lucru şi constrâns să se dezvăluie
până în detaliile lui infinitezimale, un experiment ştiinţific pluridisciplinar şi, în primul rând, o strălucită lecţie de
psihologie comportamentală avant la lettre.
Din păcate, gânditorul francez n-a avut inspiraţia de a
discerne între a atinge un obiect şi a atinge o fiinţă umană. Ceea ce înseamnă că ea, Galateea lui Condillac, atinge,
dar nu mângâie. Or, fără mângâiere, o statuie poate accede cel mult la statutul de maşină animată, dar nicidecum
la deplina condiţie umană.
Legat de mângâiere, Emmanuel Lévinas a făcut o senzaţională observaţie: «Ce qui est caressé n‘est pas touché à
proprement parler» (Ceea ce e mângâiat nu este, la drept
vorbind, atins). Pornind de la această sugestie şi corelând-o cu o serie de argumente de ordin medical şi ştiinţific, am demonstrat în studiul meu un fapt care, din
unghiul logicii formale, nu poate fi admis şi anume faptul
că mângâierea se produce înaintea atingerii. Nu voi intra
aici în detalii.
Apropiindu-mă vertiginos de sfârşitul alocuţiunii mele,
vă mărturisesc deschis că mi-aş dori teribil să vă pot transmite un poem, dar nu în scris şi nici rostindu-l prin viu
grai, deci nu pe calea comunicării verbale, ci prin intermediul comunicării nonverbale. Lucrul acesta nu este cu
putinţă în acest ceas al definiţiei umane. Probabil că odată,
mai târziu, vom şti să preschimbăm un mesaj lingvistic
într-unul pur senzorial şi invers. Probabil că undeva, în
viitor, va fi posibilă şi translarea conştientă a unui mesaj
de la un simţ la altul. Mai exact, ceea ce transmitem prin
intermediul privirii să fie convertit în semnal muzical sau
ceea ce transmitem prin parfumul migrator al corpului
nostru să poată fi transfigurat în gust de măr, de piersică
sau fagure de miere. Probabil că undeva, în viitor, vom fi
posesorii unui comutator pe care, acţionându-l, va fi posibil, de pildă, ca un îndrăgostit, în timp ce-i mângâie iubitei
sale părul, să-i inducă prin atingere un poem, un lied sau
o pictură de Van Gogh.
Până atunci, mă resemnez să vă prezint, în maniera
cea mai tradiţională cu putinţă, o încercare lirică. Ea figurează în volumul Manuscrisul din Insula Elefantina, recent apărut la editura ASA din Bucureşti şi poartă titlul:
„Lan de grâu în bătaia lunii”.
Ion Mircea
Botoşani, 15 ianuarie 2012,
alocuţiune rostită cu prilejul festivităţilor
de decernare a Premiului Naţional
de Poezie „Mihai Eminescu“ – Opera Omnia
HYPERION
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Mircea Martin

Laudatio pentru Ion Mircea

Accesul lui Ion Mircea la acest premiu a fost unul de
lungă aşteptare. Din 2001 a fost nominalizat la fiecare
ediţie. (Deschid o paranteză spre a insista asupra faptului
ca nominalizările vin spre juriu de la Botoşani, după un
sondaj ce se derulează pe durata întregului an precedent;
juriul naţional alege dintr-un număr de cinci poeţi; prin
urmare, există două trepte, respectiv două instanţe care
apreciază şi decid, adică împart povara răspunderii, decizia finală, după votul secret, revine, cum e şi normal,
juriului naţional.)
Ceilalţi doi colegi de promoţie echinoxist-clujeană ai
lui Ion Mircea, Adrian Popescu şi Dinu Flămând, au primit deja premiul „Mihai Eminescu” şi ţin să remarc prezenţa amândurora acum şi aici şi s-o interpretez nu doar
ca pe o formă de solidaritate, de confraternitate, dar şi
ca pe un mod de atestare colegială. În acest moment de
bilanţ fericit, nu pot să nu evoc prima lor apariţie publică simultană la Bucureşti, în cadrul primului Festival de
literatură studenţească din 1969, unde au confiscat toate
cele trei premii, Ion Mircea luând atunci chiar premiul I.
Debutant în 1971 cu un volum intitulat Istm, foarte
bine primit de critica momentului, Ion Mircea n-a publicat, în 41 de ani, mai mult de şase volume de versuri
– plus unul antologic – cel mai recent volum Manuscrisul
din Insula Elefantina apărând chiar în ultimele zile sau
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săptămâni. Îmi place să văd în acest ritm un exemplu de
prolificitate controlată, de concentrare şi de autoexigenţă
la care destui poeţi mai tineri sau mai vârstnici s-ar cădea
să mediteze.
Dominantele carierei sale poetice sunt date, cred eu,
tocmai de această capacitate de concentrare ce se repercutează în densitatea texturii poemelor, şi de o atitudine
ceremonioasă, ceremonială chiar, uneori. Poetul pune o
surdină sentimentelor în loc să se lase în voia lor, îşi călăuzeşte simţurile în loc să le deregleze; în schimb, dă frâu
liber unei gândiri extrem de imaginative. Insolitul asociaţiilor sale e atât de mare, încât se apropie de „cuvintele
în libertate” ale avangardelor. Iată, dacă vreţi, o secvenţă dintr-un film suprarealist: „...presentimentul că ne-am
născut peste noapte/adulţi, în costumele noastre negre,
de miri, prin cezariană/pe o plajă/şi alături marea agonizând lângă placenta ei de nisip/privirea/sângele invizibil
care ne curge din cap.” Reţin alte câteva imagini tot din
cel mai recent volum, pentru că este necunoscut aproape
tuturor: iată-l pe autorul nostru invitându-ne să bem vin,
un vin negru „dintr-o cizmă înaltă de sticlă”, ori să privim
ecranul unui televizor care se transformă „într-un patinoar întins”, să urmărim „o fregată evoluând ca o peniţă
uşoară printre tendoanele destinului.”
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E caracteristic pentru Ion Mircea faptul că nu-şi secvenţializează poemul, nu-l opreşte în momentul unei analogii şocante sau al unei aporii spre a produce un interval
rezonator, ci îl poartă mai departe, „halucinează” în continuare. Aşa cred că se explică şi punctuaţia ciudată a poemelor sale. Punctul, la el, nu e urmat de o literă capitală,
funcţia lui nu e una separatoare, dimpotrivă, e o marcă a
continuităţii: „...ei bine, nimicul este peste tot la el acasă.
ca odinioară-n speluncile portuare sau pe terasele-ntr-o
rână ale falezelor, pescari şi oameni ai mării, veniţi de la
celălalt capăt al pământului şi pripăşiţi pe aici ca ruinele
printre ruine, joacă table printre cafele şi dorobanţi cu
rom de Jamaica,
schimbă valute
de la Facerea Lumii şi mint de îngheaţă apele. cu
precizie de ceasornic, moartea
şi speranţa – ca
două
cargouri
splendide – acostează în portul fiecăruia dintre ei.
nimeni nu pleacă, toţi se întorc
de undeva unde
nu au fost niciodată.” (Plaja e
subînţeleasă).
Toate aceste
imagini – şi multe altele – sunt
spectaculoase şi
hazardate,
dar,
odată poemul încheiat, ne dăm seama că el a fost cu grijă strunit şi că niciun moment continuitatea gândirii n-a
fost întreruptă. Aluviunile ce par întâmplătoare au fost
trecute printr-un filtru intelectual. Perspectiva lirică predilectă este una contemplativă, dar, mă grăbesc să precizez că e vorba de contemplarea unor peisaje inventate, interioare; autocontemplare, dar nu narcisism. Cred că pot
identifica un fel de artă poetică în următoarele versuri:
„... sunt un lucru transparent care gândeşte/o mână nevăzută mă poartă prin materie/descrie lucruri pe care nu le
vede nimeni.”
Cuvântul „materie” e deseori folosit în poemele lui Ion
Mircea, dar – deloc surprinzător pentru familiarii poeziei
sale – ca o entitate abstractă, ca o soluţie de a îndepărta
de la sine, de a se scutura, în fapt, de povara materialităţii. Poezia lui ilustrează în mod aproape exemplar ceea
ce misticii au numit „fuga din carne”. Poemele lui înaintează în plină, în pură i-materialitate. Nu e vorba, însă, în
contextul operei sale de asceză, de sfâşiere, de suferinţă.
Atmosfera rămâne în genere senină, calmă, mai degrabă jubilatorie decât tragică. Dar poemele sale parcurg un
lung şi mereu reiterat „exod în afara materiei”. Această
de-materializare tenace este însă realizată cu mijloacele
modernismului târziu şi, mai nou, chiar ale postmodernismului. Iar aici el se înscrie într-un contratimp energic
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cu tendinţa dominantă astăzi care constă în gestul contrar, acela de descoperire şi afirmare, uneori ostentativă,
a visceralităţii.
La Ion Mircea, corporalitatea se resoarbe, se interiorizează: „...şi-n ultima secundă, pragul suprem al mângâierii / o reciprocă neatingere / ce i-ai putea cere omului cu
mâinile pe dinlăuntru: să te îmbrăţişeze?” Îmbrăţişarea,
mângâierea sunt gesturi ce încep şi sfârşesc în virtualitate:
„sub cuvânt că totul în universuri e mângâiere/la poalele
ei m-a pus să semnez/şi am semnat/prin urmare, mângâie-mă/n-aş putea spune când a început totul, care a fost
momentul/ în care deodată braţe n-ai mai avut.” (Prin urmare, mângâiemă). Într-un alt
poem, ce-l evocă
pe Maxim Kavsokalivitul (v. poemul omonim),
trupul
„străveziu” al pustnicului, „prin căldura
sa”, „incendiază
coliba”.
Poetul nu lucrează cu obiecte, ci cu imaginile lor, cu răsfrângerile lor: „Am
luat târnăcopul
din oglindă şi am
dat cu el o gaură
în zid...”. Şi pentru că poemul
este splendid, citez în continuare: „... am dat alte şi alte găuri în zid: prin toate se vedea
cerul,/a doua zi în zori, când din zid n-a mai rămas nimic,
prin nimic se vedea cerul, şi, atunci a putut vedea fiecare,
dar absolut fiecare, ceea ce eu văd zilnic, dar nimeni nu
mă crede: soarele ca o gaură neagră învelită-n ziare.”
Alteori soarele devine transparent ca atâtea alte corpuri şi obiecte. Pământul însuşi poate deveni transparent
prin efortul intens al privirii aţintite în jos: este aici un secret şi un privilegiu al poeţilor. Şi, adaugă autorul, „al femeilor care au fost cândva foarte frumoase.” De altfel, Ion
Mircea este şi unul dintre poeţii noştri galanţi importanţi,
câteva laude aduse iubitei sunt, într-adevăr, memorabile.
Este în poezia lui Ion Mircea o nevoie acută de transparenţă. Transparenţa e mereu evocată şi râvnită. Dar – şi
aici intervine inteligenţa lui de poet – niciodată pe deplin
realizată. Rămâne, de fiecare dată, ceva neelucidat, o fărâmă de opacitate: o opacitate însă activă, promiţătoare,
provocatoare. În imanenţa sensului poetic, ceva ni se oferă şi ceva ni se refuză. Şi în loc să fim nemulţumiţi, dezamăgiţi, rămânem în aşteptare, ne complacem în această stare de stârnire neistovită. Este efectul oricărui poem
adevărat.
Un poet pe care Ion Mircea îl citează – şi sunt sigur
că-l apreciază – René Char – definea în acest fel poemul: „Poemul este dragostea realizată a dorinţei rămasă
dorinţă.”
HYPERION
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Dinu Flămând

u

Despre sensibilitatea infirmă

(Gânduri pentru a elogia perpetuarea adunărilor eminesciene la Botoşani)

Un soi de conjuraţie tenace a nihilismului bate alert
câmpii întrebându-se, din când în când, ce mai fac poeţii.
De obicei, se ajunge la întrebarea simplă care le face cinste deopotrivă spiritului plat şi inteligenţei teşite: la ce bun
aceşti naivi din alte vremuri, dacă tot nu mai au de compus textul imnului naţional, de cucerit redute la Griviţa,
de înfăptuit Unirea Principatelor, de îndemnat la cucerirea Stalingradului, sau la Reîntregirea Neamului, sau la
Colectivizarea ţăranilor, sau la resuscitarea lui Buerebista, sau de contribuit la cimentarea soclului pentru statuia
Omului Nou, sau la fabricarea unor ode de circumstanţă
de care s-ar bucura şi noii potentaţi care şi-au ridicat palate neo-faraonice prin smârcurile Snagovului? O tristă
alăturare a istoriei
poeziei româneşti
la atâtea glorioase,
dar adesea şi vesele sau triste, momente ale istoriei
naţionale propriuzise a permanentizat pe aici convingerea că poeţii
n-ar avea dreptul
să scoată capul în
lume dacă nu se
mai lasă instrumentalizaţi sau
dacă nu li se mai
prezintă, ca în
trecut, ocazia să
se lase. În cel mai
bun caz, ipocriţii
suficienţei proprii
îi conced şi poeziei un rol decorativ,
alături de alte arte, deci capacitatea de a presta dubioase
servicii în textele lirocoide ale neo-romanţelor, în formularele standard ale corespondenţei amoroase, în ghiduşiile cu jocuri de cuvinte ce pot anima reclamele sau pentru
agrementarea lacunarelor texte ce străbat reţeaua planetară a mesajelor electronice. Puţinora le-ar veni în minte
să se întrebe nu „ce a vrut să spună poetul?” – obsesie
respectabilă în climatul neo-neo-pozitivist al realismului
nostru cămătăresc -, ci, mai degrabă, cu ce anume seamănă acest mod de a „vorbi”, poezia, între felurile de vorbiri
prezente oriunde pe stradă, pe câmp, pe mare, pe munte,
în orice limbă şi chiar în cea mai crasă pustietate culturală. Răspunsul e foarte simplu: felul de a vorbi al poeziei
seamănă cu felul de a tăcea al oricărui om care, dacă nu
se află în somn, îţi vorbeşte sieşi, în interior, în permanenţă, cu fragmente de propoziţii, cu frânturi de impresii, cu proiecte de intuiţie, cu invazii de culori şi sunete,
cu fluxuri de amintiri sau false amintiri, sau cu proiecţii ale sinelui spre clipele viitorului său imediat, într-un
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soi de somnolenţă activă care este permanentul discurs
fragmentar ce însoţeşte contactul unui om viu cu lumea
în care se mişcă. Şi în poezie şi în acest monolog interior,
rareori semantizat, există sau poate fi găsită o direcţie de
discurs numai dacă intervine curiozitatea care doreşte să
fixeze clipa. Ceea ce însemnă că tu însuţi trebuie să intervi ca „cititor” atât în levitaţia pulsatilă a firului tău interior, cât şi în transcripţia parţială a unor fragmente de
interioritate pe care poezia se opreşte să le pună oarecum
în formă, ştiind că până şi in momentul acelei „organizări” textuale un alt flux vital entropic se suprapune în
compoziţia textului, pentru a asigura neliniştea interogativă şi parmamentă care e viaţa spititului. Sigur, poţi să
rămâi toată viaţa
ta cineva care nu
îşi ascultă urechea
internă şi nu-l interesează să conştientizeze ceea ce
fabrică în adânc
uzina propriului
său psihic – cu
spaimele şi elanurile lui, cu intuiţia
sau cu somnul intuiţiei, cu presentimentele sau cu
certitudinile de
o clipă, precum
şi cu permanenta umire gratuită, dar fabuloasă,
a simţurilor, adică tocmai capacitatea fiecăruia de
a duce în interior
fragmente din lumea exterioară, sau de a încerca să o populeze pe aceasta cu ceea ce se află închis în lăuntrul său.
Din fericire, schilodenia lor spirituală nu-i impiedică pe
aceştia să alerge pe suprafaţa Terrei, să câştige bunurile ei
exterioare, să ocupe un loc în spaţiu şi-n timp, inconştienţi de complexitatea lumii, pe măsura mediocrităţii lor
endemice. Cei care nu se percep ei în sinea lor, şi nici în
lumea şi în prezentul lor, sau nu au timp să o facă, sau
nu cred că e important, sau nici nu pot bănui cum e cineva „întreg” – cu toată precaritatea şi jubilaţia lui interogativă – nu au cum şi nu au de ce să mai descopere în
timpul vieţii lor acel joc de oglinzi al esenţialei mutiplicităţi. Inutil să credem că li s-ar putea vorbi despre poezie, ca despre o lume cu numeroase dimensiuni, pentru
care ochiul imaginaţiei lor nu vrea să se pregătească, să-şi
adapteze senzorii. Nu e nicio pierdere şi nici nu trebuie să
mai pierdem vremea cu ei. Dar vigilenţi trebuie să rămânem. Uneori prostia pasivă a unei infirmităţi ascunse mai
găseşte ocazia să verse sânge în istorie.
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Lucian ALECSA

ION MIRCEA, POETUL DIN INSULA ELEFANTINA

Mişcarea echinoxistă clujeană a dat poate cele mai
mari nume ale poeziei şaptezeciste româneşti, chiar dacă
toţi poeţii au fost propulsaţi în lumea literaturii de pe
aceeaşi platformă ideatică şi având cam acelaşi ţel estetic,
fiecare şi-a conturat destinul liric în mod personal, empatie de grup a existat numai la nivelul sincerităţii poetice şi a purităţii limbajului. Echinoxiştii au scos poezia
de sub orice fel de constrângere de fond liric, să nu uităm că este pentru prima oară când a fost angajat textualismul în poezia română, în
acelaşi timp se poate vorbi de-o
dezinhibare exprimativă până
într-un anumit punct, nu sunt
deloc abandonate tradiţiile, ele
constituind în continuare veriga
puternică a structurii poetice, fiind însă înviorate prin impunerea unor alţi parametri stilistici.
Echinoxiştii conservă fără rezerve esteticul şi livrescul, poate fi
vorba chiar de-un elitism ideatic, cultivă sacralitatea, elimină
trivialitatea şi teribilismul. Este
bine să-i amintim pe echinoxiştii
care s-au impus ca personalităţi
incontestabile în peisajul literar
contemporan: Adrian Popescu,
Horia Bădescu, Dinu Flămând şi
Ion Mircea, recent laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ de la Botoşani,
ediţia a XXI a, avându-i ca mentori pe criticul şi poetul Ion Pop,
pe regretatul profesor Marian
Papahagi şi pe Ion Vartic. Adrian Popescu şi Dinu Flămând sunt deja cetăţeni de onoare ai municipiului Botoşani, purtând şi ei cununa prestigiosului premiu. Suflul echinoxist nu s-a oprit la Cluj, de
îndată a contaminat toată mişcarea literară românească, optzeciştii s-au format sub adierea acestui curent literar păşind vioi spre inter-textualism. Cum am spus,
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fiecare poet echinoxist şi-a ars talentul într-un mod personal, totuşi, dacă ar fi să-i învecinez liric pe cel puţin
doi dintre ei, cu mari rezerve i-aş vedea pe acelaşi palier pe Adrian Popescu şi pe Ion Mircea. Ambii «lucrează» pe partituri ideatice asemănătoare, cultivă o poezie
a religiozităţii, numai că o abordează în modalităţi total
diferite: dacă Adrian Popescu decupează din imaginarul personal fervoarea stranie a revelaţiei expunând-o
ca pe o poză a realităţii, fără a comensura adevărul din
acest joc liric, ci doar pentru a
evidenţia relativitatea lui, la Ion
Mircea putem vorbi de o poezie
a interiorităţii cu dese puseuri
de intelectualism, în care cuvântul exprimat este deja impregnat
de-o lumină raţională, lucrurile
reci, cele fără suflet pot oricând
primi aura dumnezeirii, dar numai sub codul unei logici, acesta reprezentând chiar atomul de
speranţă de care are nevoie sufletul nostru. Vă las în compania
unei poezii extraordinare, ca o
respirare metafizică, din cel mai
recent volum de versuri: „există o noapte numai a lucrurilor /
un obiect transparent şi plin de
întuneric e noaptea lucrurilor /
lăsaţi-le să doarmă e ultima lor
noapte / e vremea să moară / ele
singure ştiu cum mor morţii. /
nimeni nu le-a văzut vreodată plângând / o, cum plânge in
schimb lucrul acesta incomensurabil / întunericul care i se
scurge printre degete / moartea fără un ţipăt a lucrurilor
mici./ ele visează că sunt / doar că nu se trezesc niciodată / visul lucrurilor / este el însuşi un lucru fără sfârşit /
ele sunt pentru că sunt condamnate la moarte / la vid /
toate mor până la urmă de moarte violentă / sunt toate
până la unul ucise - / lucrurile nu se sinucid.“
HYPERION
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Rămân la convingerea că laureatul de anul acesta al
Premiului Naţional de Poezie «Mihai Eminescu» de la
Botoşani este unul dintre cei mai mari poeţi români în
viaţă.
Anul 2012 a debutat pentru Domnia sa cum nu se
putea mai bine, pe lângă cel mai râvnit premiu literar,
luna ianuarie i-a adus şi-un remarcabil volum de versuri:
„Manuscrisul din Insula Elefantina”, apărut la Editura
„ASA” Bucureşti. Cartea se deschide cu poemul „Prolog”
care nu face corp comun cu restul poemelor, dar care
anunţă sensibilitatea poetului la „tăcerea vorbită” a sentimentelor, indiferent pe ce palier sufletesc s-ar manifesta acestea şi sub ce straie estetice s-ar manifesta. Pe Ion
Mircea îl văd ca pe cel mai acribios constructor de imagini dintre poeţii generaţiei sale, poemele îi sunt adevărate ecrane invizibile pe care sunt proiectate gândurile
poetului în forma lor vie, materială şi cromatică, fiind
în permanenţă sub o baie de culoare, atenţie, culoare încorporată în imagine şi nu una la vedere, poetul nu foloseşte prea multe cuvinte să exprime aşa ceva, de obicei
primele versuri sunt cele care sugerează demersul metaforic şi care deschid cercul trăirilor. Iată un poem de
dragoste ce vine în susţinerea acestei aserţiuni: „Amurgul e un sânge - / au curs valuri de cerneală pe tema asta
/ dar ceea ce nu s-a spus este că nu se ia pe mâini / prin
urmare, mângâie-mă a spus ea / cum vezi amurgul ne ia
cu el / prin urmare, mângâie-mă a spus ea / nu-mi lăsa
părul să-mi cadă pe pământ / departe e toamna lui / mai
departe decât moartea e toamna lui / de la un prag încolo privirea începe / să şchiopăteze uşor / cum vezi amurgul ne ia cu el / ca un tort fascinant trenul intră în tunel
/ lumânări fără număr au aprins pe acoperişul lui / iar
la ieşire cineva le suflă cu putere / şi a fost seară şi a fost
dimineaţă / nu te opri / sub cuvânt că totul în univers e
mângâiere / la poalele ei m-a pus să semnez / şi am semnat / prin urmare, mângâie-mă / n-aş putea spune când
a început totul / care a fost momentul / în care deodată
braţe n-ai mai avut / cum vezi amurgul ne ia cu el / prin
urmare, mângâie-mă / a spus ea / nu-mi lăsa părul să
cadă pe pământ / departe e toamna lui / mai departe decât moartea e toamna lui.” Amurgul lui Ion Mircea nu-i
numai violet precum cel al lui George Bacovia, e dispus
spectral, este încărcat de mai multe culori, dar în permanenţă irizează nuanţele tristeţii cât şi ale dragostei.
Metafora din cartea de faţă şterge de praf vechi manuscrise babiloniene, persane şi iudaice repunându-le pe
un portativ liric extrem de interesant, cu mult epic dispus
într-o arhitectură textualistă de excepţie, rezultatul este
unul extraordinar; o poezie de primă calitate, cu livresc
încorporat în carnaţia stilistică fără a-l obosi sau deranja
câtuşi de puţin pe cititor. De multe ori livrescul nu este
decât aluziv sau constituie un simplu pretext de pornire
al unui demers sentimental. Poemele nu au o tentă religioasă, micile puseuri „documentare” nu fac decât să învioreze textele, să arunce aura credibilităţii chiar dacă-s
inervate până la ultima celulă de ficţiune, e un spectacol poetic de înaltă ţinută estetică. Prin astfel de poeme
îşi personalizează Ion Mircea stilul liric diferenţiindu-se
de ceilalţi echinoxişti. În poemele sale, memoria timpului joacă doar un rol simbolic, nu sub spectrul timpului
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se rotesc lumile, sentimentele şi trăirile personale sunt
cele ce combustionează materia lirică, postmodernismul
îşi face loc fără nicio problemă alături de limbajul arhaic,
eşti tentat să crezi că împreună compun un melanj exprimativ indestructibil, formând un fel de „limbaj tăcut”, în
cheia paradoxului, despre care însuşi poetul face vorbire
într-un superb poem: „O bombă cu submuniţii - tăcerea
a lovit oraşul / sunt numai victime colaterale şi cu toate
acestea / cuvintele nu ne ajung pentru a / sentinţa pluteşte în aer / anchilozate de când tot imită materia / manechinele vii din vitrină îşi beau binemeritata cafea de la
capătul zilei / am ajuns / să-mi privesc absolut impasibil /
propriul sânge / a fost pe rând un membru al familiei un
prieten îndepărtat un străin / îndepărtându-se prin mulţime cu o pată de lumină pe umăr / nu poţi să uiţi şi în
acelaşi timp să-ţi aduci aminte / doar când te doare totul
nu ne mai doare nimic / O / aceasta e rama / din care a
fost furat / Strigătul mut al lui Munch.”
O asemenea poezie rupe tipare, se aşează „comod”
într-o matrice lirică total nouă, dincolo de echinoxism
şi de alte mode, e ca un vifor al disperării. Cele mai multe dintre poemele lui Ion Mircea au un ton liniştit, cald,
cuvintele sunt încărcate de energie, de-o energie metafizică şi tainică, aduc a rugăciune, o rugăciune poetică nu
una canonică. De asemenea şi imaginarul pare a avea
un vag praf pe el, conturul „proiecţiilor” este estompat,
e un lucru voit menit să accentueze patina timpului şi a
spori misterul textului. E un joc doar de Ion Mircea ştiut. Am mai spus, poetul foloseşte ca pretext tot felul de
teme „tari”, dar nu de dragul de-a epata, mai mult pentru
a-l electrocuta pe poet, a-l ţine în mare atenţie. Poemele Domniei sale sunt asemenea unor avalanşe, pornesc
uşor, dar, pe măsură ce …se scriu, câştigă în substanţă
şi gravitate, ajungând în final adevărate capodopere. Debutul fiecărui poem stă sub semnul unei simplităţi şocante, eşti tentat să crezi că poetul nu are de transmis
mare lucru şi că încearcă doar să probeze răbdarea cititorului, dar totul prinde viaţă de la al doilea sau al treilea
vers, verbul îşi asumă „culpa de-a fi” motorul poemului,
şi apoi să vezi imagini extraordinare! Poza poemului e
asemenea unei radiografii. „Culpa de-a fi” e un poem
deosebit; dens, sugestiv, dur, simplu şi trist, toate jocurile de cuvinte reprezintă nervurile textului: „Ceaţa de pe
mare o, ceaţa de pe mare / un şezlong în văzduh un pantof de borangic / strivind sub călcâi cadavrul cinetic al
valurilor / întuneric alb / un bătrân care ascunde la spate oglinda cu mâner / primul lucru pe care îl vede / cel
care-şi recapătă vederea / şi ultimul pe care-l vede / cel
care şi-o pierde / culpa de-a fi / când a nu fi nu e o culpă
/ presentimentul că ne-am născut peste noapte / adulţi,
în costumele noastre negre, de miri prin cezariană / pe
o plajă / şi-alături marea agonizând lângă placenta ei de
nisip / privirea / sângele invizibil care ne curge din cap.“
Motivul mării este unul predilect pentru Ion Mircea,
poetului îi place să plece în fastuoasele lui călătorii imaginare dintr-un port oarecare şi să acosteze la ţărmul
metaforei fără ca ceasornicul destinului să-l atenţioneze
că timpul i se scurge ireversibil. De fapt aici e punctul de
întâlnire a poetului cu Dumnezeirea.
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LAUREAŢII
PREMIULUI NAŢIONAL
DE POEZIE „MIHAI EMINESCU“
– OPERA PRIMA, EDIŢIA a XIV-a

“Maturizarea vine odată
cu diminuarea forţelor vitale”

D

andra rotaru in dialoG cu andrei dosa
Andra Rotaru: De curând, ai obţinut unul dintre
trupului lor, le condiţionează existenţa. Biomecele mai importante premii care se acordă unui
canoizii sunt apăsaţi de o menghină încastrată în
debutant, Premiul Naţional Mihai Eminescu
pământ, o ţeavă de eşapament le traversează vis- Opera Prima, la Botoşani. Contează aceste
cerele, coloana lor vertebrală este formată din fire
confirmări imediate? Premiul a fost acordat exelectrice şi piese metalice. Dar toate aceste aspecaequo, aceeaşi distincţie primind-o şi Crista Bilte, fie că folosim termenul de substituire sau de
ciu, pentru volumul „Poema desnuda”, Cartea
simbioză, încearcă să exprime în poeziile mele înRomânească. Cum ţi se pare alegerea juriului,
străinarea şi mecanizarea fiinţei umane.
cum ţi se pare cartea Cristei?
A.R.: Există o prezenţă maternă repetitivă în poeme.
Andrei Dosa: Premiul ar trebui să-ţi aducă mai mul„busola va arăta întodeauna spre mama”?
tă vizibilitate, cel puţin aşa se vehiculează pe la A.D.: Prima parte a cărţii abordează tema familiei.
noi, şi aşa se întâmplă cu cei care câştigă premii
N-am stat să număr în câte poeme apare figura
importante în străinătate. În afară de acest aspect,
maternă şi în câte cea paternă, dar eu cred că luaşa cum am afirmat şi pe scena teatrului din Bocrurile sunt destul de echilibrate. Fragmentul pe
toşani, genul ăsta de confirmări reprezintă un imcare l-ai citat mai sus se referă la dorinţa personapuls pentru a-mi continua proiectele literare. E o
jului de a avea o familie funcţională.
alegere bună în ceea ce mă priveşte, pot să zic că A.R.: Din cel care vizualizează şi percepe ceea ce se
nu e? În ceea ce o priveşte pe Crista nu mă pot
întâmplă în jur, personajul poematic devine uneori
pronunţa, pentru că nu i-am citit cartea.
retractil cu pornirile sale cele mai acute şi sincere.
A.R.: În unele poeme din volumul „Când va veni ceea A.D.: Pentru mine (şi aici mă delimitez clar de perce este desăvârşit”, Editura Tracus Arte, prezenţesonaj), acut şi sincer înseamnă să sparg o trăire în
le umane se substituie- după episoade pregnante
momente foarte mici, pe care apoi le analizez. La
în care sunt în prim plan-, iar detaliile iau locul
fel fac şi cu emoţiile. Încerc să văd ce e în spatele
central.
lor, care este mecanismul, angrenajul prin care ele
A.D.: Poate că detaliile sunt încărcate cu sens, unese pun în mişcare, întârziind astfel să le numesc.
ori capătă chiar valenţe magice, dar ele nu fac deCharles Olson se considera un arheolog al dimicât să graviteze în jurul prezenţelor umane, nu le
neţii. Am încercat să fac ceva asemănător în unele
iau locul. Cred că termenul nu este adecvat aici.
poeme din volum. Înainte de a ”afecta” limbajul,
Aş dori să fac o paralelă cu lucrările graficianuemoţiile puternice afectează spaţiul şi percepţia.
lui H.R. Giger, a cărui viziune o împărtăşesc, mai
Pe de altă parte, personajul disimulează pentru a
ales în a doua parte a cărţii. La el, fiinţele nu sunt
nu-şi arăta vulnerabilitatea. Este un mod de dissubstituite de obiecte, ci devin parte organică a
curs larg răspândit în zilele noastre. Nu poţi să-i
Invitatul revistei
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spui cuiva direct: ”Te iubesc!” O să râdă de tine.
Atunci, bietul băiat îndrăgostit va fi nevoit să-şi
pună la bătaie întreaga capacitate de convingere de care dispune. Literatura se rezumă până la
urmă la capacitatea de a-l convinge pe cititor. Toţi
marii scriitori erau înzestraţi cu o capacitate de
convingere ieşită din comun.
A.R.: Maturizarea apare din obişnuinţe pe care personajul le conştientizează la un moment dat „şi dacă
toate astea n-au contat/ atâta timp/ acum au puterea unui preinfarct”
A.D.: Maturizarea vine odată cu diminuarea forţelor
vitale, cred eu. Nimeni nu se va gândi că trebuie să renunţe la un stil de viaţă decât abia atunci
când va simţi că acesta îl oboseşte. Şi copilăria e un stil de viaţă.
La un moment dat oboseşti să fii
copil şi se produce o comutare
a vitalităţii. De la acţiune/ joacă vitalitatea ta se concentrează
pe observare. Totul este posibil,
atâta timp cât nu intervine un
colaps al pieţei imobiliare. Apoi
devii mai cumpătat sau ceva de
genul ăsta.
A.R.: Care este rolul „google-ului” în
dezvoltarea personajului tău?
A.D.: Google este un fel de tată-surogat, pe care personajul meu
l-a primit cadou de la tatăl natural ca să nu mai fie bătut la cap
cu atâtea întrebări mai mult sau
mai puţin inteligente. Scăpat de
griji, tatăl natural al personajului este dispus să plătească curentul şi abonamentul la internet până la adânci bătrâneţi în semn
de recunoştinţă faţă de simpaticul motorul de
căutăre.
A.R.: În unele poeme se aude şi o voce revoltat-socială. Care sunt cadrele sociale în care s-a dezvoltat
personajul, limitele şi cunoştinţele sale despre ceva
mai rău sau mai bun?
A.D.: Cunoştinţele sale despre ceva mai rău vin din
faptul că este prins între ”aripile uşei rotative” care
într-un fel îl protejează şi îl rup atât de cadrul familial cât şi de cadrul social mai vast, al întreprinderii. Amânarea ieşirii de acolo înseamnă de fapt
amânarea vieţii, ridicarea unui spaţiu de trecere
creat artificial la rangul de spaţiu vital. Trebuie el
să accepte caracterul nomad al corporaţiilor, să
poarte povara unei întregi generaţii care îşi neagă
vina pentru felul în care arată societatea astăzi?
Răul vine din exterior, odată cu procedurile absurde care i se impun, rapoartele pe care trebuie
să le completeze şi să le predea zilnic nu fac decât
să îi provoace nişte reacţii anarhiste sau de frondă.
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Aici se întâlneşte şi se manifestă răul exterior cu
cel impus din afară. Ca să-l parafrazez pe Palahniuk, dacă eşti bărbat, creştin şi trăieşti în România, tatăl tău este propria reprezentare a lui Dumnezeu. Firmele şi corporaţiile sunt tot o reprezentare a Lui, iar personajul meu îşi dă seama încetul
cu încetul că absenţa tatălui a făcut loc unui tată
mult mai greu de mulţumit, căruia cu greu poţi
să-i mai atragi atenţia sau să-l impresionezi, un
tată impersonal, care la prima vedere părea plin
de culoare, tânăr şi curajos şi semăna cu bărbaţii
din reclame, cu cowboy-ul din Marlboro, un tată
care s-a dovedit a fi de faţadă, pentru că în spatele
lui se ascunde Fabrica.
A.R.: Titlul volumului este dat de
versuri din volum. Cum a fost procesul de alegere a sa?
A.D.: Încă de când am scris poezia
”Când va veni ceea ce este desăvârşit,
ceea ce este în parte va dispărea”, în
septembrie 2010, am ştiut că acesta
va fi şi titlul volumul. Până la urmă
am decis să folosesc prima parte a
titlului pentru a da titlul volumului,
iar cea de a doua parte pentru a da
titlul celei de a treia părţi a cărţii.
Asta e o găselniţă prin care am reuşit să îi confer volumului o anumită
rotunjime.
A.R.: Are sau a avut Braşovul vreo
influenţă asupra ta, ca scriitor?
Există aşa zisa literatură „periferică”
care ia tot mai des cu asalt centrul?
A.D.: La sfârşitul anului 2007, am
avut ocazia să particip la un atelier de scriere creatoare iniţiat de grupul Lumina de Avarie din
Braşov, condus de poetul Daniel Puia-Dumitrescu, un fost student al lui Alexandru Muşina. De
atunci am luat parte în fiecare săptămână la întâlnirile acestui grup, unde se făceau exerciţii de
scriere creatoare asemănătoare cu cele propuse
de Alexandru Muşina şi de alţi profesori în cadrul masterului de Inovare Culturală (care se numea cândva de scriere creatoare) din Braşov. În
2009, la insistenţele mai multor profesori care
predau la acest master, am decis să urmez şi eu
aceste cursuri. Recomand oricărui începător întrale scrisului acest master. Nu ştiu despre ce periferie vorbeşti. Nu e suficient că literatura română
este considerată una de periferie? Clasificările şi
etichetele astea nu ajută la nimic. Ar trebui să renunţăm la complexele noastre de marginali şi să
ne vedem de treabă. E un consum inutil de energie să încerci să te afirmi într-un aşa-zis ”centru”.
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Andrei DOSA

locul în care nu mă așteptam să ajung

sunt cei care își pocnesc degetele
stând în pat pe întuneric
sunt cei care nu au mai ieșit
facturile lor sunt prinse în tocul ușii
sunt cei care își plimbă câinele pe balcon
sunt cei care păstrează uleiul ars în borcane
sunt cei care nu se duc la concert
sunt cei care își țin banii
într-un pachet de țigări
sunt cei care storc ultimele picături
din paharele de plastic
sunt țigăncile care fumează pe terasa
maternității nu-și ghicesc în palmă
sunt cei care desfac motorul scuterului
în așteptarea unei comenzi
sunt cei care stâlcesc talpa pantofilor
pe stânga
și cei care stâlcesc talpa pantofilor
pe dreapta
sunt toți cei pe lângă care trebuie să trec
să nu trec
pe lângă tine

curiosity almost killed the cat

am primit un stilou pelican și
i-am strâmbat vârful
am primit un radio portabil
l-am dat la schimb pe o mașinuță
un microscop
m-am masturbat și am pus o picătură
pe lamelă
(n-am detectat nicio mișcare)
mi-au cumpărat calc
nu l-am desfăcut niciodată
bicicleta cu suspensii primită la 15 ani
mi-o luau cei din curtea blocului
cărți – le-am răsfoit
lanț de argint și cruce – nu le-am purtat
un djembe – probleme cu coordonarea
curiozitatea în stare pură nu rezistă
formează legături multiple cu lăcomia
e curiozitate pe puncte pe departamente
pe cai putere la metru pătrat dar
nici așa n-am știut cum s-o valorific

Risipitorii

Nu mai primești asistență. Cauți
linia de plutire așa cum îți căutau ei venele,
dar e alb în jur sau vinețiu, cine știe.
Visezi trambuline zi și noapte,
arcurile patului s-au stricat.
Aerul e stătut, iar taică-tu nu-i aici să
te împingă de la spate.
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Băieții se întorc acasă.
Fetele niciodată.

răspunsul este negativ

te ghidezi după pungile luate de vânt
acolo trebuie să fie marele ospăț
cursorul se transformă în mânuță
semn că ceea ce faci nu este în zadar
încă mai lupți – homarilor aruncați
în apă clocotită le rămân antenele
afară mai caută oceanul o clipă – dar oala
este din ce în ce mai încăpătoare
gândurile vin repede ca-n tetris
și în loc să te limpezești – pierzi
corpul e deconstruit/reeducat
fără prea mari obiecții pixelii au pornit
să colonizeze țesuturile formând
cheaguri la întâmplare

puterile străine

stăm să umflăm ca proștii
la colacii ăștia de înot la amintiri
dacă aș mai avea aer ar fi bine

vara asta am fost aici și aici
piuneze pe hartă
nimic despre felul în care
cade lumina în acele locuri
împăturești eticheta sticlei de bere
apeși și sare iar apeși
ca un picior de lăcustă
niciodată suficient de departe
acu câțiva ani am făcut un pariu
căsniciile fostelor
colege nu o să dureze
nu vor servi puterile străine
îmbraci degetul arătător
în eticheta franjurată
spui că e o fustă de băștinaș
strivești eticheta în orașul ăsta
n-ai ce să faci pletele tipului
de la masa vecină atârnă în halbă
cândva îți testai limitele sute de
kilometri cu bița în noiembrie
îmbrăcat doar cu un tricou

când te trezești

când te trezești primul lucru dai drumul
la radio aprinzi laptopul și televizorul dansezi
cu pijamalele în vine pe covorul persan din living
îți place să te întinzi pe fotolii cu o cratiță în brațe
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întorci bucățile de pâine pe ambele părți
în sosul rămas când nu te concentrezi nimerești
coșul de gunoi de la distanță într-un final
iei pe tine ceva pantalonii ăștia de training ți
i-a cumpărat prietena te jenează eticheta dar
încă nu a devenit o problemă arzătoare
realitatea ar trebui să fie redare aleatorie
să ridici la rang de metodă citirea descrierilor
de sub fotografii zaparea lucrurile făcute pe
jumătate
înseamnă că nimic nu e definitiv
înseamnă că ai un milion de posibilități
să muști dintr-un măr zeama să sară în toate
direcțiile
să se amestece cu pixelii ecranului cristalizând-se
în pietre prețioase de culoarea curcubeului
orice absolut orice numai să nu trebuiască să
trăiești pe pielea ta colapsul fenomenelor liniare

rețeaua

hermes poartă șapcă cu elice
sortează corespondența companiei
există atâtea interfețe/butoane
pentru a arăta că-ți pasă

încearcă să-ți faci atâția prieteni
în plină stradă în autobuzul aglomerat
există grupuri și forumuri
cu un singur membru
intră acolo dacă ai impresia că poți
să faci față la atâtea întrebări dintr-un foc
el te așteaptă

Laureaţii celei de a XIV-a ediţii a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” Opera Prima
– Crista Bilciu şi Andrei Dosa – inconjuraţi, de la stînga la dreapta, de Mitrucă Puşcaşu, directorul OTP-BANK Botoşani,
sponsorul premiului, Mircea A. Diaconu, membru al juriului, şi Mihai Ţâbuleac, preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani
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Crista Bilciu

EVANGHELIA DUPA LILIT
(Poema desnuda – partea a doua)
-fragmenteMajoritatea fecioarelor sfârşesc în patul unui bărbat,
dar
nu orice purtător de penis e bărbat, dupa cum
nu orice purtător de pix e critic literar
pisicile nu sunt toate la fel în întuneric unele mai blânde zgârie rău
altele rânjesc doar (cele de Cheshire)
iar altele bătrâne fac zeama bună dar, de cele mai multe ori,
precum oul care dă lecţii de gătit găinii
aşa caută critica de azi târtiţa poeziei de ouă
căci, vai, nu orice critic literar are pix
(nu orice pix zgârie rău)
unii critici au sex
iar sexul lor latră pe Lilit, târfa
Lilit râde în somn căci
Ce naşte din poezie critici literari mănâncă

Capitolul 14

nu e cine ştie ce
În el veţi face cunoştinţă
cu ceea ce a mai rămas din
personajul numit Laura,
cu o versiune adăugită, peticită
şi îmbunătăţită.
Deci, eu, Laura,
scriu
înşir cuvinte în mansarda mea
de pe Căderea Bastiliei
alături de partenerul meu neobosit
şi negrăitor, gândacul gânditor pe nume
Gândac Gândescovici Raskolnikov.
El stă în chiuveta mea care picură,
iese din instalaţia de scurgere
Invitatul revistei
https://biblioteca-digitala.ro

şi aşteaptă,
aşteaptă să îl observ
şi să îmi fie frică şi greaţă
(Gândescovici are peste 5 centimetri)
şi atunci Gândescovici zâmbeşte pe sub elitre
şi gândeşte: Eu sunt îngeraşul tău,
eu îţi voi lua cuvintele oarbe de lăbuţă,
eu ţi le voi purta în jos
prin instalaţia de scurgere
până în casele oamenilor,
eu ţi le voi sălta spre urechile
şi decolteele gospodinelor
spre urechile intelectualilor.
mansarda ta va fi un focar de cultură
eu voi ieşi prin fiecare canal şi fiecare robinet
şi voi lipi abţibilduri cu chipul tău
şi cuvintele tale mă vor urma cuminţi,
ţinându-se de lăbuţe să nu se piardă
şi nu, tu nu vei fi o simplă statistică
atunci când vei muri,
tu vei ajunge în Dicţionarul Scriitorilor,
şi în manualele alternative,
în ştirile de la ora 5
şi chiar în „Times“ şi „Sunday News“
şi de acolo, ţup!
în subconştientul colectiv.
Şi viaţa ta nu va fi degeaba
nimic nu va fi degeaba
aliluia aliluia aliluia
(...)
Părăsind Sevda,
Laura se trezi în plin deşert şi deşertăciune,
aşa că îşi făcu din Fusta 12 un fel de umbrelă de
soare,
sub care încăpea cu greu şi ea şi Cal
şi un sfert din Jumătate-de-câine.
Părea o ciudată procesiune de nuntă
Fără mire. Ceea ce nu era de mirare
Pentru că Laura, să nu uităm, era fată mare.
(Un drăcuşor de Rimă li se încurca de ceva vreme
Printre picioare...)
Bidiviul croşetat de Bunica era o mârţoagă
fermecată.
Avea o meteahnă:
ţinea cu toţi dinţii să i se spună: „Unicorn”
Altfel era ok: vorbea 25 de limbi străine (uneori
deodată),
era mai tare ca Pico dela Mirandola,
i-ar fi ţinut Laurei de urât,
dar era atât de cald încât pocnise sensul cuvintelor
şi literele se lipiseră de cerul gurii ca ciocolata
topită.
Bidiviului i se lipise şi melancolia de copită.
Mergeau, deci, rumegând tăceri cehoviene,
HYPERION

21

printre schelete macedonskiene...
Mergeau târâş-grăpiş...
Cum spuneam,
Rima asta neroadă se ţinea de ei morţiş...Ajunge!
Te du, rimă! Hush! Găseşte-ţi tovarăş vreo doamnă
profesor
Ce fin, cu croşeta, în pauza mare, împunge
poeme cu flori şi suspine suave prin dalbe licee
pe-o uliţă molcom păzită de galinacee!
Pe măsură ce se îndepărta de Sevda,
Laura văzu că era doar o oază verde,
doar un punct oarecare pe hartă
şi doar o oprire (verde) în calea ei de eroină de
epopee.
Fusta 12 ducea dorul suratelor sale,
singură şi tristă,
se înhăită cu obrăznicătura aia de rimă
şi cântau jalnic următoarele:
“Laura a fugit din prima Carte
Laura a plecat departe
cu Calul ei de lână virgină...”
-Ich bin ein Unikorn! mârâi Calul
Şi-şi ciocăni demonstrativ cornul cu o copită.
-Mă rog, conchise Fusta frustrată
nimeni nu e perfect - şi reluă:
“cu unicornul ei de lânăă
sută la sută virginăăă...
Cu Jumătate-de-câine
Şi-o jumătate de pâine....
Eu sunt Lauraaaa
Balauraaaaa
În ziua în care voi înnebuni voi fi foarte frumoasă
Iha-iha-am să mă plimb prin lume fluierând
o să-mi fac un balon dintr-un bărbat gonflabil
priviţi-mă deasupra poemului planând…
…uneori, coborând în picaj,
voi smulge cu ciocul câte o metaforă…
(aici rima se plictisi să-i ţină isonul
Aşa că Fusta repetă nesigur):
Voi smulge cu ciocul câte o metaforăăăăăă...
....Trăiască Laura! Trăiască Laura,
Laura Balaura...”
Plictisit, Calul o îngână şi el: „Iha iha Laura”
şi continuă cu nişte incantaţii în aramaică.
Atunci Laura îşi dădu seama că Bidiviul făcuse
insolaţie
şi tare se bucură când ajunseră, deodată, la un râu
o apă gălbuie, freudiană,
scurgere a subconştientului Laurei
şi a câtorva alţi poeţi înaintaşi
care-şi spălaseră şi ei aici picioarele desculţe
ale poemului lor autobiografic
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când au sosit cu el buimaci în oraş....
Apa era un fel de antologie optzecistă:
Creşteau pe malul ei crocodili ce mâncau marii
clasici pe pâine
La grătar, cu muştar
Şi-nveliţi în felii de salată din ziua de mâine...
Şi tot printre galbene felii de apă stătută se credea
că trăieşte
Şerpoaica ce-şi morsecă singură coada de peşte
Şi-o scuipă pe mal cu graţie ludică,
Şurub cu şurub şi rotiţă
Deşi intertextu-i luceşte uneori pervers sub rochiţă
Vai, nu te uita la lucirea-i vulgară! Te trage-n abise..
Pe fund auctorele te jumuleşte de vise...
Privind supa mustindă de sensuri adânci, aburinde
Jumătate-de-Câine se simţi iar tânăr
Întreg,
Se descălţă de orice rimă
(Rima sări în zeama docentă de litere ca în compot
Şi-ncepu să-mperecheze sensuri, poeţi şi condeie)
Jumătate de câine profită de situaţie, înot
Şi-a trecut ca un zeu canin apa cu fusta în bot,
Şi nimeni nu-i atârnă de coadă covrigi cu susan...
Nimic nu-l atinse, lipicios, pe spate
(Rima, ziceam, ţinea dihăniile optzeciste ocupate)
Laura avea însă un cal de lână cam bleg şi vanitos
Era el năzdrăvan şi multilingv, era frumos
dar cam intra la apă
(lâna nu era, de fapt, atât de virgină,
Bunica nu mai văzuse bine în ultima vreme).
Aşa că Laura se întoarse pe mal,
Îl stoarse pe Cal şi-l puse la uscat,
Îşi stoarse ea însăşi rochiţele
Îşi pieptănă cosiţele
Privi apa gălbuie rămasă la fel de frumoasă,
înjură cărtăreşte
Şi-şi făcu un ceai amar din infuzie de priviri verzi,
de casă
păstrate ilicit pe fundul geamantanului, printre
şosete.
Începu să numere peşti, copaci şi alte elemente falice concrete,
murmurând un cântecel licenţios din Sevda natală:
„Când luna-şi urlă oful lupeşte peste târg
Nesărutatele fecioare cu pocnet dau în pârg...”
-Cred că, de fapt, era „nesăturatele”,
Grăi botul de lână pentru prima dată în româneşte.
...Mai bine te-ai gândi cum să trecem dincolo –
zise Femeie mai moale ca lâna ce-o port în spinare în
vise...
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“Omul modern este în mare măsură un mutant”

C

andra rotaru în dialoG cu matei Vişniec

Cunoscut în anii ’80 ca poet, mai târziu ca dramaturg, Matei Vişniec începe să-şi publice în ultimii ani
şi romanele. “Cafeneaua Pas-Parol”, primul său roman
scris în 1983, a apărut abia după căderea comunismului. Un alt roman, scris de autor imediat după instalarea
sa la Paris, în 1987, “Domnul K. eliberat”, a fost publicat
în 2010. Romanul său publicat în 2009, “Sindromul de
panică în Oraşul Luminilor” a fost extrem de bine primit
de critică şi recompensat cu premiul revistei “Observator cultural”. La sfârşitul anului 2011, poetul, dramaturgul şi jurnalistul Matei Vişniec a publicat un roman despre delirul mediatic al epocii noastre, „Dezordinea preventivă”, Editura Cartea Românească.
Andra Rotaru: “Ştirile sunt ca nişte hălci de carne pe
care le arunci în mijlocul unei haite de câini flămânzi”,
spune unul dintre personajele romanului „Dezordinea
preventivă”.
Matei Vişniec: Personajul meu este un om revoltat şi
dezgustat în acelaşi timp. El nu are soluţii, dar se simte
prizonier al unei maşini mediatice pe care nu o mai respectă. Formulele pe care le foloseşte sunt pe măsura revoltei sale, mai ales că omul a traversat câteva decenii de
accelerare a istoriei. Ori, ce vede el după o viaţă întreagă
dedicată jurnalismului, informaţiei: că nu există progres
global pe planetă. Cantitatea de oroare i se pare aceeaşi,
unele focare de criză se sting dar apar altele.
A.R.: De ce „deschiderea”, pentru personajul George,
care lucrează la un radio, e mai importantă atunci când se
produce în Europa?
M.V.: Personajul meu evocă un anume cinism al mediilor de informare, din ce în ce mai înfeudate gustului
pentru spectacol şi senzaţional. Din punctul de vedere al
multor astfel de canale de televiziune sau de radio, cu cât
e mai “puternică” ştirea cu atât e mai mare audienţa. Un
atentat terorist comis în Afganistan sau în Irak începe să
devină, în optica acestor medii aflate într-o competiţie
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acerbă, o ştire aproape “banală”. Când un atac de acest
gen se produce în Europa, brusc “deschiderea” buletinului de ştiri devine o adevărată bombă şi trebuie exploatată
la maximum. Astăzi frontierele dintre informare, spectacol şi comerţ cu ştiri s-au şters în mod îngrijorător, şi odată cu ele şi conştiinţa că în spatele acţiunii de informare
există şi o dimensiune morală. A crea senzaţionalism din
durerea altora este un act inuman, jalnic...
A.R.: Atitudinea personajelor redactor faţă de audienţă este una desconsiderantă, dispreţuitoare. Cine creează
această audienţă: redactorii, ştirile, telenovelismul vânat
de anumite pături intelectuale? În viaţa de zi cu zi, cum s-a
ajuns ca mai tot ce auzim şi vedem să aibă o doză de alienare intelectuală?
M.V.: Publicul şi zona mediatică au intrat într-o ecuaţie complicată, dilematică. O uluitoare dezvoltare a tehnologiei legată de transmiterea imaginilor şi a informaţiilor a provocat un fel de “orgie” mediatică. Publicul este
dependent de ritualul ştirilor dar şi format să ceară mereu emoţie, scandal, evenimente senzaţionale… Pe fondul
acestui bombardament informaţional se întâmplă ceva
ciudat, publicul începe să savureze mai degrabă forma
decât să analizeze conţinutul. Treptat aproape că nici nu-l
mai afectează oroarea, informaţia “senzaţionalizată” devine un drog zilnic, are nevoie de el. Omul aprinde televizorul ca şi cum i-ar spune unui spiriduş “şi acum emoţionează-mă timp de două ore, fă-mă să vibrez, dă-mi senzaţii tari, vreau să simt adrenalina urcând în mine…” Iar
“spiriduşul” îi furnizează telespectatorului ceea ce aşteaptă
el: spectacol. Între un jurnal televizat şi un film de acţiune făcut la Hollywood aproape că nu mai este nici o diferenţă de limbaj. Reporterii încep să filmeze realitatea şi să
facă reportaje ca şi cum ar face un film de acţiune, iar regizorii filmelor de acţiune se inspiră din munca reporterilor. Când spun toate acestea nu vreau să dau de înţeles că
ar trebui să ne întoarcem în timp, la vreo pretinsă “epocă
de aur” a informaţiei. Ea nu a existat, poate, niciodată. În
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acelaşi timp, nu pot să nu observ şi să nu denunţa unele
tendinţe, care au de fapt un singur scop: o manipulare a
consumatorului de imagine şi informaţie.
A.R.: „Mai bine nu te făceai jurnalist”, conchide personajul George, adresându-i-se unui proaspăt sosit în redacţia radio. Care e situaţia în Europa, ce avantaje şi dezavantaje au jurnaliştii, ce tare planează asupra lor, ce vrea
un alt public, din ceea ce aţi
întâlnit până acum?
M.V.: Pericolul cu care
sunt confruntaţi în prezent
jurnaliştii este acela de a fi
transformaţi în colportori
de ştiri. De genul: iau ştirea din gura omului politic
X şi o difuzez într-o formă
cât mai pe “excitantă” pe canalul Y către publicul Z. Ori,
acest tip de activitate nu
ţine de jurnalism, este un fel
de mesagerie lipsită de dimensiunea analizei. Un jurnalist adevărat este un creier
care gândeşte, care propune analiza unui fenomen şi
chiar diagnosticul unor boli
ale societăţii. Un jurnalist
interpretează un fenomen,
nu îl fotografiază. Sigur, în
spatele aşa-zisei obiectivităţi, şcoala anglo-saxonă de
jurnalism a decretat sloganul “facts, only facts”. Iată
de ce un mare canal de televiziune american a putut săşi continue activitatea chiar
în momentul în care Sadam
Hussein era atacat în Irak.
Acei jurnalişti nu aveau voie
să gândească, ei transmiteau... faptele. Este totuşi o
iluzie să credem că „faptele“ prezentate în toată goliciunea lor (sau veridicitatea lor) pot întotdeauna şi să facă
oficiul de analist.
A.R.: Care sunt exerciţiile creării unui interviu bun?
Scriind despre aceste personaje, v-a influnţat experienţa
proprie?
M.V.: Ca ziarist la BBC şi la Radio France Internationale am luat sute şi sute de interviuri. Un jurnalist trebuie
să fie, în faţa unui interlocutor, oarecum ca un detectiv.
Să aibă fler. Să ştie cum poate ajunge la anumite etaje ale
adevărului pe care omul din faţa sa nu doreşte să le expună. Există mari figuri ale acestui exerciţiu jurnalistic
care printr-un magnetism deosebit îi transformau pur şi
simplu pe oamenii din faţa lor: ei se deschideau dintr-o
dată, erau capabili să spună sau să admită lucruri de care
nici nu erau conştienţi. Manualul nu este suficient pentru
a face interviuri bune. Trebuie întâi să vezi dacă în interiorul tău există un anume magnetism,...
A.R.: “Instinctiv, veţi alege vocea răului, vocea călăului,
pentru că vă este necunoscută”
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M.V.: În roman, unul dintre personajele mele deplânge această industrie a cărţilor de senzaţii scrise de asasini,
hoţi, torţionari... Vocea răului dă frisoane publicului, o
carte cu titlul “Cum am torturat în anii 50” are toate şansele să fie mai bine cumpărată decât una cu titlul “Cum
am fost torturat în anii 50”. În mod instinctiv, editorii, directorii comerciali ai spectacolului mediatic sunt mai interesaţi să “investească” în
vocea torţionarului decât în
cea a victimei. Şi, în general,
o ştire interesantă este o ştire proastă.
A.R.: Ce s-ar întâmpla
dacă, pentru un timp, comunicarea ştirilor s-ar face pe
căi arhaice? Ce fel de dezordine ar putea crea reîntoarcerea omului modern, în
timp?
M.V.: Omul modern
este în mare măsură un mutant. El trăieşte cu un ecran
în faţa sa, uneori timp de 8
sau 10 sau 12 sau 14 ore pe
zi. Peste puţină vreme, acest
ecran îi va fi implantat direct în creier. Există pe planetă tot felul de operaţiuni
de genul „o zi fără automobil“ sau „o zi fără televizor“.
E mai greu să ne imaginăm
o operaţiune „o zi fără ştiri“.
În lumea “modernă”, dacă
într-o zi n-ai ascultat ştirile, ai impresia că ai pierdut
un episod dintr-un serial...
În romanul meu “Dezordinea preventivă” evoc tocmai această transformare a
aventurii mediatice a omului în ficţiune.
A.R.: Dintre plăcerile consumatorului de presă, care
sunt cele mai josnice? Care sunt ale magnaţilor media?
M.V.: Viaţa privată care devine produs comercial, este
un bun exemplu de abjecţie şi este larg practicat în ţările
anglo-saxone. Europa de est s-a inspirat din păcate mai
degrabă din acest model decât din cel francez, unde publicul însuşi se simte dezgustat când jurnaliştii scormonesc prea mult în spaţiul privat. În ce-i priveşte pe magnaţii mediilor de informare, există exemple teribile în
acest moment: cel al riscului formării unor imperii mediatice. Un astfel de magnat începe să se ocupe integral
de cetăţean: să-i furnizeze atât ştiri cât şi distracţie, atât
emisiuni sportive cât şi filme, atât cărţi cât şi reviste, atât
jocuri cât şi turism… Când un individ îşi oferă tot timpul liber unui singur trust, el se lasă de fapt intoxicat de
o ideologie.
A.R.: Care sunt cei mai periculoşi „cenzori ai
umanităţii”?
M.V.: Viruşii autocenzurii.
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„O piesă nu este niciodată terminată
şi lucrul la ea continuă şi după premiera ei“

n

Cristina Scarlat în dialog cu actorul Tazio Torrini, Italia *

I. Spectacolul ca formă
de rescriere a textului

Născut în 1976, Tazio Torrini debutează profesional la 20 de ani ca protagonist în filmul „Cea mai lungă
zi”, în regia semnată de Roberto Riviello. Absolvent al
şcolii “Teatro dello Stabile” din Genova, frecventează
seminarii cu artişti italieni şi străini. A lucrat cu importante instituţii italiene de cercetare teatrală: Kripton,
Remondi&Caporossi, Katzenmacher. Din 2003 a participat la spectacolele Companiei Laboratorio din Pontedera, în regia lui Roberto Bacci. Din 1998 colaborează
cu Telluris Associati.
Cristina Scarlat: Spectacolul La colonna infinita,
după textul omonim al lui Mircea Eliade, tradus în italiană de Horia Corneliu Cicortaş, adaptat şi montat de
Letteria Giuffrè Pagano este o producţie a companiei independente Telluris Associati - 2008. Joci rolul titular,
oferind publicului un Brâncuşi inedit,într-o partitură de
excepţie.Tazio, cum s-a realizat contactul cu scrierile lui
Mircea Eliade?[1]
* Convorbirea s-a realizat în limba franceză.
Traducerea: C. Scarlat.
1. Această lucrare a fost posibilă cu sprijinul Programului Ope-
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Tazio Torrini: Nu-i cunoşteam nici opera, nici numele. Am luat «contact» cu el prin Letteria, care mi-a
propus textul Coloanei…
C.S.: Care este raportul cu opera lui Eliade? Este
temporar?
T.T.: Obişnuit, aş spune. Am descoperit că în librării găseşti foarte uşor scrierile sale de religie, filosofie,
chiar pe rafturile cu cărţi „ezoterice”. Puţin probabil,
însă, să găseşti operele sale literare sau dramaturgia.
Găseşti pe internet edituri mai puţin cunoscute care au
publicat câteva romane, dar nu e suficient. Cred că este
un teren încă neexplorat pentru industria italiană de
carte. Când am început să vorbim de Colonna..., venise filmul lui Coppola (ciudată coincidenţă!), dar filmul
n-a circulat prea mult în Italia. În ce mă priveşte, am citit Oameni şi pietre (tradus de Horia Cicortaş), Pe strada Mântuleasa (Jaca Book este o editură mică, singura
care-i publică romanele). Vreau să citesc Tinereţe fără
de tinereţe şi Nuntă în cer. Un prieten actor mi-a vorbit
despre ultimul text, vrea să-i dea o interpretare teatrală.
raţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul proiectului POSDRU/1.5 / S/ 78342.
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C.S.: Dar e un text dificil pentru a putea fi montat
scenic, nu are acţiune…
T.T.: Îi place acest text din raţiuni, cred, de sensibilitate personală. Am vorbit despre text cu Letteria, dar
banii sunt problema! Am discutat să încercăm ceva
simplu, pentru următoarea ediţie Teatromania. Poate
o lectură, chiar dacă nu e un text uşor de pus în scenă, e foarte «literar», cum se spune în argoul teatral,
sau «fără acţiune», cum spui. Deci… Puţin câte puţin,
vreau să cunosc opera lui Eliade, pe care o găsesc foarte interesantă din punct de vedere spiritual.
C.S.: Discursul tău scenic în Coloana... reprezintă un
experiment singular pentru scrierile lui Eliade dar, paradoxal, regăsim aici toată gramatica discursivă a textului-sursă. Asistăm, ca spectatori, la naşterea rolului aparent directă, pe scenă. Ştim de la dna. Pagano, cu care
am vorbit într-o altă ocazie[2], că în spatele scenei a fost o
muncă asiduă pentru a te familiariza cu personajul, cu
contextul în care scriitorul a scris piesa etc. Vorbeşte-ne
despre această experienţă, despre ceea ce se află în spatele a ceea ce se vede pe scenă!
T.T.: Nu e uşor. Travaliul pentru a pregăti o piesă are
multiple niveluri, care sunt rezumatul unei perioade în
care încerci mai multe materiale, mai multe sugestii.
Este o muncă la întâmplare. Multe lucruri, la final, sunt
abandonate sau rămân vizibile în pielea spectacolului.
Pregătirea se hrăneşte din informaţii mărunte, deloc
2. Cristina Scarlat, Coloana nesfârşită a lui Mircea Eliade într-o
nouă formulă scenică- convorbire cu Letteria Giuffrè-Pagano, Italia, în Hyperion, nr. 7-8-9/2011, pp. 12/14, reluat în volumul Mircea
Eliade. Hermeneutica spectacolului, Convorbiri, II, editura Lumen, Iaşi,
2011, pp. 50-55.
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sau puţin utile spectatorului, dar care pentru actor şi
regizor sunt pretextul pentru a defini parcursul spectacolului. Am vorbit despre Brâncuşi, despre opera
lui, i-am citit biografia, ne-am uitat la fotografii. Toate
acestea pentru a genera mici acţiuni, mici postúri puţin semnificative în sine, dar care dau o savoare generală. Şi, normal, a permis crearea unor scene întregi, ca
aceea pe care, între noi, am numit-o «dansul sculpturilor», sau începutul piesei, sub pânza animată, care condensează estetica lui Brâncuşi. Dar cred că este destul
de evident. Am vorbit puţin despre Eliade la început.
Am citit textul integral al Coloanei…, pentru a înţelege
spiritul operei şi pentru a găsi o sinteză eficace şi capabilă să respecte intenţiile autorului. Cred că dificultatea
textului rezidă din nevoia de a reuşi să faci să coabiteze
în acelaşi timp ideile a doi mari gânditori. Coloana…
nu este un text despre Brâncuşi, pur şi simplu. Eliade
este cel care se exprimă, referitor la acesta, dar o face
într-un mod în care Brâncuşi ar fi putut să se exprime
şi să se comporte ca şi când Eliade ni l-ar fi prezentat.
Am căutat puncte comune între cei doi, un anume raport cu divinitatea, căutarea unui vehicul pentru progresul spiritual al omului, prezenţa Indiei în viaţa ambilor, chiar dacă în moduri diferite. India ne-a inspirat
să alegem muzica lui Philiph Glass (Sathyagrah) pentru piesa noastră. Acestea sunt pretexte, dar foarte utile
când trebuie să alegi rapid. Închei spunând că pregătirea a avut două perioade: prima de gestaţie, destul de
lungă, timp în care fiecare şi-a gândit propria versiune,
coroborând informaţii. Pentru a doua perioadă, cea de
creaţie şi elaborare, am coabitat câteva săptămâni (trei,
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cred) în casa unei prietene. Am lucrat mult, în fiecare
zi, de dimineaţa până seara, încercând mai multe soluţii, mai multe improvizaţii. Dar, cu toate informaţiile
pe care le aveam, am putut realiza piesa într-un timp
scurt. Trebuie însă amintit faptul că o piesă nu este niciodată terminată şi lucrul la ea continuă şi după premiera ei. Spectacolul a fost modificat în timp.
C.S.: „Relaţia” ta, pe scenă, cu pânza căreia-i imprimi forme sculpturale, pentru a sugera operele lui
Brâncuşi este absolut remarcabilă. Asistăm la o hermeneutică reală, cu multiplă naraţie:la un prim nivel, referinţele la munca artistului, în general, apoi asupra actului teatral însuşi, a relaţiei artistului cu propria operă,
apoi o subtilă mise-en-abîme despre naşterea rolului şi
a piesei, despre re-creaţia artistică. Ai conştientizat aceste lucruri despre discursurile subtile sau preocuparea ta
a fost doar să exprimi personajul Brâncuşi şi să-l pui în
relaţie cu actul creaţiei?
T.T.: Eram conştient de toate aceste lucruri, fiindcă
asta-mi era intenţia.
C.S.: Te-ai transpus în drama sa? I-ai simţit tragedia? Ai empatizat cu personajul?
T.T.: Sincer fiind, am o vârstă care-mi face dificilă
trăirea reală a dramei unui artist ce avea dublul anilor
mei. Pot spune că sunt încă la vârsta iluziilor, în timp
ce Brâncuşi din piesă este o persoană fără iluzii, obsedat de ideea de a nu mai avea nimic de spus oamenilor.
Dar în acelaşi timp pot spune că n-am minţit niciodată. Am căzut uneori, ca actor, în momente de ariditate,
de oboseală, de revoltă faţă de sensul a ceea ce făceam.
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Acest spectacol a fost ocazia de a mă vinde cu tot cu
aceste momente.
C.S.: Discursul corporal, extraordinarele inflexiuni ale vocii, gramatica gestuală, dispozitivele scenice
(obiecte, pânză) într-un decor minimal, foarte redus ca
dimensiuni, ne transpun cu o reală forţă de autenticitate în lumea sculptorului român, trăim într-o veritabilă
empatie cu lumea acestuia, îi simţim drama provocată
de sterilitatea artistică. Acest efort.pentru a exprima pe
scenă un întreg show, singur, având ca «arsenal» doar
corpul, vocea şi pânza presupune tehnici speciale de lucru pentru a-l pregăti sau este doar o empatie reală între
actor şi personajul său, pentru a crea impresia de veridicitate cu o asemenea forţă?
T.T.: Dacă există «tehnici speciale», acestea sunt,
pur şi simplu, cele ale actorului! Să spunem că, la nivel
de tehnică, nu am învăţat nimic special pentru acest
rol. Plecând de la bagajul meu personal de actor, am
aplicat în mod conştient şi instinctiv în acelaşi timp
ceea ce credeam necesar poveştii noastre. Cu siguranţă
o aderenţă între trăirea personală şi cea a personajului
poate «hrăni» scena ulterioară.
C.S.: Ai găsit în partitura lui Eliade elemente care se
pliază pe personalitatea ta (artistică)?
T.T.: Este în piesă un moment în care Brâncuşi se
întreabă dacă este posibil să «arăţi transformarea materiei în măsură să accelereze transmutarea spirituală
a omului». Acelaşi lucru vreau să-l obţin când conduc
seminarii de teatru cu oamenii. Caut să transform materia corpului lor pentru a le produce modificări în modul lor de percepţie, să le creez o stare de dezorientare
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care să-i poată deschide spre noi percepţii. Plecând de
la grosier pentru a ispiti subtilul. Şi mă recunosc chiar
în dorinţa de a lăsa semnale celorlalţi, să le dau exemple pentru ca ei să poată continua. Dorinţa de a face
ceva pentru ceilalţi. Diferenţa este că actorul poate lansa semnale efemere, care durează pe timpul spectacolului, fără a lăsa urme tangibile.
C.S.: Eliade a scris puţine texte dramatice, dar problematica spectacolului, a artei teatrale, raportul stabilit
între actor şi rolul căruia îi dă viaţă este una din temele
fundamentale pe care o
abordează în textele sale
literare. Vizionând poemul tău scenic, am găsit multe elemente-cheie
care ne conduc la o reinterpretare a teoriilor lui
Eliade despre spectacol
şi despre actul artistic,
plecând de la opera lui
Brâncuşi. Cunoşti teoriile sale despre spectacol?
T.T.: Nu, nu le
cunosc.
C.S.: Cu altă ocazie
ţi-am spus că atitudinea
ta scenică, raportul cu
personalitatea personajului, prezenţa scenică
are ca şi corespondent,
la noi, jocul actorului
Claudiu Bleonţ:aceeaşi
calitate a transpunerii în actul artistic şi în
«pielea
personajului»,
un calibru al interpreării care-l conduc pe spectator cu o forţă artistică
remarcabilă în lumea
acestuia. Îl cunoşti pe
Bleonţ?
T.T.: Sunt realmente
onorat de ce-mi spui, dar nu, n-am avut plăcerea să-l
cunosc pe Bleont.
C.S.: Care este raportul tău cu Brâncuşi, ca personaj
şi ca persoană istorică? Ai găsit puncte comune cu personalitatea sa?
T.T.: Îi cunoşteam opera din albumele de istoria artei. Lucrul la La Colonna… a fost ocazia să cunosc mai
bine un artist extraordinar, pentru estetica sa şi pentru
viaţa dăruită artei, casa şi atelierul fiindu-i una. A fost
un mare artist şi un împătimit pentru munca sa! Admir
asta. Motivaţia şi anecdotele referitoare la acest lucru
sunt minunate. Călătoria pe jos din România la Paris,
pentru a nu mai vorbi de răspunsul dat lui Rodin, care
şi-l voia pe tânărul sculptor ucenic în atelierul său: «à
l’ombre des grands chênes ils grandissent seulement les
boissons». O ambiţie fără aroganţă, inspirată de conştiinţa valorii sale. Succesul meritat, după o perioadă de
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anonimat în care şi-a perfecţionat stilul. A fost simpatic
şi am găsit afinităţi cu personalitatea mea. Am cunoscut aceeaşi motivaţie de a continua, în ciuda circumstanţelor uneori puţin favorabile. Am aceleaşi emoţii
faţă de «les grands chênes» şi aş putea spune că în ţara
mea mă simt acum mai degrabă «neînţeles», într-o perioadă în care mi se pare că sunt preferaţi actori superficiali, foarte abili în a lucra mai ales la aparenţe, la
imaginea publică decât la substanţă. Dar fără a vrea să
dau impresia că mă supraestimez, mărturisesc că, în
timp, am avut multe
satisfacţii. Şi mă recunosc în scopul muncii
lui Brâncuşi: de a se folosi de arta sa pentru a
contribui la progresul
spiritual al omului, de
a lucra pentru a crea
transformări în societate; arta ca mijloc de elevaţie spirituală.
C.S.:
Vorbeşte-ne
despre «sculptarea» rolului tău, de munca dinainte de prezentarea pe
scenă. Jocul tău, gesturile, mişsarea corpului pe
scenă, inflexiunile vocii
par spontane, naturale,
ca o cămaşă cu măsura potrivită. Rezultatul
este o formă de teatru
total, într-o simfonie de
coduri semiotice perfect armonizate: muzică,
mişcare scenică, culoare,
dispozitive scenice inedite, decor matematic
prestabilit.
T.T.: Mi-e greu să
vorbesc despre asta. E
vorba de ceva care pentru mine e natural, organic naturii mele, ca persoană
şi ca actor. Nu pot acţiona altfel. Trebuia să dau «carnea» cuvintelor textului şi am făcut-o în singurul mod
pe care-l cunoşteam. Bineînţeles că o anumită adeziune pe care am găsit-o între concepţiile mele şi anumite
idei ale autorului mi-au permis, fără îndoială, ca jocul
să-mi pară nu numai mie spontan, ci şi spectatorului.
Spectatorul crede în actor dacă actorul crede în ceea ce
spune şi face. Dar trebuie să amintim şi rolul regizorului. Letteria mi-a respectat întotdeauna modul de lucru,
poate pentru că îi place aşa cum e, fără a simţi nevoia
să intervină sau să mă forţeze să fiu altceva. Un regizor
capabil să înţeleagă natura unui actor este fundamental
pentru reuşita unui spectacol, nu?
C.S.: Se poate crea pe scenă o emoţie maximă doar
cu o foarte bună tehnică de a «intra în pielea unui
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personaj» fără a empatiza cu el sau trebuie, în mod real,
pactizat cu el, cu dramele şi emoţiile lui?
T.T.: Cum am spus, cred că e vorba de a crea un
amestec de tehnică şi sensibilitate personală. Nu ştiu
dacă e, într-adevăr, posibil să «intri» în pielea unui personaj, dar cred că trebuie să ştii, înainte de toate, săţi oferi propriile emoţii. Dacă sunt capabil să-mi ofer
emoţiile, în momentul în care, prin convenţie, la teatru, nu eu sunt cel
văzut, ci «personajul», vom vedea
emoţiile personajului. Bineînţeles, trebuie să ştii să alegi
sugestiile potrivite. Asta cred că este
«tehnica» specială a
actorului. Un prieten foarte bun, primul meu maestru,
îmi spunea: «actorul este un atlet al
inimii!» Atunci nu
înţelegeam cu adevărat ce voia să spună, dar cu timpul
mi-am dat seama că
trebuie să te emoţionezi conştient.
Există un parcurs,
chiar o tehnică pentru a ajunge la asta,
cel puţin pentru
mine. Fiecare actor
are o biografie formativă mult diferită
de a altuia.
C.S.:
Vorbeai
într-un alt interviu
despre lucrul cu propriul corp, pentru
a-l pregăti pentru
un rol-spectacol[3].
Dincole de practicile
contemporane exersate de trupele de
teatru, care este «reţeta» ta personală? Există un ritual, de exemplu, pentru
a-ţi pregăti rolul? Care sunt etapele pricipale ale pregătirii, până la poemul scenic pe care-l propui, în final, în
faţa spectatorilor? Ce faci înaintea unui spectacol?
T.T.: Îmi place să am un parcurs al pregătirii, îmi dă
siguranţă, dar nu-mi place să fie mereu acelaşi. Fiecare
piesă trebuie să aibă, pentru mine, un parcurs specific. Câteodată se întâmplă să stau două ore în sală făcând exerciţii fizice, alteori să reiau din obişnuinţă şi să
3. Alina Lungu, Il Brancusi di Mircea Eliade in scena. Conversazione con Tazio Torrini, 28 settembre 2009, FIRI, variante roumaine en:
Tribuna, Cluj, nr. 170, 1-15 octombrie 2009, pp. 16-18.
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pregătesc cu grijă mici obiecte sau să beau ceva la bar
observând oamenii cu cincisprezece minute înainte de
spectacol!
C.S.: Care este, după tine, reţeta ideală pentru a crea
rolul perfect, spectacolul perfect, pentru a realiza o relaţie perfectă cu spectatorul-care este, în ecuaţia spectacolului, finalmente, actorul principal?
T.T.: Cred că e fundamentală adeziunea între etică şi estetică. Ar trebui să facem ceea ce
ne place, să lucrăm
asupra a ceea ce
credem. Să facem
în aşa fel încât opera să fie mijlocul de
a transmite natura
sa profundă şi natura sa profundă să fie
mijlocul pentru idei
universale. Un rol,
un spectacol, o relaţie actor-spectator
sunt perfecte când
există o viaţă interioară veritabilă.
C.S.:
Eliade
are câteva texte:
„Adio!”, „Uniforme
de general”, „Nouăsprezece trandafiri”,
„Incognito la Buchenwald”, „Aventura
spirituală”[4],
fragmente şi proiecte de piese de teatru
în romanul Noaptea
de Sânziene etc în
care se ocupă, prin
intermediul personajelor sale, de actul
artistic, de relaţia
actor-personaj-spectator, de rolul Spectacolului în societate.
S-au făcut legături
cu teoriile lui Artaud. Spectacolul nu
declanşează doar katharsis-ul, cât anamneza prin care
putem restabili armonia originară. Crezi că spectatorul
zilelor noastre îşi pune problema atât de profundă a recuperării fiinţei spirituale sau este doar un consumator
care trebuie mereu provocat, agresat prin formule artistice inedite, oferindu-i ceea ce doreşte?
T.T.: Este o întrebare foarte frumoasă, îţi mulţumesc! Este întrebarea la care mă gândesc în mod
4. Manuscrisului original al Aventurii spirituale se află în Eliade
Collection–University of Chicago Library, Special Collection Research Center. Variantă în curs de publicare în traducerea în limba engleză a prof. Mac Linscott Ricketts.
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continuu, în legătură cu sensul a ceea ce fac, a activităţii numeroaselor persoane care au hotărât să-şi ofere
teatrului propria viaţă, timpul lor, banii (se întâmplă şi
asta!), speranţele şi idealurile lor, într-o epocă hipermaterialistă, hipermodernă, hiperactivă. Câteodată am
senzaţia că teatrul e ceva iremediabil de lent, gândit,
artizanal şi, deci, desuet pentru aceste vremuri. Totuşi
sunt convins că ar fi unul din remediile pentru anumite tare ale epocii noastre! «Recuperarea fiinţei spirituale», cum spui, a fost dintotdeauna unul din scopurile
primare ale formării mele ca actor. Este motivul pentru care sunt puţin interesat de cinema sau televiziune,
prea fragmentare şi rapide pentru a oferi un drum formativ fie ca actor, fie ca spectator. Cât despre spectator,
cred că este în el o exigenţă primitivă, vitală, mai mult
sau mai puţin conştientă, de a se îmbunătăţi asistând
la actul teatral, ca unul din puţinele acte originare din
cultura noastră. Trebuie să ştii să culegi această cerere,
cu grijă, să ştii să-i răspunzi. Artistul spectacolului trebuie să fie în afara timpului său, din punctul de vedere
al perspectivelor şi al scopului operei sale, dar în timpul său, prin capacitatea de a oferi. Putem fi provocatori şi agresivi, dar niciodată în sens negativ. Niciodată
crezând că suntem mai buni decât publicul. Fără a ne
supraestima.
C.S.: Trebuie făcută un fel de maieutică cu spectatorul
pentru a-l atrage în joc, spre sensul spectacolului, pentru
a stabili cu el un dialog profund, subtil sau este suficient
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să fie în sală persoane incapabile să traducă sensul unui
act artistic şi care rămân la un nivel redus de percepţiereceptare a unui spectacol: zgomote, culoare, mişcare?
Spun asta gândindu-mă la cei (puţini, e adevărat) care
găsesc în sala de teatru o alternativă pentru stadion…
T.T.: Cred că răspunsul precedent conţine şi răspunsul la această întrebare. În orice caz, vorbind de Italia,
am impresia că publicul pe care-l descrii este un public
ocazional, care merge la anumite spectacole pentru a
vedea unele vedete de televiziune. Sunt spectacole în a
căror structură e puţin teatru, conţin formule pentru a
oferi două ore de divertisment. Conţinutul este ultima
preocupare, fie pentru ceea ce se întâmplă pe scenă, fie
în public. În orice caz, e mai bine decât pe stadion…
C.S.: Liviu Ciulei, celebrul regizor român are o teorie despre centrul de atenţie a personajului[5], conform
căreia corpul actorului poate exprima o anumita stare,
sentiment, atitudine, controlând, secvenţial, o anumită
parte a corpului. Îţi dau ca exemplu secvenţa antologică,
spun eu, din filmul „Youth Without Youth” al lui Francis
Ford Coppola dup textul „Tinereţe fără de tinereţe” al lui
Eliade, în care actorul Tim Roth, exemplar în rolul lui
Dominic Matei, personajul principal, joacă scena ieşirii
din spital după accidentul din noaptea de înviere, când
prezintă un personaj septuagenar într-un corp de treizeci de ani. «Centrul de atenţie».în această scenă sunt
5. http://search.sweetim.com/search.asp?q=liviu+ciulei+pata
pievici&ln=ro&src=10&sf=0&lcr=0.
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umerii. Scena este formidabilă şi discursul imaginilor,
fără nici un cuvânt, absolut fabulos. La tine, în „Coloana…”, pricipalul centru de atenţie pentru a prezenta personajul Brâncuşi este vocea, prin care transmiţi aproape
toate stările personajului, emoţiile, drama, teama, nesiguranţa privind sensul creaţiei sale etc. Şi, apoi, asistăm
la o pluralizare a centrilor de atenţie, un pluricentrism
al acestora-în sensul că atenţa ta se distribuie cu o viteză extraordinară în timpul spectacolului asupra anumitor părţi ale corpului, pentru a exprima maximul de expresie-vocea, mâinile, picioarele, umerii… Cum te simţi,
trebuind să joci un personaj septuagenar?
T.T.: La început am lucrat asupra aspectului fizic.
Dar apoi am înţeles că în cazul nostru riscam să o iau
pe un drum nepotrivit. În sensul că fie pentru mine,
fie pentru regizor, nu era important faptul biografic, ci
conţinutul operei artistului, care nu cunoaşte vârstă.
C.S.: Trebuie ca şi spectatorul să fie pregătit pentru a
«consuma» un act artistic? Lipsa de informaţii, de exemplu, despre Brâncuşi şi despre Coloană…, despre contextul istoric al personajelor, pot asigura o bună înţelegere a
spectacolului? Toată problematica, simbolistica, mesajul,
complexitatea…
T.T.: Îmi doresc întotdeauna ca o piesă să fie înţeleasă de toţi. Vreau să spun că o piesă ar trebui să
aibă mai multe nivele de «exploatare», după nivelul de
«pregătire» (oribilă expresie, dar din nefericire utilizată foarte des!) a spectatorului. Este un nivel final (sau
primar?) care ar fi, să zicem, obiectul despre care se
vorbeşte. Mai accesibil, cu siguranţă, celor care cunosc
argumentul. Dar în acelaşi timp ar trebui să existe şi
un nivel primar (sau final?) care este cel al comunicării
instinctive, ca mijloc de expresie psiho-fizic-sentimentală, care ar trebui să fie universală. Important este ca
la final să se întâmple şi să transforme spiritul spectatorului. Şi dacă el va simţi că trebuie să aprofundeze
ceea ce a primit ca informaţii, cu atât mai bine! Mi s-a
întâmplat uneori să văd piese de neînţeles din punct
de vedere al argumentului, dar în care actorii erau atât
de plăcuţi, încât am ieşit din sală complet mulţumit.
În fine, cred că o piesă înţeleasă doar de «iniţiaţi» este
un fel de eşec. Nu-mi place un anumit spirit elitist tipic. Nu-mi plac piesele înţelese doar à posteriori, după
ce a fost citit caietul program al spectacolului, «notele
regizorului».
C.S.: Sala reacţionează pe măsura efortului tău şi a
pasiunii puse în joc? Mesajul este foarte bine transmis,
dar este şi bine primit?
T.T.: Nu ştiu! Câteodată mai este câte un spectator
care se apropie pentru a mă felicita pentru «efort şi pasiune», dar este ceea ce-i place unui actor să i se spună, nu?. Despre conţinut vorbesc mai ales cu regizorul.
Dar asta fără a spune că La Colonna… e o piesă uşoară.
Mi-ar plăcea, mai ales, dacă dincolo de mesajul «verbal» ar fi primit mesajul interior. Dar mesajele cele mai
subtile lucrează lent, dincolo de sala de spectacol …
C.S.: Care este, după tine, relaţia între spectacolul de
teatru şi sacru, plecând de la experienţa ta artistică şi
cea de cetăţean al acestor timpuri aşa-zis moderne?
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T.T.: Munca în teatru a fost pentru mine, ateu, unul
din mijloacele de a cultiva o spiritualitate laică. Sunt
momente pe care le-aş putea defini ca extatice, în care
am pierdut senzaţia propriei persoane, comune, pentru a deveni altceva. E dificil de descris, dar este, la
urma urmei, motivaţia pentru ceea ce fac … Dacă ne
gândim la acest lucru, teatrul este un mijloc protejat
unde putem încă trăi experienţe «extracorporale», să
ieşi în afara corpului tău obişnuit, a personalităţii tale
comune, să te transformi, să te împarţi cu visele tale,
cu coşmarurile tale, să trăieşti activ partea întunecată
şi cea luminoasă a eului tău. Este motivul pentru care
mulţi oameni urmează cursuri de teatru. Ce altceva,
astăzi, poate oferi asta?
C.S.: Putem vorbi astăzi de rolul terapeutic, demiurgic al spectacolului de teatru?
T.T.: Da, şi astăzi. La fel ca-ntotdeauna, de când a
apărut!
C.S.: Care este, după tine, ca artist, raportul între
artă, conştiinţă, frumuseşe, în contextul în care, azi, lumea şi-a pierdut reperele, este în derivă?
T.T.: Sunt vremuri teribile, în care s-a pierdut sensul
frumosului. Şi e suficient să observi raportul omului
contemporan cu natura pentru a-i înţelege nivelul de
brutalitate. Spiritualitatea e substituită de copiile sale
obscure: liturghia exterioară, fanatismul religios. Trebuie recuperată o spiritualitate laică, capabilă să exprime doar idei fundamentale: sensul frumosului, al
armoniei. Cred că o educaţie de expresie teatrală ar
trebui să fie inclusă, obligatoriu, în toate programele
şcolare. Reprezintă o sumă de abilităţi: disciplină fizică, cunoaştere profundă de sine, lucrul în echipă, arte
vizuale, muzică, patrimoniu literar imens. O pregătire
de acest tip ar putea forma persoane diferite, mai puţin materialiste, mai creative şi sensibile. Avem mare
nevoie de asta!
C.S.: Eşti, prin acest rol, mesagerul lui Eliade însuşi…
T.T.: Mai ales al lui, de fapt.

II-Masca. Rolul. Identitatea.
Întâlnirea cu Celălalt sau
Pseudojurnalul unui actor
provocat de un spectator

C.S.: Rolul, pentru a fi unul viu, are nevoie de celălalt: de spectator. Ce simţi pe scenă, în faţa acestui celălalt? Cum se concretizează prezenţa acestuia?
T.T.: Spectatorul este o singură persoană pentru
mine. Nu-l văd. Serios! Nu privesc niciodată publicul.
Îl simt. Îi simt prezenţa şi freamătul. Uneori îl iubesc,
alteori îl detest. Mă simt şi pradă, şi vânător. Dar acesta e scopul a ceea ce fac. Îmi oferă motivaţia de a face
mai bine.
C.S.: Cum te simţi locuit de un personaj?
T.T.: Sunt şi nu sunt eu, în acelaşi timp. Să spunem
că personajul profită de resursele mele, mai ales de cele
ascunse.
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C.S.: Putem vorbi de o artă a spectatorului, ca despre
cea a actorului? Care este definiţia ta pentru sintagma
actor-spectator?
T.T.: Osmoză? Coparticipare.
C.S.: Craig a propus ca model al actorului viitorului
Supra-Marioneta: actorul este un instrument la dispoziţia regizorului. Ce crezi despre acest lucru? Actorul este
la dispoziţia regizorului, a personajului, a amândurora?
Îşi aparţine?
T.T.: Actorul ar trebui să fie, înainte de toate, la dispoziţia obiectivelor sale. Şi să înţeleagă care este cea
mai potrivită cale pentru a le exprima. Uneori este
regizorul, alteori este propria intuiţie. Mi-e teamă de
anumite teorii despre actor care riscă să-i reducă din
importanţă. Cred că în secolul XX regizorii au preluat
supremaţia, creând regizori-tirani şi actori-muncitori,
primii fiind capul, ceilalţi, doar braţele de lucru.
C.S.: Actorul şi personajul sunt (două) vase
comunicante?
T.T.: Da. Noi jucăm, în cele din urmă, personajul. În
el sunt trăirile noastre. Şi personajul devine parte din
experienţa noastră ca persoane.
C.S.: Actorul este responsabil pentru personajul său?
T.T.: Nu. El depinde de circumstanţe externe care-i
pot limita libertatea interpretativă. Şi dacă nu este libertate, nu este responsabilitate. Şi, în plus, cred că un
personaj se construieşte fie din interior, prin resursele
actorului, fie din exterior, prin intermediul regizorului.
C.S.: Cum accepţi un rol-personaj: ca o provocare,
pentru a-ţi testa calităţile artistice, interpretative sau în
funcţie de nevoile eului intim, indiferent de natura acestor personaje?
T.T.: Accept totul! Sunt întotdeauna surprize. Şi, în
fond, e meseria mea.
C.S.: Actorul trebuie să-şi aparţină sau să se ofere
din plin personajului său, indiferent de urmele lăsate de
acesta?
T.T.: Trebuie să se ofere. Să dispară.
C.S.: Te-au marcat personajele tale? Te simţi ca sumă
a lor?
T.T.: Da. Dar multe din personaje erau în mine deja!
Jocul le-a eliberat.
C.S.: Cum este întoarcerea la tine însuţi, după fiecare
personaj?
T.T.: Nu imediată. După fiecare reprezentaţie îţi trebuie un timp să revii la tine însuţi. Nu-mi place timpul
imediat după spectacol. Mi-ar plăcea să rămân cu senzaţiile mele. Să le analizez.
C.S.: Trecerea de la teatru la film este uşoară pentru
tine?
T.T.: Cred că da!
C.S.: Cum ai ales rolul din tele-seria Hydra? O observaţie, de simplu spectator: există un (mic) decalaj între
tine (actor) şi personajul doctorului; sunt momente puternice, profund teatrale, în care dai personajului mai
mult decât acesta are nevoie (de exemplu în scena discursului, în primul episod). Forţa naturală a actorului
poate provoca fisuri în masca personajului, dacă acesta
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nu-i este pe măsură. Ca o cămaşă prea mică pe un corp
fără măsurile adecvate care nu are măsurile adecvate.
T.T.: Aici este limita cinematografului, după mine:
că nu putem pregăti rolul în timp, să intrăm în el natural. Şi depindem prea mult de regizorul care, la final,
determină totul. În exemplul pe care îl dai, ai dreptate.
Personajul este mai degrabă complex, cu mari conflicte interioare-şi în celelalte episoade va arăta că nu este
ceea ce pare. Regizorul a vrut ceva foarte puternic, dar
experienţa nu i-a permis să caute ceva mai puţin grosier. Şi când el spune «Bine!», s-a terminat! Nu ne mai
putem întoarce din drum. Acesta este excesul de putere al regizorului de film.
C.S.: Hamlet. Cum te-a marcat? Este o partitură provocatoare, de forţă, un adevărat examen pentru orice tânăr actor!
T.T.: Da, dar rolul este atât de încărcat de clişee, încât este greu să-i dai libertate. Am încercat să creez un
Hamlet foarte viril, puternic, de o veselie brutală, capabil să sperie câteodată. Am încercat. Dar nu pot spune
că am făcut ceea ce am vrut. Prea multe restricţii exterioare, motiv pentru care nu mi-a plăcut prea mult
spectacolul. Nu m-am putut abandona voii regizorului şi, uneori, a actorilor.N-am putut acţiona conform
naturii mele şi, după părerea mea, n-am făcut dovada
unui actor formidabil.
C.S.: Don Quijote. Te-ar tenta?
T.T.: Drăguţ! De ce nu? Îmi plac rolurile de nebuni.
C.S.: Jocul în spaţii neconvenţionale creează o adevărată relaţie cu sala?
T.T.: Da. Am jucat mult timp într-o piesă pentru
doi actori şi douăzeci de spectatori, închişi între patru
pereţi, de 10x10m., în care spectatorii erau pe scenă,
la câţiva centimetri de actori. Apropierea crea o relaţie
puternică.
C.S.: Numărul spectatorilor în sală influenţează jocul scenic?
T.T.: După părerea mea, da. Spectatorul este parte
fundamentală din spectacol, este destinatarul energiilor care se creează pe scenă. Să joci pentru o sală pe
jumătate goală nu e acelaşi lucru cu a juca pentru una
plină! Spectatorul se hrăneşte din spectacol, şi actorul, din public (chiar în sens material, din moment ce
publicul plăteşte ca să intre…). Altceva e să vorbeşti
de numărul ideal de spectatori şi de distanţa faţă de
ei. Sunt spectacole pentru care e nevoie de un număr
mare de spectatori, şi altele făcute pentru un public restrâns-precum cel pentru douăzeci de persoane, despre care am vorbit înainte.
C.S.: Care este rolul viselor tale, cel mai provocator,
pe care ai vrea să-l «sculptezi»?
T.T.: Nu ştiu. Îmi plac toate, până la urmă. Mi-ar
plăcea să revin la Hamlet.
C.S.: Care ţi-e personajul cel mai drag?
T.T.: Toate.
C.S.: Îţi mulţumesc!
Decembrie 2011-ianuarie 2012
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„Foarte rar lucrurile se întâmplă
la momentul potrivit“

p

Andra Rotaru în dialog cu Paul Mihalache

Paul Mihalache a debutat cu romanul „Târg de arlechini”,
Editura Tracus Arte, în 2011. Volumul a fost distins cu premiul
„Tânărul prozator al anului 2011”, în cadrul Galei Tinerilor Scriitori, ediţia a doua, de Ziua Culturii Naţionale, pe 15 ianuarie
2012. „Între (în general) mimetici ai cinismului, mizerabilismului, freak-ului, Paul Mihalache se detasează prin ceea ce
aş numi euforia formării. Ne propune, aşadar, un neaşteptat
Bildungsroman care contrazice, cu naturaleţe, prospeţime,
ba chiar cu o undă de candoare care-i şade bine, imaginea
tinerei generaţii blazate şi obtuz-pragmatice, reabilitind totodată paradisul (nu neapărat borgesian) al bibliotecii. Reabilitare deloc în sensul livrescului sau al jocului erudit, ci pornind
de la un stringent imperativ existenţial. Pentru protagonistul
romanului cărţile, y compris cultura, nu numai că mai înseamnă ceva în vremuri ce caută a ne convinge de inutilitatea lor,
ci reprezintă sucul vital al propriei deveniri. Nu mai ţin minte
de când (poate de la adolescentul miop al lui Mircea Eliade)
n-am mai întâlnit un asemenea înfometat de lectură şi cunoaştere, precum studentul lui Paul Mihalache.” (O. Nimigean)
Andra Rotaru: Dubiile personajului Radu din volumul tău,
în ceea ce priveşte sentimentele sale faţă de prietene sau fete pe
care le place, în general, ţes numeroase fire neobservabile în
prezentul imediat. Cu timpul, devine o normalitate să nu mai
fie sincer cu ele. Unde îl duc toate aceste trişări amoroase, nevoite, dar constante?
Paul Mihalache: Ce înseamnă fire neobservate – dacă totuși
le observăm? Glumesc. Întrebarea e bine pusă. Dar Radu crede cu toată sinceritatea (iar eu nu sunt în măsură să spun dacă
are sau nu dreptate) că așa-zisele trișări amoroase nu sunt chiar
ceea ce par (de fapt, el ar respinge sintagma). I se poate imputa egoismul sau, cel puțin, egocentrismul (obligatoriu în oarece măsură, atât timp cât romanul îl are ca personaj narator și
accesul său la mintea celorlalți este exclusiv indirect – mediat
de presupuneri și interpretări). Dar ascunderea adevărului este,
pentru el, o necesitate care îl întristează. Sunt momente în care
își face calcule și e foarte tentat să îi spună Alinei despre Alexandra și despre toate sentimentele lui contradictorii. Acum, în
ceea ce mă privește, convins fiind că realitatea unui singur personaj (și ăla fictiv) nu are cine știe ce relevanță (iar aici anticipez) am încercat să exploatez pe cât posibil ideea de mască. Nu
întâmplător romanul nu se numește Târgul arlechinului – ce
idiot ar suna J – ci Târg de arlechini. Pentru că toți își, ne, șiau (ce timp și persoană ar trebui să folosesc?) permit foarte rar
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(just like a life by the drop – parafreazează Radu versurile lui
Stevie Ray Voughan) o atitudine relaxată și sinceră – care, împreună cu o analiză atentă a propriilor stări, ar duce, poate, spre
ceea ce e numit, cu un termen deja cam uzat – autenticitate.
Dar (revenind la Târg – sau nu) nici măcar în acele momente
hai să le spunem personajele nu pot privi ceea ce li se întâmplă
decât din exterior – ca spectatori ce asistă la propriile roluri.
A.R.: Bogdan Creţu, la înmânarea premiului „Tânărul prozator al anului 2011“, spunea că ai reuşit să creezi un personaj
„autentic“. Ce înseamnă „autentic“ din punctul tău de vedere?
P.M.: Nu știu ce a vrut să spună Bogdan prin personaj autentic – sintagmă care mă flatează, dar fără să o înțeleg prea
bine. J Ar trebui să îl întrebați pe el, nu pe mine. Radu simte
că falsitatea îi caracterizează atât pe el cât și pe ceilalți, fie că ei
conștientizează asta sau nu (dar, odată conștientizată, falsitatea
rămâne doar la un nivel superficial – acela al comportamentului). Însă el e destul de comod și delăsător încât să nu facă
altceva decât să își pună probleme. În fine, dacă din carte ar
fi lipsit pasajele de introspecție și o anumită căutare nu foarte
bine direcționată, probabil că Bogdan n-ar mai fi spus personaj
autentic. Am apucat să vorbesc cu el despre Târg, iar laudele și
obiecțiile pe care i le-a adus au fost precise. Dar unele cuvinte
sunt atât de des folosite, încât și-au pierdut semnificația exactă,
devenind mult prea vagi.
A.R.: Înainte de „Târg de arlechini“, ai publicat proze scurte.
Care sunt satisfacţiile pe care ţi le oferă proza scurtă, lejerităţile ei,
încercările la care te supune?
P.M.: Mă bucur că mă întrebați despre proza scurtă. Mi-e
dragă fie și pentru simplu motiv că ani de zile (să tot fie vreo
șapte) asta am scris. Păi în primul rând e comod. Poți să scrii
o proză în două zile și următoarele trei săptămâni să mergi
la biliard. În plus, satisfacția e imediată. Romanul e mult mai
pretențios. Dacă faci o pauză prea lugă, pierzi coerența personajelor și e groaznic de greu să revii. În plus, durează ceva vreme până să ai certitudinea că-l vei duce la bun sfârșit – eu am
început cinci și am terminat unul singur. Asta din punct de vedere hedonist. Dar mai e ceva. Proza scurtă îți permite să nu
pui accentul pe firul narativ (în roman – nu; riști să pierzi cititorii, să-i plictisești) și să te joci cum ai chef cu stilul. Cortazar e șeriful șef. Dar, într-un anumit sens, e și mult mai dificil.
Într-un roman de trei sute de pagini, nu e o tragedie dacă mai
scazi uneori intensitatea. Alte fragmente îl pot salva. Nu să faci
greșeli, dar să ai momente de umplutură (care nici ca formă
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nici ca idei nu spun foarte mult – ți se pare ție, ca autor, că e
nevoie de ele). Într-un text de zece pagini nu ai când. Pierzi tot.
Am povestiri nepublicate pentru un întreg volum, dar nu sunt
foarte hotărât dacă o să le trimit prea curând vreunei edituri,
pentru că știu cât de puțin e vizibilă proza scurtă la noi. Aștept
un moment mai bun. Să nu se înțeleagă greșit. Oricât de bun ar
fi Cortazar în Armele secrete, sau Celălalt cer nici una dintre povestirile lui nu poate fi pusă pe același plan cu Rayuela, cu Războiul sfârșitului lumii, al lui Llosa, sau cu Demonii lui Dostoievski. Dar proza scurtă, muzica trupei Van Der Graaf Generator
și jocul de snooker sunt plăceri pe care nu mi le refuz.
A.R.: Ce sunt „stările intenţionale“ pentru Radu?
P.M.: Sintagma stări intenționale e, pentru Radu, un fel de
bullshit. Tocmai pentru că foarte mulți (mă refer inclusiv la filosofi americani de renume) cochetează cu diverse concepte și
teorii, fără să poată emite ipoteze susținute de argumente cât
de cât satisfăcătoare. Explicația există (e vag schițată și în carte).
Însă vorbim despre un concept metodologic ce nu poate fi definit decât într-un limbaj foarte tehnic – în relație cu altele precu,
qualia, superveniență, sau inner grammar – și am plictisi groaznic cititorii dacă ne-am apuca să intrăm
în amănunte. Nu încerc să evit răspunsul; într-o vreme, filosofia minții chiar mă
pasiona. Dar mi-am dat seama la timp că,
față de cognitive science, e ca și cum Vasile
Șeicaru ar vrea să facă duet cu Steve Vai.
A.R.: Ai debutat la timpul potrivit?
Sunt cazuri celebre de scriitori care şi-au
găsit vocaţia foarte târziu, şi care s-au remarcat fulminant. De la care dintre scriitori ai avut cel mai mult de învăţat?
P.M.: Foarte rar lucrurile se întâmplă
la momentul potrivit. În 2008 aveam douăzeci și șase de ani. Dacă debutam la doisprezece, acum poate că eram celebru și
plin de bani. Dar nu pot să neg: aș fi preferat ca prima mea carte să fie Târg de arlechini. Sau Conversație la Catedrala. Ceasuri târzii, volumul meu de proză scurtă,
a fost publicat ca urmare a câștigării unui
concurs. Am trimis un text de cinci pagini, iar editura Lumen, din Iași, mi-a propus editarea unui volum. Așa că am adunat rapid toate povestirile pe care le scrisesem până atunci și-am făcut de vreo sută douăj’ de pagini.
Acum aș păstra patruzeci. La cealaltă parte a întrebării voi răspunde foarte scurt. De la Faulkner, Cortazar, Llosa, Asturias,
Reinaldo Arenas, Heinrich Böll, Ovidiu Nimigean și Chris Tănăsescu. Ceea ce nu înseamnă că n-ar mai fi vreo șaptezeci, dar
mă rezum la cei care, într-o mai mică sau mai mare măsură (se
observă, pe alocuri, în primul meu volum) m-au și influențat.
Sau, cel puțin, m-au ajutat. Acum nu mai depind atât de mult
de asta, dar cu patru, cinci ani în urmă, degeaba îmi plăceau
foarte mult Graham Greene, sau Aldous Huxley. Dacă nu citeam câteva pagini din cei pe care i-am amintit (și poate că am
uitat unele nume) îmi era foarte greu să scriu. Închipuiți-vi-l
pe Cortazar scriind Rayuela și ascultând Judas Priest. Cam așa
mi se întâmpla și mie. Aveam nevoie de o anumită muzicalitate,
nu doar pe note ci și pe cuvinte. Deși Rob Halford e unul dintre
vocaliștii mei preferați.
A.R.: Ai avut modele reale pe parcursul scrierii sale? Cum
s-au conturat personajele?
P.M.: Modele da. Însă felul în care s-au construit personajele (foarte inspirat reflexivul) ține de o cu totul altă poveste. Am
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început prin a descrie un episod destul de asemănător cu ceva
ce mi s-a întâmplat. Pe parcurs, apropierea dintre personajele
mele și prietenii care le împrumută numele a început să mă intereseze tot mai puțin. De fapt, numai în măsura în care, pentru
a fi veridice, trebuiau să păstreze o anumită coerență care, uneori, a făcut ca reacțiile sau replicile lor să se suprapună cu cele
ale modelelor.
A.R.: Pe cât de intelectual e Radu, pe atât de nechibzuit, exagerând cu viciile în viaţa sa rutinieră.
P.M.: Radu nu e mai intelectual decât majoritatea din grupul
lui și nici nu excelează prin vicii. Uite, pentru a mă întoarce la
întrebarea din urmă – discuțiile alea din cămin și crâșme chiar
așa erau. Am avut baftă de câțiva colegi și prieteni foarte faini.
După ce scrisesem deja vreo jumătate din carte, am început sămi dau seama că referințele literare pot fi percepute ca încercări
de a epata. I-am trimis textul lui Ovidiu Nimigean și lui nu i
s-au părut deloc așa. L-am crezut pe cuvânt. Cât despre excese... ce să mai spunem atunci de Sid Barret sau de Ozzy? Radu
se simte bine în Jack, uneori se cherchelește destul de zdravăn,
fumează, înjură. Vă amintiți replica lui Nicholson (McMurphy)
din Zbor deasupra unui cuib de cuci, chiar
de la început, când stă de vorbă cu doctorul? Five fights, huh? Rocky Marciano’s
forty and he’s a millionare.
A.R.: Este acest Radu un tip de personaj
asemănător în literatura română? Compatibil cu vreun altul? Cu cine l-ai scoate la
vreuna dintre petrecerile studenţiei sale?
P.M.: Aș invita-o pe Domnișoara T,
din Patul lui Procust, că mi-a plăcut de ea.
În altă seară aș suna-o pe Iulia Militaru s-o
întreb dacă îl lasă afară pe Clovni. N-am
pretenția de a fi creat vreun personaj din
cale de afară de original, dar, pur și simplu, nu-mi amintesc vreunul asemănător
din cărțile pe care le-am citit. Bineînțeles,
trăsături comune e firesc să existe, dar nu
evidente și nici esențiale.
A.R.: În situaţii în care nu are ce să spună, Radu foloseşte numeroase citate memorate. De ce?
P.M.: Aici nu sunt de acord. Radu nu
folosește citate memorate când nu găsește
nimic altceva de spus. Le folosește tocmai
pentru că i se par foarte potrivite în acel moment. Și pentru că
îi sunt dragi. Însă, dacă vă amintiți, o face numai atunci când
vorbește cu Alexandra și cu Florin. Ele fac parte dintr-un joc, o
convenție tacită care apropie, pentru că știe că și ceilalți (doi)
îi vor răspunde la fel; e, dacă vreți, un mod de a confirma că
sunt pe aceeași lungime de undă. Știți când mai apare un citat
(dintr-o poezie de Nichita Danilov)? Îmi amintesc, pentru că
nu este deloc întâmplător. Într-un pasaj de introspecție (episodul dinainte cu o zi de a se muta din Rossetti în Piața Romană, când aude pașii Alinei pe casa scării). Adică atunci când e
singur. Deși romanul meu pare scris foarte ușor (mă bucură
să aud că se citește ușor) îmi place să cred că nu am lăsat prea
multe lucruri la voia întâmplării. Bineînțeles, oricui i se poate
întâmpla să nu găsească nimic de spus în anumite situații – inclusiv personajelor, și inclusiv personajelor mele; altfel nici nu
ar fi veridice. Dar nu e cazul atunci când apar citate. Și, pentru
a încheia... orice carte/ este o moarte/ cu o filă și două coperți/ pe
care jalnic scrie/ să mă ierți/ a dracului de strîmtă casă/ nici să
respiri nu te lasă. (Chris Tănăsescu, La răsăritul temniței). Altceva, ce să spun?
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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

cine ştie dacă o senzaţie poate fi calată perfect pe valenţele destinului.
De aceea în viaţa mea cred că dorinţa de a mă exprima a fost motorul
„Debutul unui scriitor care m-a făcut să fiu atent la cei din jurul meu dar mai ales să încerc
se petrece cu fiecare să mă exprim într-un limbaj care să-mi facă rostirea mai altfel decât
acelui de pe stradă. Când am devenit conştient că datul natural al excarte, cu fiecare
primării nu face două parale fără o cultură solidă, am început să citesc
sălbatic, să văd, să învăţ şi să mă corectez în permanenţă. Au trecut
volum nou apărut
cum
vă spuneam peste cincizeci de ani de când tot mă străduiesc să
stârnind aceeaşi
fiu scriitor bun şi încă nu ştiu ce-am reuşit.Invăţ în continuare şi mă
emoţie în cugetul
străduiesc să fac ceva ce-ar duce la apariţia unui scriitor din trupul
meu vremelnic şi adeseori doborât de poveri pe acest pământ.
lui ca la prima
2. Debutul unui scriitor se petrece cu fiecare carte, cu fiecare volucrare lecturată
lum nou apărut stârnind aceeaşi emoţie în cugetul lui ca la prima
de altcineva sau de
lucrare lecturată de altcineva sau de el însuşi în public. Cred că am
debutat banal prin anul 1959 când la o serbare din satul meu natal
el însuşi în public.”
Sofroceşti am ieşit pe scenă şi am recitat două strofe dintr-o poezie
1. Ce bine ar fi dacă un scri- dedicată mamei mele Verginia care lăcrima şi se mândrea cu încroitor ar conştientiza care-i este destinul. În ceea ce mă priveşte cred că a peala mea poetică. Pentru sătenii care au conştientizat de ce era mâncontat ca dimensiune existenţială cum îi spuneţi dumneavoastră mai dră mama (majoritatea nu conştientizau) a fost mare mirare iar învămult opţiunea. Iar acum când privesc în urmă la o distanţă de peste ţătorul meu mi-a şi dat să învăţ pe de rost Doina lui Coşbuc, ba chiar
cincizeci de ani îmi dau seama că până şi opţiunea a venit de unde- să joc şi într-o scenetă cu tema zbânţuielilor lui Creangă prin lanul
va dintr-o dorinţă de comunicare cu semenii. Asta era senzaţia! Dar de cânepă la furat de cireşe. De atunci am tot ţinut-o langa cu poezia
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prin cenaclurile din oraşul Roman până când la liceu mi-a căzut în
mână revista Ateneu condusă de Radu Cârneci. Şi i-am trimis un set
de poezii. Mi-a publicat doar una. Oare ăsta o fi fost debutul? M-am
aruncat apoi în vâltoarea vieţii culturale bucureştene, unde din provincialul nemţean ce eram am devenit uşor, uşor un spirit combativ, ba chiar turbulent al liniştitelor cenacluri ce se purtau în lumea
dâmboviţeană.
3. Prima carte îşi are originea tot în vremurile de desăvârşire a
studiilor în Bucureşti, când am tot fost purtat pe drumuri de Marin
Preda, pe atunci director la Cartea Românească. Imi aduc aminte şi
acum gestul maestrului Preda de a-mi lua volumul de nuvele şi a-l
înmâna lui Nicolae Ciobanu, apoi al unui alt volum -tot de nuvele- lui
Florin Mugur, dându-mi speranţe că voi avea parte de-o lectură cinstită. Până când Florin Mugur mi-a pus în faţă un referat al colaboratorului extern Matei Vişniec, care după ce mă lăuda că scriu o proză plină de suspans, asemuindu-mi lucrările cu Simenon şi Agatha
Christie conchidea nonşalant că nu e publicabil. Trecusem deja la
elaborarea unui roman pe care l-am dus lui Mircea Sântimbreanu, la
editura Albatros. Mai corect şi mai curajos decât Preda acesta mi-a
spus: „cum vrei mă, să publicăm un roman despre Transfăgărăşan în
care soldaţii mor şi-s batjocoriţi de ofiţerii armatei Republicii Socialiste România. Dacă vrei îl chem pe tizul tău Alfred Neagu şi te băgăm
într-un volum colectiv”. Am acceptat. Şi astfel din romanul „Arme şi
lopeţi” de vreo 270 de pagini mi-a apărut nuvela „Spinarea de piatră
a Făgăraşului” de vreo 80 de pagini în volumul „Zece prozatori români” scos de editura Albatros. Era, dacă nu mă înşelă memoria, în
anul 1978. Ce-i drept, spaţiul acordat nuvelei mele, de fapt reportajului meu literar, cum bine a remarcat Nicolae Manolescu felicitândumi că l-am reînviat după un sfert de secol de absenţă, reprezenta cam
o treime din volum, ceilalţi nouă prozatori, împărţindu-şi alte vreo
sută de pagini . Şi acesta a fost un debut, după care dezamăgit de ducerea cu zăhărelul practicată de Marin Preda până la moartea lui şi de
pierderea celor două manuscrise dispărute odată cu el, m-am retras,
fără a încerca să mai public mare lucru până după 1989. Au fost poate cei mai frumoşi ani când scriam în tăcere, nopţi de-a rândul fără
să mă mai gândesc la publicare. S-au adunat sute de pagini de sertar.
Nu ascund faptul că în 1990 m-am dus cu acelaşi volum „Arme şi lopeţi” la Editura Militară, unde un colonel Răileanu mi-a zis: „cum să
public un volum unde ofiţerii armatei române sunt beţivi şi-şi bat joc
de soldaţii români”. M-a umflat râsul şi mi-am amintit de vorbele lui
Sântimbreanu . În acelaşi an poetul Chiric de la editura Porto-Franco
mi-a propus ,într-o vizită pe care a făcut-o la Focşani, să public „Templul Iubirii”. Şi acesta a fost un debut. Şi tot un debut a fost şi publicarea volumului „Arme şi lopeţi” în editura Zedax.
4. Succint gruparea literară care m-a marcat a fost cea desprinsă
din cenaclul literar Relief românesc de la Casa de Cultură Turturele
din Bucureşti, grupare ce s-a intitulat sec „π” din cauză că erau foarte mulţi studenţi la matematică. Mă mândresc şi mă simt onorat că
am fost în compania lui Cristian Tudor Popescu, Livu Ioan Stoiciu,
Cristian Şişman, Constantin Namora şi a multor altor tineri care sătui de”sicriele literare” cum le spuneam noi lui Albu şi celorlalţi de la
Relief Romînesc,am plecat in corpore la Casa de Cultură al lui Nicolae Lagu de pe lângă ,,Uzinele 23 August,,. Aici am intrat în conflict
cu Adrian Păunescu ,care era la început de formare a cenaclului şi
care a cerut să fim evacuaţi din sala de spectacol, mai precis să fie evacuat doar colegul Mihai Grămescu, pentru că îndrăznise să-i pună o
întrebare incomodă. S-a crucit maestrul Păunescu când 30 de tineri
s-au ridicat solidari cu Mihai ,de a crezut că se află în faţa unui complot şi a trebuit să dam cu subsemnatul pentru acest gest dar şi pentru versurile lui Cristian Şişman citite într-o şedinţă de cenaclu anterior, unde zicea printre altele: „mă piş pe documentele congresului
al XIII-lea al PCR”. Dumnezeu să-l ierte că s-a spânzurat în anii democraţiei, suferind de foame şi malnutriţie! Aş putea vorbi pe sute de
pagini despre aventurile literare pe care am fost silit să le trăiesc de-a
lungul existenţei mele, dar mă opresc aici. N-am să trec cu vederea
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totuşi gestul lui Mircea Sântâmbreanu, care deşi avea fiica fugită în
America, mi-a întins o mână de ajutor. Şi nici gestul lui Nicolae Manolescu, care mi-a criticat favorabil textul.
5. Raportul dintre scriitor şi putere nu poate fi decât unul singur: scriitorul să nu se lase învins de putere. Scriitorul trebuie să fie o
oglindă a conştiinţei neamului său. Raportul dintre cetăţean şi scriitor
este cu totul altceva. Poţi să fii un bun cetăţean fără să fii scriitor. După
cum poţi să fii un bun scriitor fără să fii un cetăţean onorabil. Ba aş
putea zice că mulţi scriitori sunt beţivi, curvari, poate si din dorinţa
de a trăi prin experienţe personale care să constituie modele pentru
personajele negative sau pozitive ce apar în opera lor fără a deranja
în vreun fel pudibonderia socială ,dornică să vada in scriitor un fel
de persoană sancrosanctă.Grav este atunci cînd apar judecăţi asupra
valorii scriiturii sale,ţinîn cont mai mult de păcatele comportamentale decât de operă.
6. La frontiera mileniului trei, literatura română contemporană
pare să o fi luat pe cărări ce constituiau tabu în anii din urmă. S-au
deschis larg porţile pornografiei, tezelor suicidare, a investigaţiilor
psihologice maligne, a tulburărilor de comportament etc. Apetenţa autorilor contemporani pentru promovarea unor criterii estetice
de tipul scabros, scatologic ascunde şi frustrarea unor autori în faţa
unor Eminescu, Rebreanu, Sadoveanu, Preda etc. Şi pentru că li se
par strugurii prea acari încearcă să demoleze tot ceea ce ar putea fi
comparat şi ar fi rezultat în defavoarea creaţiei contemporane. Parcă
nici nu mai iau seama la judecata ce va să vină asupra operei lor din
partea istoriei literare şi profitând de faptul că până şi critica literară
s-a virusat şi a abandonat criteriile estetice pozitive, literatura română
contemporană crede că tot ce este pestilenţial şi uduros este şi de calitate. Din fericire, în ultima vreme au apărut semnele unor abandonări în abordarea temelor vehiculate în cei cincisprezece, şaisprezece
ani de democraţie, ceea ce mă face să rămân încrezător în forţa şi în
imunitatea valorilor consacrate de galaxia Gutenberg. Calculatorul
oricât de inteligent va fi conceput tot va avea nevoie de spiritul creator
uman pentru a ne face să visăm frumos.
7. Da, există un timp anume pentru creaţie. Dar cine poate să-l
aibă, ce scriitor poate trăi astăzi de pe urma lucrărilor sale? Şi atunci
trebuie să facă jurnalistică sau servituţi pe lângă deţinătorii de conturi grase sau de poziţii sociale înalte care-i mănâncă timpul şi-l văduvesc de importante zone de creaţie. De pildă eu, pentru că am o
revistă Oglinda Literară, ce-mi aparţine, am ales soluţia publicării în
foileton a romanului „Un securist de tranziţie” pe care-l definesc de
la număr la număr până când voi epuiza economia volumului. Am
o nouă carte încredinţate editurii Domino din Bucureşti, care se numeşte „Războiul muştelor” şi pe care sper s-o văd tipărită anul acesta.
În rest alerg după bani pentru ca să-mi pot continua revista şi existenţa pe pământ, alerg după sponsori, pentru a mai scoate câte o antologie interesantă, apelez la autorităţi pentru a le determina să mai
găzduiască câte un eveniment cultural la care să se mai adune scriitorii să se mai uite unii la alţii, să vadă cine a mai dispărut, cine a mai
scos câte-o carte etc.
Focşani, 2008

Ştefan Doru Dancuş

„...Scrisul meu nu
s-a schimbat, în
esenţă, prea mult,
doar că, odată cu
trecerea anilor, am
devenit mai concesiv,
mai predispus
acordării iertării.”
Anchetele revistei

1. Nu m-am gândit niciodată la faptul că existenţa mea pe lumea
asta ar fi tributară unui destin prestabilit. Odată cu ieşirea din copilărie
şi cu intratul în biblioteci, ultimele miresme ale destinului, aşa cum
mi-l prezentau bunicii, au dispărut în vălmăşagul unor preocupări
noi, mult mai terestre. Acum, după cum îmi semnalizează oglinda din
baie, duc în cârcă suficienţi ani pentru a şti că opţiunile mele n-au fost
decât expresii rudimentare ale destinului, altfel de ce m-aş încrâncena
să scriu, să public, să-mi popularizez, cu toate forţele şi mijloacele pe
care le am la îndemână, înţelepciunea? Vorba vine, ”înţelepciune”, căci
nişte revelaţii dezlânate şi nişte experienţe de viaţă îndoielnice nu pot
scoate în faţă decât o modestă prestaţie intelectuală. Nici azi nu cred că
sunt robul unor trasee precise, deşi mi-ar conveni să ştiu că orice gest
al meu e rodul imaginaţiei altcuiva. De aceea, iată, sunt asemenea altor
indivizi haotici şi naivi care vor să joace zaruri cu Dumnezeu.
2. Domnule, am ieşit la iveală pe la 17 ani, când am trimis defunctului cotidian al judeţului în care cu onoare m-am născut, “Pentru socialism” (actualmente “Graiul Maramureşului”), un poem care
începea aşa: “Dinamita-i inventată/ bună de pus sub a redacţiei roată”.
Eram în clasa a XII-a, în Baia Mare, au venit la internat doi miliţieni
graşi şi m-au ţinut peste o oră în sala de meditaţii: că de unde am
dinamită, că de ce ăia de la “socialism” sunt “domni”, că de fapt sunt
tovarăşi, că de ce tocmai la redacţie vreau să pun dinamita (făceam
Liceul de Mine, Petrol, Geologie – practica o făceam la Mina Săsar
din apropiere, ăia chiar credeau că dispun de dinamită, n-a trecut
mult şi a sărit în aer maşina unui securist din municipiu şi iar m-au
luat la bani mărunţi; aveam vreo 20 de ani, socialismul era la fel, numai mina se schimbase, venisem de la Lupoaia, din Motru). Scrisul
meu nu s-a schimbat, în esenţă, prea mult, doar că, odată cu trecerea anilor, am devenit mai concesiv, mai predispus acordării iertării.
Am debutat cu volumul “Dormi în pace, Doamne! Antidiavolul” în
1996, la insistenţee lui Iustin Panţa (Dumnezeu să-l odihnească), ce
era atunci şeful “Euphorion”-ului din Sibiu, atât la revistă, cât şi la editură. Vreo doi ani n-a zis nimeni nimic despre carte, însă, după ce
Dan Silviu Boerescu (ce critic literar de excepţie a pierdut România!,
acum e mare mahăr la “Playboy”) a spart gheaţa, au îndrăznit şi alţii.
Am avut şansa să intru într-o antologie româno-engleză a lui Dieter
Schlesak – acesta e cel mai mare câştig din cartea de debut (în afară de apariţii pe la TV, radio sau presa locală din judeţele unde am
lansat-o). Consider totuşi, dacă fac apel la obiectivitate, că abia acum
se produce “evenimentul” receptării mele. După cartea de debut din
1996, n-am mai apărut decât sporadic, pe ici, pe colo – până în 2006,
deci am lipsit din peisaj vreo 10 ani.
3. Tentative de a aduna un volum de poezie au fost cât îi ceru’ şi
pământu‘ dar, cum puneam ceva bani deoparte pentru a tipări o carte, cum apărea vreo fată, vreun prieten scheunător, vreo soră care
trebuie dusă la şcoală etc., astfel că nu s-a materializat nimic. Destinul! Plus că îmi plăcea să beau în localuri insalubre, încercând boema eminesciano-stănesciană cu degetul. Nimic nu s-a legat în urma
nopţilor de amor, în urma beţiilor şi vagabondajului, în urma ajutorării cu bani a părinţilor (pentru a trimite pe nu ştiu ce soră la şcoală!),
nimic până la bietul Iustin Panţa, care, în nopţile petrecute la „Crama Naţională” sau la „Anca” din Sibiu, nu uita să-mi rănească amorul propriu, aruncându-mi flegmatic: „Eu am trei cărţi, tu – niciuna”.
Până la urmă, am sistematizat poeme vechi şi noi, am săpat nişte şanţuri într-un concediu, am câştigat nişte bani şi m-a debutat.
4. N-am aparţinut niciodată unei grupări – eu am creat grupările.
Personalităţi? Da, în clasa a cincea, la Şcoala Generală din Ieud, Maramureş – Petru Dunca. În clasele IX-X, la Liceul Minier din Borşa,
Maramureş – Ion Zubaşcu. În clasa a XI –a, tot la Borşa – Mircea Petean. Din clasa a XII-a, aşa cum am spus, m-am bazat numai pe mine.
A, să nu uit, într-a XII-a, în Baia Mare, am primit cele mai puternice
lecţii despre folclor-tradiţie maramureşene de la Ion Bogdan, căruia
îi mulţumesc şi îl pomenesc în toate rugăciunile mele.
5. Ca scriitor (sau creator, până la urmă), eşti deasupra străzii, în
afara pământului; “dus cu pluta”, cum spun atâţia în ziua de azi. Dacă
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ştii să îi vorbeşti, cetăţeanul român îşi dă şi cămaşa de pe el, aşadar,
poţi ajunge la sufletul lui, te poate îndrăgi, te poate proteja, chiar dacă
nu te înţelege pe deplin. “Puterea” (adică politica) nu te suportă, te-ar
vrea aruncat în flăcările iadului (fără să ştie ori să poată înţelege că
eşti abonat la Cer), te-ar strivi sub roţile SUV-urilor ei scumpe, tear ignora (vezi cazul Becali, europarlamentarul). Ca să demonstreze
că oricine poate să scrie, mogâldeţele politice scot cărţi în tiraje uriaşe: Ion Iliescu a câştigat, din “Revoluţie şi reformă”, mai mult decât
Mircea Dinescu din toate. Asta ar trebui să îi stea în cap oricărui scriitor : puterea politică te vrea demitizat, te vrea asimilat (aşa cum a făcut omenirea cu Dumnezeu), ca să poată, ulterior, să te bagatelizeze,
să te uniformizeze, să te facă precum ea. Politicienii fac pe ei numai
la vestea că un scriitor remarcabil nu vrea premiile şi medaliile lor.
Vezi, domnule, de aceea nu m-am înscris în Uniunea Scriitorilor din
România: mă gâdilă plăcut nesiguranţa şi tremuriciul “oficialităţilor”
când îmi strâng mâna, pe la vreo sindrofie. Şi mai plăcut mă voi simţi
gâdilat în ziua în care îmi va veni năstruşnica idee de a întoarce spatele unui politician ce-mi întinde mâna. Poate chiar preşedintelui.
6. E vie, activă. E plin de tineri. Cu o nonşalanţă care nouă, pe
vremea lui Ceauşescu, ne-a fost extirpată, aceştia dau cu tifla marilor
şi bătrânicioaselor reprezentări culturale, administrative. Cocoţaţi în
fotolii plătite gras de bugetul ţării, “feţele înalte” care umblă peste tot
prin lume şi se scălâmbăiază prin tot felul de reviste, plătite din buzunarul cetăţeanului de la întrebarea numărul 5 care nici nu a auzit de
ele, vor sucomba fizic, până la urmă. Nu spun să ne ucidem bătrânii,
când aceştia sunt depozitarii unor zăcăminte culturale valoroase, dar
mă împotrivesc negativismului de tip feudal pe care-l promovează
prin neacceptarea tinerilor în interiorul castei lor. În replică, tinerii şiau creat alte oportunităţi, alte tipuri de manifestare, alte coordonate
practice, renunţând la milogeală şi cerşetorie literară. Dacă voi nu mă
vreţi, nici eu nu vă vreu!, pare a spune noua generaţie care, lipsită de
pârghii de control, observă înfruptarea hulpavă, dar tace. Şi face aşa
cum o taie capul – şi n-o taie rău, pentru că asistăm la o excepţională
revigorare literară (după ce tot ei au vitriolat ultimii ani lirici româneşti cu p…le şi p...zde poetice).
7. Pentru scriitorii “de birou”, gen M. Cărtărescu, da, este vorba
de “program”. Dar Cărtărescu e un caz fericit – există atâţia scriitori
“de birou” rataţi pe care nu-i citeşte nimeni încât, dacă le-am şti numărul cu exactitate, am înlemni. A scrie după “program” este apanajul unor tehnicieni (vezi H. R. Patapievici), nu al unor fiinţe care
se adresează altor fiinţe (mă confirmă o întreagă literatură română;
de-ar fi să pomenesc pe cineva ca argument, aş alege pe I. D. Sârbu,
Steinhardt sau, de necrezut!, pe Mircea Vulcănescu, a cărui “apărare” e absolut incredibilă ca mostră de literatură de calitate superioară).
Personal, ştiu că trăiesc în România şi tineri scriitori “de birou”, “copilu’ mamei”, “geniu’ lu’ mămica”, dar aceştia n-au acces în mediile
cu aer rarefiat ale ideii, pe unde umblă scriitorii “neprogramaţi”. Un
scriitor adevărat nu se fandoseşte cu biblioteca şi “masa de lucru” de
acasă, acela scrie şi pe hârtia pachetului de ţigări, dacă-i “vine”. Cine
să vină? Unii au răspuns că inspiraţia, şi poate că aşa şi este. Scrie sub
imperativul unor impulsuri pe care nici el nu le cunoaşte în întregime şi, mai mult, simte când nobila substanţă a creaţiei se evaporă. Se
termină filonul. Kaput. Aşa şi eu: ştiu că nu voi mai putea scrie poezie
după acest ultim volum pe care l-am numit “Scrum” (va apărea anul
acesta, cu voia Celui de Sus). Am trecut, de-o vreme, la proză, aproape am terminat romanele “Domnu’ Bumb” şi “Bărbatul la 40 de ani”.
Scriu, în paralel, încă trei cărţi – una de proză scurtă, una numită “Cititorul de tâmpenii” şi una - “ Jurnal de să nu mă văd”, însă nu fac asta
în grabă. Ar trebui să mă opresc, dar duc sinceritatea până la apogeul
ei: în România şi în comunităţile româneşti din lume circulă sub formă xerox încă două cărţi ale mele: “Eliberarea” şi “Avocaţii Cerului”.
Acestea nu sunt destinate tipăririi, respectiv apariţiei lor sub formă de
carte: e ceva ce seamănă cu modul în care cu toţii am citit “Cămaşa
lui Cristos” înaine de ’89 şi am tăcut din gură.
2010, Târgovişte
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ACuM uN MILENIu,
DIMINEAȚA

L

La un colț de stradă se opreşte ea, îmbrăcată
ca altădată, în rochie de fată
cu ochii fierbând de dragostea de altă dată,
nu ştie
dacă aşa a fost să fie, dar precis nu a terminat totul de spus,
mă aşteaptă de un mileniu la colțul acela de stradă
să-mi spună ce s-a petrecut între timp,
toate ororile istoriei, toate parşiveniile secolelor
spintecate de barbaríí ne-ntrerupte.

La un colț de stradă plouă cu frunze galbene
înnebunite de flăcări leproase.
Ea mă aşteaptă
cu dragostea de altă dată,
nespusă niciunei vrăbii.
Merge înaintea mea
o apucă pe cărări umbroase
cu arbori bătrâni
despicați de amintiri ascunse.
Se opreşte într-o mică biserică unde odată ne-am cununat.
Stăm îngenunchiați o vreme,
aerul dulce şi calm din preajmă se colorează cu miros
de smirnă şi mir.
Stăm un timp uitat, uitați. Uitând.
Ieşim apoi şi o pornim iar, ea înaintea
mea.

Drumul se sfârşeşte unde-ncepuse,
într-o picătură de cer, acum un mileniu,
dimineața.
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Poesis

SOLDAȚI FĂRĂ ROST

Sunt câțiva roboți în oraș, iubito.
Lucitori și măieștri
își umplu strachina cu hău și plictis.
Vremea a venit să murim.
Vremea a venit să tăcem.
Ultimii fugiți din paradis
ne umplem pielea cu aburi
și ne iubim.
Să bocim și să ștergem o lacrimă tristă
de pe fața prefacerii.
Sunt câțiva roboți în oraș, iubito.
Printre tribune de paradă
trece inima mea fisurată
așteptând muțenia din univers
să le-astupe trâmbițașul pervers.
Sunt câțiva roboți în oraș, iubito
și se-nmulțesc ca polenul.
Cu râsul lor tâmp
își umplu burțile cu orezul
strâns cu sudoare, pe câmp.
Dezlănțuiți și cu ochiul viclean
își îndeasă rugina cu aur
și venele cu sângele nostru
clocotind în cazan.
Cu precizie de minutar
adună gemetele, snop cu snop.
Sunt câțiva roboți în oraș, iubito,
ovaluri greșite pe socluri de var
arzând în surdină orașul miop
cu scurgere oarbă de firme color.
Chiar de-asta am venit ca să-ți spun,
că sunt vechii soldați în oraș, fără rost,
călare pe poftele lor.

CÂND TE DEPĂRTEZI

când faci schimbări în inimă lucrurile se amestecă
și nu le mai dai de capăt,
turnurile se prăbușesc la capătul unui lung șir
de neînțelegeri.
și răul și urgia altoiesc lumea cu imensitatea
golului care-a umplut deja căderea
și descojirea vremii din pereții veșniciei.
vinul cel vechi s-a-ngroșat prea mult în carafe
și-acum nu mai poate decât să prindă mișcarea
în densități strâmte de aur.
se cască râpe și prapuri negre flutură peste
interioarele
pline de toate comorile vechi.
se sparg vintrele și potopuri și vârtejuri de explozii
stelare
se mișcă cu viteză uluitoare
prin porii și spărturile universului
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și-a caselor părăsite.
insomniile nu le mai poți îmblânzi,
îngerii nu-i mai numeri,
pe patul sinelui țintuit
te răscolești și te zbați și urli sângerând
când faci schimbări în inimă
mârâind cu fulgi de zăpadă prin nopțile albe.
și răul și urgia altoiesc lumea cu imensitatea
golului care-a umplut deja căderea,
prin descojirea vremii din pereții veșniciei.

CEL AȘTEPTAT

mergea prin deșert cu două cocoașe
în spate, convins că ele susțin cerul,
că ele adăpostesc oceanele,
că ele au fost doicile căilor lactee,

și toți îl așteptau cu încredere și speranță,
cu convingerea că el e acela.
mergea prin deșert cu ochii la stele
dar ele nu mai străpungeau cerul
ca pe vremuri.
florile nu apăreau, norii nu se arătau,
furtunile nu începeau,
nisipul nu binecuvânta și nu ridica piramide
vârtejul de oase străvechi și credințe.
mergea prin deșert și cei care-l așteptau
nu mișcau la atingerea respirației lui,
nu tremurau la văzul morții din pieptul lui,
nu-și roteau inimile după vorbele lui
și nu se avântau pe munți ca să strige.
zăgazurile s-au rupt
și potopul a trecut prin ei fără să-nsămânțeze nimic.

DIN CÂND ÎN CÂND

din când în când ne vom petrece cu morții,
din când în când soarele va dispărea și va apărea
după câteva secole, din când în când vocile noastre
vor atârna de copaci cu crăci noduroase și din ele
se vor desprinde văpăi și vor arde minciuna.
în genunchi am să cad cu fața la râme
și-am să mă rog ție, cel înălțat.
câteodată ne vom petrece cu viii
și din privirea lor voi înțelege că e prea târziu
și că nu mai e nimic de sperat.
și atunci îmi spun că nu mai e nimic de sperat.
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din când în când mă voi duce la râu ca să uit,
voi trage în piept mireasmă de flori.
în genunchi am să cad cu fața la pietre
în văi curate și-adânci
și-am să mă rog ție, cel înălțat.

DINCOLO DE FULGER

Vin călăreții, vin nopțile asemenea valurilor umflate
de cutremur, arborii chimici și aerul nuclear
ne învelește ca o draperie de imagini
cu destrămare și-otravă.
Și găuri în carne și lauri ofiliți în văzduh și mană
amară de sus.
Și lyrele și cuvintele și pașii deasupra mării roșii,
suspendate
peste valurile putrezind singure, nemângâiate
de nimeni. Și înălțarea așteaptă o cruce.
Sarea se face oțet, peștii se transformă în suliți
și sfâșie corăbii în larg.
Naufragii vin cu ulei stors din nisip
și burți de balenă să ardă, să-nghită uscatul.
Și marile drumuri și ascunsele poteci de munte
se coboară toate-n câmpii și-n șesuri aride.
Vânturi oțărâte în scorburi și pe stânci
se dau peste cap și fluieră negru.
În testicolele cămilelor deșertul urlă înjunghiat,
se face nisip amestecat cu naștere.

RUGĂ DE SPAIMĂ

ruga e sfâșietoare dacă începe de dimineață,
începe să se-audă un murmur
în întunericul acela vătămat de ochi
și de muște.
ochii care nu te scapă odată ce te-au fixat.
cineva plânge în hohote peste trupurile fără suflare
și nu înțelege de ce mirosul de sânge îi stârnește și
mai mult
pofta de rugă.
de ce se transformă pe zi ce trece și devine mai
milos
și mai vulnerabil
printre trupurile sacrificate pentru niciun zeu,
pentru niciun gând, pentru nicio lacrimă.
doar frica și neputința îl fac să se roage,
spaima de torturile și suferințele trupești
care-l îndemnă în fiecare dimineață
să se strecoare acolo, printre sânge și aburi,
să cadă-n genuchi și să strige de spaimă
o rugă fără cuvinte.
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LADA CU ZESTRE

nu te speria, nu asuda, nu te teme, toate lemnele
sunt ale noastre, lemnele casei noastre, așchiile și cuiele,
grinzile și spânzurătorile, pozele sparte – așchiile
tinereții.
nu te teme, nu te frământa, nu te sinucide,
sunt pietrele de la temelia casei noastre, pietrele
tocite
de vânturile care-au trecut pe-aici, prin gurile
căscate,
prin craniile despicate prin care ne scurgeam către
apus.
nu te teme, nu plânge, nu dispera,
sunt sufletele noastre de la temelia și acoperișul
casei noastre, din care nu putem fi alungați
oricât s-ar grăbi granițele către noi,
sufletele care nu pot fi sparte, nici tocite,
care au grinzi peste tot și din care nu sare nicio
așchie.

LA TINE, DEPARTE

voi veni de departe, prin nămeții umbriți,
voi aduce cu mine toate straiele nopții
toate vechile daruri
voi veni pe sănii trase de fluturi
mă voi opri și voi îngenunchea
în fața casei tale
am să mă ridic și am să-ți bat la ușă
îmi vei deschide și am să intru
și am să te cuprind cu coastele mele
înmugurite din vise de gheață
când obiectele din încăpere
vor fi înconjurate numai de gesturi
și lumea va fi îmbrăcată în beteală
și podoabe de gală
iar noi vom sta întru-un colț și vom privi
simpli, calzi, liberi

ÎN UMBRĂ

Încăperile se luminează, cerul se strânge
și fulgerul apare scurt, secerând
gândurile-nroșite.
Sufletele se desprind din unde şi se ridică
în umbra pogorâtă.
Se lovesc păsările de marginea lunii
și sunete stranii se-ntorc pe străzile pustii.
Trâmbițele ne opresc între copaci
aidoma plaselor de păianjen,
loviți din când în când
de stingerea unor asteroizi rătăciți.
Poesis

Potcoavele sunt stelele pulberii

George Vulturescu

5. Din ziua în care au apărut potcoavele pe
străzi, ca şobolanii înainte de ciumă, poliţiştii
comunitari au început să le strângă, să le
inventarieze. Un istoric (local) credea că se poate
reconstitui identitatea călăreţului după forma lor.
Însă, de la o vreme, înaintea lor se sculau oamenii
şi le strângeau, făceau provizii de potcoave pe
ascuns, considerând că aduc noroc în casele lor.
„Lăsaţi-i să le ascundă, râdea Alexandru Pintescu,
când vor necheza potcoavele ca şi caii
atunci şi literele poemelor neterminate ne vor
chema acasă din cârciumi …”

Potcoave de cai morţi

6. Dar am călărit? Am fost în vânt, în
răcoarea dimineţii de pe câmpuri? Îmi amintesc
Moto: „… şi praful stârnit de copitele calului
cuvintele preotului Nicolae din amvonul bisericii
se ridica în rotocoale şi dacă ieşeai îndeajuns
din Tireac:
de repede în stradă puteai să-ţi umpli nările
„Adevărata glorie o scriu potcoavele în
cu el …”
(Ion Bledea, Călăreţul, în Vânătoarea de cai, C.R., 1977) colbul lumii …
Vântul citeşte, vântul o spune …”
1. Şi eu am văzut potcoavele
7. „Noaptea caii de pe câmpiile din satul meu
nimeni nu se putea preface, nimeni nu le putea ocoli:
dau buzna pe străzi. Tropotul lor se strânge-n
în fiecare dimineaţă erau tot mai multe risipite
stomacul meu, ca un ghem se rostogoleşte sub
pe pavajul străzilor.
picioarele lor.” Ion Bledea scrie mai departe:
„Nu, nu era un ritual,
Gardienii publici nu erau de nici un folos:
pentru că noi nu ne amestecam în el cu sufletele, aşa cum
nimeni nu mai ştia cum arată o potcoavă
facem la o înmormântare; dădeam perdelele la o parte,
nici cai nu mai văzuseră de mult ( copiii lor adunau
cei care aveam perdele, iar ceilalţi priveam pur şi simplu
de pe caldarâm doar monezi pierdute şi chiştoace
pe
de ţigări).
geam…”
2. A căuta potcoave de cai morţi este înjositor
8. Acum scriu eu:
dacă nu eşti poet:
„Nu
dispar literele când nu le priveşte ochiul …
laba de urs în lutul drumului duce la urs
nici
caii nu mor când vor câinii …
laba de lup duce la lup
Cum
cad corsajele de pe trupul femeilor în
copita de căprioară duce la căprioară
lumina
cabaretelor, aşa cad şi potcoavele
cititor făţarnic, potcoavele sunt exemplare de
de
pe
copitele
cailor în pulberea drumurilor…”
terfeloage în care poţi citi călătoriile altora, misiva
Ion
Baias
începe
să cânte:
înroşită de sânge pe care o duce la sân călăreţul
„Ay,
repede,
repede
numai poemul primeşte la fel literele
vânturile nu dorm…”
precum colbul drumului potcoavele pierdute
ay, repede, repede
9. O, potcoavele cailor morţi …
vânturile nu dorm
Sminteala mea e să vă caut
şi
să vă pipăi ca pe nişte incunabule din colburile lumii
3. „Viziunea nu vine oricum: trebuie miros de
cu
ochiul meu orb (domeniul lui sunt cenuşile)
cal aburind, de balegă, de sânge şi urină”, zice Ion
văd
călăreţul trecând din epifanie în epifanie:
Baias astăzi la Cafeneaua „Dacia”. Povestim despre
căci
el a fost ce sunt eu
potcoavele întoarse bătute pe copitele cailor lui Pintea,
şi
nu
ştie dacă a sosit la adresă
haiducul moroşan, despre tunelul care ducea de la
trufaşul
călăreţ
biserica Calvaria pe sub apele Someşului la Cetatea
sau
acum
va urca pe cal
Ardud
smintitul
poet
pe unde trecea călare contele Rackozi.
„Ce-am scris, am scris, auzim vocea lui Ion Bledea,
10. Sunt o potcoavă de pe un drum din Ardeal.
răguşită de fumul ţigărilor, ”o potcoavă dă deja
„Abia cine a găsit potcoavele ajunge la destinaţie”,
un sens drumului …”
a râs Moş Achim când m-a ridicat dintre bulgări.
M-a dus acasă şi m-a agăţat într-un cui deasupra uşii:
4. Atunci, adaug eu, fiecare literă e o potcoavă
„Eşti numai bună să te pun pe copita neagră
pe care-am bătut-o cu cuie înroşite pe copitele
din ceruri pe care-o aştept…”
animalului acela din Noapte?...
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Gheorghe Iova

SCLAVUL STRĂLUCIT

f

FAUT PAS S’ESCLAFFER, Y A
QUESTION D’ESCLAVE

FAC. Piciorul, în mână, îl prind, glezna e între degete, e de scris; se înţeleg, între ele, grupurile de oase mici.
Tot trupul meu, asupra trupului. MASEUR MILENAR. Cum trupul a
învăţat să atingă trupul, să se impresioneze, se înfioară de atingeri, să
impresioneze, cu trupuri, mulţime de miliarde, puzderii de mili-arderi,
pâlpâiri în roiuri de trupuri, da: tot aşa, obiectul, animalul, e desprins,
din lume, de trupul meu.
Te desprind, cu trupul meu.
Efortul, chinul, penibilul.
Uriaş, da! Aşa, da!
Efortul uriaş, mondial, de a întreţine piciorul unei femei. Costuri
costisitoare.
Veche, ascunsă, azi: strălucitoare, nobleţe.
Îmi e dat să fiu, mă supun.
Şi, atunci: sclavul meu străluceşte, calitatea umană a sclavului e din ce în ce, până devine scump, fragilitatea
ne uneşte pe toţi; să scoţi, eternoide, din efemerul propus.
Om, de mâna omului: stăpânul sclavului strălucitor.
Sclavul posedă lumea, în lume e loc, pentru a rămâne pe dinafară, stăpânul e stăpânit, de stăpâna sa, singurătatea îl ia în stăpânire.
Lumea de oameni e îndesită cu oameni, partea de sus, a societăţii, e un loc gol.
Partea de jos câştigă tot, lumea îşi face, din stabilitate*, un ideal; sculpturalul se mută, de pe statuă, pe soclu.
Stăpânul are un stăpân; la rându-i, stăpânit, de sus, tot mai sus, sus, sus – sus de tot şi, încă, mai sus.
Susul, de peste sus, aici**, nu.
În schimb, oricât de jos***.
Textul acestui eseu mă asurzeşte. Îl scriu cu greu, îl scriu repede.
Acţionalul (inter-)uman se mută, pe actele subzistenţei, pe rudimentar, omul nu are, în conştiinţa de sine,
decât întreţinerea, în o lume de întreţinut: certaţi ca atare, ca atare, are cine să îi certe, oamenii sunt certaţi.
Nu mai au (nimic) de ispăşit, sunt spăşiţi: e linişte.
Ce lume, din lume, reuşeşte să se strecoare?
E una strecurată.
Te porţi, hoţeşte, la lumina zilei.
În faţa rutinei, învinuirea de serviciu, învinovăţiţii cedează, în masă, în lanţ, necondiţionat, spontan, automat,
cu înţelepciune. Zic: lucrul capătă culoare.
Nuanţă.
(o pleoapă ţintuită în şoapte)****
Cerul privit ne învaţă nenumărate feluri de a aplatiza, de a pune în pagină. Abordăm lumea producând un
număr imens de suprafeţe plane.
_________________
*Hopa, Mitică! „pe ăsta, cum îl dai, tot în picioare, pică”
**în monarhia constituţională (vezi, Franţo! „sceptrul prezidenţial” şi „republica monarhistă France”)
***sursa puterii ori şi a avuţiei stă numai, în că omul suportă, orice!
****Ochiul e ţinut, închis, cu şoptiri.
Repet: aplatizăm.
O lume fără măsură nu e pentru noi.
O privim, odată cu semnele măsurătorilor.
Grila, pe lume: strecurătoare.
Confuzie: ici – colo.
Eu dau pagini, tu dai pagina.
Mai mult e altceva.
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Vasile Baghiu

Grafitti interior

Peste norii imaginari ai unei ere noi de nesfârşite
speranţe
zborul pare un efort de autodepăşire, demn de toată
lauda,
iar inima se retrage în ea însăşi. Vei călători cu mine
şi altă dată în viitor? Acum, răpus complet în lumea de
suferinţe
individuale, încerc marea cu sarea. Nu voi reuşi.
Voi trece doar de bariera invizibilă care ne desparte,
şi voi fi mulţumit atunci pentru totdeauna, în cercul
nostru
de oameni nemulţumiţi, unde cuvintele vor avea altă
greutate
şi alt prestigiu. Scările rulante ce duc tot mai jos, la
Rochusgasse,
rulează în gol, pentru că toţi cei ce au avut de plecat
undeva
sunt deja duşi, iar maniera de a spune totul cu
sinceritate absolută
de însemnări de jurnal din adolescenţă
este crudă şi cinică, întocmai ca o primăvară exuberantă
năvălind peste bătrânii din parc.
Un graffiti meşterit cu sprayuri de culori diferite
anunţă pe zidul staţiei începerea unui conflict
deschis cu lumea interioară, de care ne leagă lucruri
adevărate,
absente deocamdată în lista sosirilor schimbându-se
electronic de la o clipă la alta.

Ce se pregăteşte din umbră

Veştile care vin – fie în grupuri mai mari, fie una după
alta,
pe rând – sunt aceleaşi de totdeauna, adică nu prea bune
în general şi cam proaste în special. Altă lume nu
se mai poate inventa, ceea ce restrânge dramatic
posibilităţile, iar nouă
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nu ne rămâne decât să fim consecvenţi, să continuăm să
ne
vedem prietenii, să fim mai adevăraţi decât oricând şi
deschişi
pentru ce se tot pregăteşte din umbră şi din locuri
ascunse în secret,
să pornim revoluţia individuală chiar de la strângerea
mâinilor,
iar suferinţele de orice natură, prin paturi de sanatoriu
uitate,
vor fi cu noi, vor fi parte din stilul de viaţă anarhic din
aceşti
ultimi ani ce păreau favorabili. Ai fi atât de încrezătoare
să mergi
cu mine pe un drum plin de primejdii? La capăt ne
aşteaptă
mulţumirea domestică de după aventura vieţii, la Les
Deux Magots,
dacă vrei, pe terasă, afară, admirând mulţimea şi
încercând
să arătăm cât mai puţin turişti într-un timp în care
excursiile la capătul lumii sunt atât de ieftine încât până
şi copiii
povestesc între ei cu pasiune cum este acolo unde
nimeni
nu poate ajunge niciodată.

Voioşia populară

Istoria lumii contemporane se scrie acum mai uşor, cu
atâtea
mijloace la dispoziţie. Povestea propriei vieţi se lasă, în
schimb,
prinsă mai greu, deşi scufundarea de bunăvoie în boală
este pentru oricine la fel de facilă ca procurarea unui
bilet de intrare
la spectacolele oferite gratis de municipalitate în cinstea
nu ştiu cărui eveniment care va avea loc într-una din
aceste zile
egale, în plină criză interioară. Rămâi sau pleci?
Lămurită deplin,
mai degrabă ai părăsi jocul, dar încă păstrezi rezerve de
răbdare
din acelea adunate în timp din nevoia de a fi în
conexiune
cu ceva – oricât de neînsemnat – din mica noastră lume
înconjurată
de lumea lor mare, pe valurile universale ale pierderii
regretabile de sens
şi în bătaia unei tendinţe de topire a diferenţelor, în
voioşia populară
ce lasă în urmă mormane de gunoaie cu indiferenţa
unui război
răspândind peste tot ceea ce nu se poate descrie complet
nici în o mie de ani.
Visele s-au spulberat. Aşa se spune parcă atunci când
nu se mai arată la orizont decât lucruri despre care ştim
deja
suficient de mult încât să nu ne mai dorim cu nici un
chip revederea.

HYPERION

43

Ghenadie Nicu

păi ce să vă spun copii ai pustiului?

eu am fost cîndva într-un ţinut de creneluri
acolo oamenii ţineau în clondire tot felul de nimicuri
în jurul lor se clătinau exegeţi cu mari pălării de paie
pe cărări de solzi care se pierdeau în tării
cu prietenul meu catedraticul am călărit vietăţi cvadruple
cvintuple şi sexagenare
ocoleam bolovani obosiţi îmbătrîniţi prematur
în seri adînci şi roşietice ca un lut care ia atît de fidel forma
zilelor noastre

şi cum vorbeam noi aşa ochii noştri prindeau un cheag
degetele noastre se prefăceau în moviliţe arămii

un conducător al unei teze cu o miză
mai mare decît cele recurente

fumega în iarbă lîngă un tăciune aprins
foarte aproape deşi despărţiţi printr-o reţea de convenţii
despărţiţi prin nişte circuite despre care refereau odată anumite prospecte tipărite mărunt
cei doi îşi cultivau raportul se exhibau guiţau
pe lîngă ei trecea o mulţime absentă
şi tîrziu pe-nserat cînd fulgii curgeau ca nişte albituri pe coama şoselei
apăru şi ăl cu lectica
trasă probabil de nişte discipoli cam trecuţi
pe unul se pare că l-am recunoscut:
purta un papion sepia cu o margine uşor carbonizată
şi se scărpina la şold cu mîna lui leonină
toate acestea ar fi putut să aibă o importanţă dacă aş fi izbutit să trec vadul
şi să alerg nebuneşte pe sub garduri
pe lîngă bărcile care aşteptau flămînde negre cît toate aşteptările din istorie
să alerg aşa ca şi cum aş fi meditat o perspectivă impetuoasă
în capătul căreia s-ar fi regăsit cadavrul meu pe jumătate
afirmat
cu bismark escaladîndu-l în drumul său benedictin spre
cereale

dincolo de acele impozante
senioriale caleşti

se ivea un cer mare de moloz
prin intermediul căruia scriptorii bătrîni
alchimiştii uitaţi prin cotloane paharnicii pensionaţi
strigau de vreme nouă
cînd te uitai în jur
vedeai numai obiecte de haltă
cîte un vizitator grăbit punea mîna pe-o locomotivă o răsfoia febril
şi se culca pe traverse să revadă lenjeria roz şi poşetele de
vanilie
purtate în coarne de melci aferaţi
trăiam atunci printre forme
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schiam vertiginos în adîncul depresiunilor
şi lumina scădea şi apele creşteau şi cerul se făcea cît o
boaghe
lipită la ceafă

totul s-a petrecut dincolo de ape

şi dincolo de pasajele virane survolate de oamenii aceia mari
în mantii luminoase
bătea un vînt dinspre anumite zone greu de localizat
mintea mea se afla într-o cupolă printre sunete adormite
un ochi paradigmatic şi un altul bine vitrifiat
pe un ştrand mundan
priveam la robinetul de pe burta mea princiară
să vină grabnic biografii scriptorii am strigat
sunaţi grefierii:
iată un chip al materiei care se poate recuza!
iată mîini vertebre femururi
lobi occipitali şi fine raporturi în sensul cărora se plimbă
mulţimile de tinichigii
de la o întîmplare la alta

păi doamnelor şi domnilor

înfăţişarea mea în clipa asta nu se pretează unei clasificări
pot fi o moviliţă instalată pe un portativ
pot avea chipul acelui mort proaspăt din gura întredeschisă
a căruia
se mai zbătea să iasă un ultim picior al reveriei
deşi în vremea lustrului eram cercetat cu luare aminte de
ciocurile păsărilor călătoare
şi cazmale tălpi de pasageri şi ceva încă neformulat dar concret ca o pîlnie
îmi vexa condiţia mea sedentară
dacă este adevărat că trenurile trec prin gări cu o mare
probabilitate
dacă sori stele deşerturi şosele se strîng vălătuc într-un cont
decisiv
eu prefer să dau bineţe de aici nu vă supăraţi
priveliştea e plină de canioane
arare vine cîte un călător întîrziat se cruceşte
şi amîndoi aşteptăm aşezaţi pe proprii umeri clipa cînd peste realitate se va prăbuşi
un perete de sticlă

doamne tu carele le ştii pe toate

probabil ne vezi cum urcăm coborîm urcăm coborîm
pe scări subţiri din inox
ca nişte pete spălăcite străpunse de ace
probabil că te miră puţin natura noastră contemplativă
probabil ai vrea şi tu colea un mic chef cu ciraci
lîngă ape pe care plutesc jartiere şi hîrtiuţe de staniol
şi noi am vrea să dormim într-o burtă caldă
să zburăm într-un cioc de pasăre peste munţii tăi caligrafici
şi să facem streaşină la ochi în zilele cu soare
elitrele noastre de taină

Poesis

nu-mi rămâne nimic
e din ce în ce mai bine
pe strada unde bolovanii sunt obiecte de artă
ne întâlnim noi

poem

doar câteva momente şi
toate nimicurile devin zmee colorate
auzi paşii celor care alearga acolo
cu plasa de fluturi le auzi rîsetele
ne-ar trebui o sincronizare
ne-am dezbrăca şi
am fugi pe străzi
fără prea multe gânduri

noaptea toate locurile cunoscute se pierd
şi toate astea pentru că nu există o noapte propriu-zisă
în lumina unui ochi ieşit din orbită
m-aş lăsa studiată
pe toată durata corpului

Ioana Miron

să nu spun mai nimic

dacă razele ar fi doar pe jumatate
s-ar vorbi de sfârşit îţi arăt acum sfârşitul meu
o lume ce-şi alege corp şi despre care
vrei să spui mai nimic
prin atingeri de sticlă
Zâmbetuuul
parcă se agaţă de geam mă surprinde
ce-ar fi dacă aş râde cu tine
încercăm altceva poate
un bilet rererefolosit
ca o nestemată pitică

***

am aici imaginea papucilor din colţul camerei
cândva încăpeam în ei toată acum sunt ca şi desculţă
cineva vorbeşte despre mine
privind spre vârful unghiei ce ieşea din ruptură
obrajii ascunşi între faliile crispate ale cămăşii de
noapte
ştiam câteva trucuri cineva mi-a explicat mersul pisicii pe înţelesul meu
şi aşa pisiceschoţeşte prin unghere
dimineaţa e provizorie
lumina difuză încape într-o brichetă
aş spune că ne cunoaştem
pe coapsa muşcată încă se mai văd urmele fumului de
ţigară
parcă aş fi avut-o acum aici
e ziua în care fiinţele par bibelouri
te aştepţi ca cineva să vorbească în locul tău
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o bucată de pânză veche
ne leagă în jurul gurii
ar fi grozav să vedem
la geamul din stânga sus
faţa unei bătrâne printre crizanteme

până mâine

azi îmi spun că nu e tot
îmi simt mâinile străine
violenţa domestică jonglează cu zgomotul pietrei în
învălmăşeală
încă o dată acasă copilăria nu a existat
aş fi putut sta mai mult
ştiu că blândeţea din vocea mea e şubredă şi
nopţile mă pândesc prin ochii vecinului ce nu deschide niciodată geamul
aş fi putut să murmur vreo bizarerie şi să-mi lipesc
nasul de perete
ar fi fost mai uşor

Copile, eşti mai gol azi!

îţi arăt acum o felie de pâine, spune-mi câte firmituri
vezi?
iarăşi tu, copilul gol la marginea străzii
cu ochii poftind piele curată
peste ceva timp va ninge şi
câinele din cutie va fi acoperit de zăpadă
se va topi şi va mirosi urât
urât tare urât
oamenii vorbesc despre tine în şoaptă
,,era aici copilul cu unghii murdare“ mi-a spus o
bătrână
„să te fereşti, miroase a pământ ud şi a frunze arse“
copilul e aici la marginea pubelei
simte printre gunoaie strânsoarea mănuşii
HYPERION
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Doina Postolachi

Bucurie de Molie
Câteva molii mi-au ros
un apropo sfios,
să scriu şi despre ele..

Sunt Moliile Petrecăreţe,
Moliile Dansatoare,
Moliile Pictoriţe
şi Moliile Visătoare.
M-au invitat la un pocal de vin
dintr-un fular mai nou.
M-am bucurat să vin
şi să pot scrie, din nou.

Weekend cu Molii

O molie durdulie îşi flutură aripile
ca pe nişte poale ţigăneşti.

Două Molii se răsfaţă în dungi de Tango
pe o pelerină
şi, din câteva piruete,
pe trenci.
Molia Balerină
dansează şi se visează
Lebădă,
pe lacul de lână croşetat,
al unei umbrele de epocă.

Foame de Molie

Molie, numai, de m-aş face,
aş mânca pe săturate.
Aş roade
cot la cot cu Moliile
din toate hainele mele.
Aş roade pe stânga,
aş roade pe dreapta;
aş mânca ziua,
aş mânca noaptea.

Florina ISACHE

Tonic Forte

Casa a devenit un mormânt
şi nicio fereastră nu dă spre cer.
Cu un cuvânt tu îmi spargi toate oglinzile.
La un pas de tine, imunitatea scade.

Un fluture Cap de Mort îmi ventilează aerul
şi toate previziunile meteo sunt sumbre.
Ca să mă vindec de ploi, am nevoie de tine.

Ca semn al trecerii pe lângă tine

Scriu cu buzele pe nisipul trupului tău un poem.
Marea se retrage în ea.
Noaptea luminează ca un bec de control.
La capătul îmbrăţişării
se deschide altă îmbrăţişare.
Neliniştile liniştei electrizează
fibrele cărnii.
Soarele răsare din noi ca un măr muşcat.
Şapte ani într-un poem
El urcase în ultimul tren.
Ei îi creşteau braţele din el,
ieşeau prin ziduri,
îmbrăţişau luna.
Vorbeau şi niciunul nu ştia
ce spune celălalt.
Ei nu îşi citeseră niciodată numele în
pahare albastre de plastic.
O umbră alerga înaintea trenului.

Printre primele minuni ale tale

Uite, cand vreau să îmbrac un poem cu tine,
poemul rămâne gol.
Gol ca un strigăt în care arzi până la capăt.
Eu ţin la distanţă uitarea.

Cot la cot
am roade tot.

Tu te ridici şi mergi,
cu braţele deschise.

Am atat de multe haine!...
Dar nimic,
altceva,
de mâncare.

Fiecare primeşte cu un sărut mai puţin.

Mi-e foame.
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Tu străluceşti pe dinlăuntru,
eu îmi umplu ochii cu tine.
Luminez drumul în larg al pescarilor,
stând la ţărm.

Poesis

Paul Vinicius

Note
biobibliografice
Poet, dramaturg, jurnalist, născut la 24 ianuarie 1953,

la Craiova. Din 1954, datorită carierei militare a tatălui,
s-a stabilit, definitiv, cu familia, în Bucureşti.
Urmează cursurile liceale la Colegiul Naţional „Sfântul Sava” (la acea dată, intitulat Liceul „Nicolae Bălcescu”).
Absolvent al unei facultăţi politehnice bucureştene, renunţă la cariera inginerească imediat după decembrie
1989, reprofilându-se în domeniul jurnalistic.
Debut literar publicistic în 1982, în revista Amfiteatru,
cu poezie. Din 1982 şi până în prezent îi apar grupaje de
poeme în majoritatea revistelor literar-culturale din ţară,
printre care: Flacăra, SLAST, Contemporanul, Luceafărul,
Lucifer, ArtPanorama, România Literară, Steaua, Euphorion, Cronica, Convorbiri Literare, Timpul, Poezia, Calende,
Vatra, Tribuna, Dilema, Familia, Viaţa Românească, Mozaicul, Ateneu, Poesis, Contrafort ş.a.
Membru fondator al cenaclului literar Universitas
(1984-1990), coordonat de profesorul universitar şi criticul Mircea Martin. În 1987, cenzura comunistă îi interzice
apariţia plachetei de poezie Marţea albastră, miercurea
albă, care ar fi urmat să fie tipărită pe hârtie de ziar, în
colecţia Cartea cea mai mică – colecţie în care au „debutat” majoritatea membrilor cenaclului Universitas şi nucleul „generaţiei ’90” (aşa cum avea s-o numească Laurenţiu Ulici) şi care apărea ca supliment literar al săptămânalului Convingeri comuniste, ziar editat de Centrul
Universitar Bucureşti. Tot în 1987, devine laureat al Festivalului Naţional de Poezie de la Sighetu Marmaţiei, primind premiul „Nichita Stănescu” – al Serilor de Poezie de
la Deseşti.
Între 1990 şi 1998 lucrează în presa centrală – Flacăra, Cotidianul, Zigzag, Expres, Expres Magazin, Evenimentul Zilei, Privirea şi la postul de radio Fun Radio Bucureşti –,
semnând articole şi editoriale în calitate de redactor, reporter special, şef de secţie şi director. Între 1994 şi 1998
este director literar al Editurii Nobile din Cluj. Între 2005
şi 2009 colaborează cu o rubrică fixă de recenzii şi cronici literare la revista de cultură Agora on line, de pe Internet. Din iunie 2011 şi până în prezent a fost redactor
şef adjunct, secretar general de redacţie iar actualmente este colaborator permanent al săptămânalului Academia Caţavencu.
Debut editorial în 1998, cu volumul de versuri Drumul
până la ospiciu şi reîntoarcerea pe jumătate (Editura Crater, Bucureşti) – premiile Uniunii Scriitorilor din România
(USR) şi Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România
(ASPRO) –, urmat de volumele de poezie Eclipsa (Editura
Crater, Bucureşti, 1999) – premiile Festivalului Internaţional de Poezie Sighetu Marmaţiei şi Festivalului de Poezie
„George Coşbuc” de la Bistriţa – şi Studiu de bărbat (Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2002) – premiul
Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (ASB). În 2004 îi apare
tipărită piesa de teatru Şi noi am fost în America (Editura
Palimpsest, Bucureşti, 2004) – premiul Theatrum Mundi şi al primăriei municipiului Bucureşti –, iar în 2005, Un
poem pentru Ioan Flora (Pagoda Press, S.U.A., 2005), urmat de volumul de dramaturgie Colonia Grafitti/Working
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class, heroes class (Editura MLR, Bucureşti, 2006) – nominalizat la premiile USR şi ASB. În 2011 îi apare volumul de
poeme Liniştea de dinaintea liniştei (Editura Tracus Arte,
Bucureşti).
Figurează în mai multe dicţionare literare şi antologii
poetice apărute în ţară şi străinătate, printre care Sfâşierea lui Morfeu. Antologia generaţiei ’90 editată de Dan Silviu Boerescu (Ed. Phoenix, 1994), Un sfert de veac de poezie la Sighetu Marmaţiei (Ed. Fundaţia Luceafărul, 1998),
Romanian Poets of the 80’s and 90’s (Ed. Paralela 45, Piteşti,
1999), Born in Utopia (Talisman House Publishers, SUA,
2006), 27.Poezie de Bucureşti (USR, 2007), Scriitori pe Calea
Regală (Ed. Brumar, Timişoara, 2008) – ultimele două fiind proiecte multimedia – ş.a. Texte poetice i-au fost traduse în limbile franceză, engleză, macedoneană, sârbă şi
albaneză, publicându-i-se grupaje în reviste literare din
SUA, Anglia, Serbia, Macedonia, Albania, Grecia, Maroc
şi Republica Moldova. A fost invitat şi a participat la festivaluri internaţionale de poezie în Macedonia şi Albania –
unde, în 2006, a primit distincţia de „Cetăţean de Onoare
al oraşului Durres”, iar în 2007 a fost propus şi ales să facă
parte din juriul aceluiaşi festival, numit Poeteka. În ultimii
12 ani a colaborat cu TVR Cultural şi Radio România Cultural, difuzându-i-se diverse producţii poetice.
Şi-au exprimat păreri critice asupra operei literare:
Mircea Martin, Nicolae Manolescu, Laurenţiu Ulici, Traian T. Coşovei, Alex Ştefănescu, Dan Silviu Boerescu, Valentin F. Mihăescu, Al. Cistelecan, Andrei Bodiu, Alexandru Condeescu, Marin Mincu, Gheorghe Grigurcu, Geo
Vasile, Octavian Soviany, Mihai Şora, Mircea Bârsilă, Horia Gârbea ş.a.
Este membru al USR, al ASPRO, al Societăţii Ziariştilor
din România şi membru fondator al Asociaţiei Ziariştilor
Români. Din 2003 este redactor de carte la Editura Muzeul Literaturii Române.
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Paul Vinicius

scurtă istorie a eschivei

toate întâmplările familiei mele
s-au consumat între verdele legionar
roşul pecereu
şi
mai târziu
gaura
din steag.

aller guten dinge sind drei –
are neamţu’
o vorbă
şi tot nemţeşte
a procedat şi tata
fiindcă
în al patrulea an
s-a plictisit.

numai şi numai aşa
am reuşit să le trecem pe toate.

făcea o adevărată senzaţie cu asta
să-l vezi pe domnu’ colonel
măsurangiul şef
şi şubleristul inginer
pe omul acela
până atunci
stăpânit de formule exacte
lăsându-şi obişnuinţele deoparte
şi începând să se joace cu norii
stelele
şi rădăcinile de plante carnivore.

priviţi-mă numai
cum mai strălucesc eu
aici
în întuneric
precum moneda
unei lumi
demult apuse.

era o adevărată distracţie asta
dar şi o mare tristeţe
da’
cine mai dă doi bani
pe lacrimile
unui
claun

am fost nişte oameni păguboşi
dar cu un sistem nervos
al naibii de sofisticat.
dimineţile dormeam
după-amiezele dormeam
serile dormeam –
numai nopţile erau ale noastre.

prima nebunie
mi-a expirat
într-un întâi aprilie
în ultimele trei luni de viaţă
mama nu a mai fost
decât o băltoacă
vorbitoare
iar eu
niscai vecin
ori mai ştiu eu cine eram
în mintea ei
răvăşită de boală?
în tot cazul
pentru toţi ceilalţi
desigur
un nebun
cu acte în regulă
care stătea
tot stătea de vorbă
cu o băltoacă.

chiar dacă puţin mai târziu
acolon
cimitir
împachetat în negru – cum era
graţie unui magazin de-nchirieri –
părea un cetăţean decent
prin alăturare
dar tot mai sănătos era
să-ţi legi
solid
bicicleta
cu lanţul.
iar după un dezastru
(cam vesel şi cu mişcări de dans)
a apărut şi aşod
şi tot de-atunci
de şapte ani
adică
trăiesc
într-un poem
de mady;

da
cu o biată băltoacă –
fie ea
chiar şi de morfină.

e greu aici
sub cerul liber –
ei da
ţi-ar prinde al naibii de bine
să ai
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număr la poartă
mintea în cap
mâinile-n buzunare
eventual
şi o umbrelă
dacă tot nu ai
ce vinde
ce număra
prinde bine –
nici vorbă –
un armean
la casa omului
mere
pere
prune
o muzicuţă pentru ruginit ploaia
şi o pereche
(nou-nouţă)
de zaruri:
fiindcă numai norocul
sau
dacă nu
marele ghinion
pot da sens unei zile
restul nefiind decât praful
care nu va face să răsune
vreo tobă
praful –
care va acoperi
în cele din urmă
oraşul.
& alte femei ciufulite
de viaţă
aşa-mi zic mereu:
numa’ o femeie –
şi gata!
doar că femeia aia
fără să ajungi să prinzi de veste
odată se dă ea (aleeei-hop!) peste cap
şi se preface în alte şapte-opt-nouă
spre noapte
iar atunci noaptea e chiar târzie
şi mai deasă decât carnea
şi ce să mai faci? –
nu te mai poţi scufunda.
şi chiar dacă alunecă spre prânz
(a doua zi – deja)
femeia a şaptea îţi tot spune
plimbând fără de rost tranzistorul
între aragaz şi recamier
între ceaşca de cafea şi pantalonii tăi
în dungi
între bună dimineaţa şi hai să ne
prin bucătărie:
azi nu avem ce mânca
dragule
altceva
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decât dragoste
şi aşa se şi întâmplă
că asta mâncăm
asta şi transpirăm
pe dată.
iar după ce transpirăm şi ne tot
traversăm
unul pe celălalt
atom peste atom
moleculă peste sfârc
şi părul de pe piept desfrunzit
aşa cum îi şi stă bine unei toamne
femeia a şaptea e deja a opta
iar marţea e miercure toată ziua
şi ce dracu’ să mai facem
pentru că picioarele ei nesfârşite
vin şi pleacă
tot vin şi pleacă din tine
cu viteza luminii
iar tu
deja
pe a noua
o şi rogi
(în genunchi
o rogi)
să nu
să nu se mai dea peste cap.
şi uite de ce nu mă mai liniştesc şi eu
şi de ce
lucrurile merg prost
interminabil şi prost
peste poate
pe aici
prin viaţă.
numai în ea –
în nina –
îmi mai e nădejdea;
numai ea are o privire
sinusoidal de limpede
atunci când mă priveşte
(precum un pipi de porumbel)
ca să nu dispar într-o bună zi
definitiv
în ea
ca şi cum ar fi luat un hap
şi cu asta
basta!
răceala.
o noapte ca un picasso
falsificat
am surprins azi-noapte soarele
coborând din patul meu
în picioarele goale.
avea trupul tău –
iar eu
nu că nu mai aveam inimă
(că inimă aveam)
numai că
în loc de sex
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aveam doi papuci
cu ciucuri roşii.

nemaireuşind să-mi nimeresc
casa?

şi atunci a venit iarna
şi atunci a venit primăvara
şi atunci s-a întors fratele meu
(marţianul)
din planetele calde
sub forma a doi papuci de casă
cu ciucuri
deosebit
de roşii.

ruşine să-mi fie.

ninalbertanina – am spus
şi mi-am văzut tăcerea
pe buzele lor frumos arcuite.

şi atunci mi-a trecut prin faţa ochilor
femeia aceea albastră
care seamănă cu tine
atunci când te scoli din mine
cu o lacrimă cât luna
prelingându-se pe obraz

(chiar şi numai pronunţându-le
numele
aproape că mi-am terminat poemul
şi
ca să fiu cinstit
şi ultimile şase luni din viaţă)

coborând din patul meu
în picioarele goale.

desigur
aş fi avut multe să le povestesc
numai că se făcuse destul de târziu
şi – lucru ştiut –
poveştile mici trebuie să meargă la
culcare.

nina – şi vreo trei
cuburi de gheaţă
păi
nu e lucru normal să visezi
trei zile şi trei nopţi la rând
canguri;
iar atunci când chiar mi se întâmplă
ce să fac altceva
decât să dau buzna
nu într-o farmacie
însă
oricum
într-un local de poştă
cu poştăriţe atârnând de pixuri
şi telefoniste largi în amigdale
în care mă apuc să citesc
sârguincios
întreaga biblie alo-fonică –
de la a la zed –
fiindcă asta mă linişteşte şi
nu-mi dă dependenţă.
nina şi trei cuburi de gheaţă.
nina şi trei linguriţe – sare.
păi
când aţi mai pomenit voi
o făptură atât de abstras aeriană
semănând cu un stradivarius pe două
picioare
atunci când trece ea înmărmurind şi
cântec
prin piaţa amzei
fără a băga în seamă
arcuşul
care sunt?
păi
când m-aţi mai văzut pe mine
cărându-mi în spinare sistemul nervos
ca pe un beţivan de frunte
al urbei

dulce imaturitate
bio-electrică

ninalbertanina – îmi spuneam
iar străzile erau reci
şi mişcările mele
tot mai dezordonate
ca ale unui înotător rătăcit.
desigur
le-aş fi putut povesti
o droaie –
de exemplu
ziua în care călătoream
în jegul unui vagon de clasa a doua
tăind ţara în două
ca pe o pâine cam tare;
dincolo de geamul unsuros
lumea părea de-a dreptul frumoasă.
asta numai până într-o haltă
în care
pe o platformă de beton
am zărit stârvul unui cal
şi vreo şapte salahori
încercând să-l convingă
să se prindă de cârligul macaralei.
o burniţă rece bătea în fereastra
neclară
şi nu am mai ştiut dacă plâng.
ninalbertanina – mă gândesc
iar noaptea se strecoară pe lângă mine
precum un şarpe fricos.
ce poate fi mai rău
decât să ni se facă milă
de cei pe care-i iubim
ce poate fi mai trist
decât să ţii un pix în mână
ca şi când ai putea continua?

HYPERION

49

Poezia este spaţiul perfect
pentru manifestarea demnităţii unui om

a

Robert Şerban în dialog cu Paul Vinicius

Am primit un telefon de la poetul Paul Vinicius. A fost o
surpriză, fiindcă nu-l mai auzisem pe Paul de mult. De foarte
mult timp! Mi-a cerut să-i dau o adresă ca să-mi trimită cea
mai recentă carte a sa. I-am dat două, una de email. Cum am
primit PDF-ul cărţii, cum l-am deschis şi am citit. Şi am tot
citit, căci Liniştea de dinaintea liniştei e o carte hipnotică, puternică, precum o mână ce ţi se-nfige-n piept şi te ţine strâns.
O extraordinară carte de poezie a unui scriitor autentic. Apoi
am primit şi cartea de… hârtie. Şi am mai recitit unele poeme. Apoi, l-am întrebat pe Paul dacă nu vrea să-mi răspundă
la câteva întrebări, nu multe. A zis că vrea. Şi a răspuns!
Paul Vinicius s-a născut la 24 ianuarie 1953, la Craiova. Este
membru al Uniunii Scriitorilor din România şi autor al mai
multor cărţi de poezie (Drumul până la ospiciu şi reîntoarcerea
pe jumătate, Ed. Crater, 1998; Eclipsa, Ed. Crater, 1999; Studiu
de bărbat, Ed. M.L.R., 2002; Un poem pentru Ioan Flora, Red Pagoda Press, S.U.A., 2005; Liniştea de dinaintea liniştei, Ed. Tracus Arte, 2011) şi de teatru (Şi noi am fost în America, Ed. Palimpsest, 2004; Colonia Graffiti, Ed. M.L.R., 2006).

„Bătrâne, am fost mort opt ani. Am
înviat!”. Parcă aşa mi-ai spus când
am vorbit la telefon. Cum poate un
om să moară atât de mult timp?

Nouă – ţi-am spus –, de fapt, de nouă ani era vorba… Iar
de putut, omul chiar poate face o sumedenie de lucruri, inclusiv să moară, mai mult sau mai puţin timp, sau, chiar definitiv.
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Aici însă, lucrurile ar trebui nuanţate. Strict, din punct de vedere poetic, pentru publicul cititor de poezie nu am prea existat în aceşti ultimi nouă ani, dacă e să luăm ca punct de reper
apariţia penultimului meu volum, Studiu de bărbat (Ed. MLR,
2002). Or, până la apariţia ultimului, Liniştea de dinaintea liniştei (Ed. Tracus Arte), în noiembrie trecut, la Târgul de Carte Gaudeamus, aritmetic vorbind, exact atât timp a trecut. În
tot acest răstimp, e adevărat, mi-au apărut grupaje de poeme,
cam de trei ori, în tot atâtea reviste literare (la intervale de
ani), am ieşit din Bucureşti, pentru câteva acţiuni poetice, de
tot atâtea ori, am mai fost invitat pe ici, pe colo, la câte vreun recital. Însă toate aceste mici „respiraţii”, raportate la timpul scurs, n-au însemnat prea mult. Cam la asta m-am referit,
atunci când am pronunţat „nouă”. Pe de altă parte, dacă ţi se
pare prea „tare” sau disproporţionată alăturarea adjectivului
„mort”, am să-ţi spun că nici folosirea sintagmei „tăcere poetică” nu ar fi fost prea exactă, întrucât, din punct de vedere existenţial – de astă dată –, înăuntrul acestor nouă ani, au existat intervale care, însumate, ar face cam cinci ani, în care eu
chiar m-am simţit mort de-a binelea. Elementul determinant
care m-a făcut să mă simt aşa a fost faptul că, de opt ani, deja,
m-am văzut nevoit să trăiesc sub cerul liber – metaforic vorbind –, în sensul că nu mai am un loc al meu, nu mai am acel
„acasă”, la care se referă orice om, chiar de mai multe ori pe
zi, care trăieşte în normalitate. Nu şi-ar avea locul aici şi nici
nu am chef să detaliez cauzele care au condus la această stare
de lucruri. Oricum, să nu se înţeleagă că mi s-ar fi făcut vreo
nedreptate, că situaţia în care am fost aruncat ar fi fost pusă
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la cale de niscai forţe oculte, sau alte bazaconii de soiul ăsta.
Important este doar că mi s-a întâmplat şi că a trebuit să fac
faţă situaţiei create. Cum, din punct de vedere financiar numi permiteam să mă gândesc la o închiriere, m-am văzut nevoit să recurg la ajutorul prietenilor şi, oho! – pe atunci, în optimismul meu feroce, chiar mă credeam un om extrem de bogat în prieteni, poate şi din cauza faptului că eu mereu m-am
implicat pentru fiecare dintre ei, indiferent dacă îmi neglijam
proiectele şi programările mele imediate. Nu acuz pe nimeni,
în definitiv ştiu cât se poate de bine cât de greu este să-ţi împarţi locşorul tău, sau vreun alt loc care îţi aparţine, dar, căruia i-ai conferit o altă destinaţie, cu altcineva. Fapt este că, din
mai 2004 şi până acum, am locuit (de fapt, numai am dormit,
întrucât, plec de dimineaţă şi mă întorc numai noaptea, târziu) printr-o sumedenie de locuri, începând cu un cămin de
studenţi (pe timpul vacanţei de vară) şi continuând cu mai
multe ateliere ale unor artişti plastici care îmi erau apropiaţi,
o fabrică de turnat statui din bronz, de pe la marginea Bucureştiului, aparţinând sculptorului Ioan Bolborea, prieten bun,
unde am rămas cam un an (sâmbetele şi duminicile asigurând, în contrapartidă, paza „obiectivului”, întrucât, noaptea,
săreau ţiganii gardu’ ca să fure fiare)… A urmat o cămăruţă, la demisol, aparţinând unui prieten armean, care apare ca
personaj în mai toate scrierile mele, dar unde nu exista nici
încălzire, nici veceu, nici chiuvetă; doar un pat de metal, de
felul celor pe care le găseşti prin saloanele mai „la grămadă”
ale spitalelor. Oricum, eram fericit fiindcă acolo aveam oarece intimitate. Lăsând la o parte locaţiile câtorva clădiri şi
mansarde dezafectate, pe unde mi-am mai „cultivat” odihna,
am mai putut dormi (nopţile), vreme de peste un an, în chiar
birouaşul în care lucrez, cel de la Muzeul Naţional al Literaturii Române. În acea perioadă, am avut aproape un program
de exponat: 24 de ore din 24, inclusiv sâmbetele şi duminicile. Norocul a fost că micuţa încăpere mi-a putut fi utilă graţie unui excedent de 9 centimetri, respectiv, cu atât depăşeşte
latura cea mare a biroului înălţimea mea de 1,85, astfel încât,
lungindu-mi picioarele pe sub birou şi strecurându-mi capul
pe sub raftul inferior a policioarelor-bibliotecă (încastrată în
zidul din spate), mă puteam odihni. Ca să înţelegi mai bine
configuraţia geometric umană a spaţiului meu de muncă, aş
putea spune, exagerând un pic – da’ numa’ un picuţ! –, că,
dacă o femeie extrem de urâtă, o pocitanie, chiar, ar da buzna
înăuntru, peste mine şi ar reuşi să şi închidă uşa în spatele ei
şi să se aşeze, ei, bine, peste vreo nouă luni m-aş vedea nevoit să-i plătesc pensie alimentară, pentru simplul motiv că nu
s-ar putea aşeza altundeva. Mda… Cel mai mult mi-am odihnit însă nopţile la prietenul meu cel armenesc – vreme de doi
ani –, care însă nu dispunea acum (căci se mutase), decât de o
singură odaie, ce-i drept, foarte spaţioasă, cu două paturi. Coabitarea aceasta a fost dezastroasă, erodând puternic relaţia
dintre noi şi punând, în cele din urmă, capăt unei prietenii de
peste 39 de ani, fiindcă a implicat contactul direct, fier pe fier,
până au început să sară scântei. Când nu mai ai deloc intimitate (iar aici nu mă refer doar la a mea, ci şi la a lui), când vii
„acasă” frânt, pentru a te odihni, şi o găseşti plină, explodând
de alcooluri şi zaiafet, când simţi că nu mai ai cum spune ceea
ce gândeşti, fiindcă vei fi poftit afară, când trebuie să tot zâmbeşti şi atunci când îţi cam vine să plângi, când trebuie să faci
sluj şi să înghiţi toate mitocăniile şi umilinţele, nu mai ai cum
rămâne tu însuţi, nu mai poţi spera în nici un echilibru – de
fapt, nu mai poţi spera nimic. Şi atunci, se rupe ceva în tine şi
o iei pe tobogan, la vale. Şi nici nu te mai interesează unde vei
ajunge, în ce smârc, în ce cocină, în ce balamuc. Pur şi simplu,
nu mai vrei nimic, până şi de visele frumoase ţi-e teamă, nu
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mai faci nici un efort altul decât acela de a subzista, în virtutea unei inerţii dictate de instinctul animalic de conservare.
Mady Marin avea un vers despre starea asta, deşi l-a îndulcit,
drăguţa de ea, cu multă miere de albine, cât să poată trece de
cenzura comunistă, de care a şi reuşit pân’ la urmă să treacă: E
greu aici, sub cerul liber. Este un vers pe care l-am chiar folosit/
citat într-un poem de-al meu din Liniştea. Ei, cam asta voiam
eu să spun cu acel „am fost mort” şi, da, am fost mort vreme
de cinci ani, înăuntru ultimilor nouă ani.

Ce face omul atunci când moare, cum ai
murit tu? Te întreb şi eu cum întreabă un
personaj din poezia ta: haide/omule!/mai
scrie-mi şi tu/despre tine./ce-ai mai făcut?

Păi, deh, ce să facă şi el, mortul… Umblă fără de rost, de
colo-colo, bea – cu foarte mult rost –, se bucură ca prostu’
dacă-i spune cineva vreo vorbă bună, dacă-l înjuri, nici că-i
pasă, a cam uitat de obiceiurile cele sănătoase ale civilizaţiei,
nu se mai tunde, nu se mai rade, băiţă – mai rar, nu prea îi
mai arde să-şi mai schimbe îmbrăcămintea… Într-un cuvânt,
nu-i prea mai pasă de cum arată, cum se prezintă, cum este
privit, ce se vorbeşte şi cum, despre el (dacă, cu căldură, sau
cu injurii), nu prea mai scoate sunete, darămite, idei, se însingurează (fără să resimtă pic de singurătate, fiindcă-n el, în
acele momente, este o lume-ntreagă), şi, de-abia atunci, începe să vorbească limpede, cu voce tare, sieşi, dându-şi dreptate asupra unei hotărâri sau alta, sau, dimpotrivă, contrazicându-se, renunţă la orice fel de planuri, cât de urgent-vitale
ar fi, cu excepţia ţigărilor şi băuturii, nu are somn dar nici
timp pentru altceva, decât să-i crească mustaţa şi unghiile.
Aduce a boschetar, dar nu e, şi asta, fiindcă, un boschetar nu
are de unde să mai şi aibă demnitate, pe când „morţii” de
care vorbesc eu sunt înrudiţi cu nebunii şi, deci, extrem de
demni – nu-i poţi mitui cu nimic, cu absolut nimic, ca să iasă
din „moartea/nebunia” lor. Mă gândesc că poezia este spaţiul
perfect pentru manifestarea demnităţii unui om, întrucât îţi
oferă o infinită libertate. Cei care nu o au şi încearcă să păcălească, mimând poezia, furând, de ici, de colo, copiind, se
înşeală amarnic. Se vede, se simte cu ochiul liber, oricâte medalii, distincţii şi diplome or fi primit ei de pe la jurii sau autorităţi cu mâinile ocupate, buzunarele vesele sau cu buletine
de identitate sau de vot indicând cumetrii.

Ce minune te-a sculat din morţi?

Întrucât, îţi spuneam, că starea de eclipsă a simţurilor
prin care am trecut şi pe care ţi-am descris-o mai înainte nu s-a consumat într-o singură perioadă, ci s-a tot repetat, pe parcursul mai multor intervale, ei bine, a fost nevoie
de mai multe minuni… Ia să vedem… Mda… Cred că au
fost… cinci. Prima a avut loc prin 2003, când mi-au căzut
ochii pe un anunţ dintr-o revistă literară. Aşa am aflat despre
un concurs de dramaturgie organizat de Theatrum Mundi în
colaborare cu primăria municipiului Bucureşti. Chestia asta
m-a tentat din două motive. Cel mai important a fost că, pe
atunci, aveam o groază de prieteni actori şi regizori cu care
petreceam destul de multă vreme împreună, iar când aveau
vreo premieră, eram, automat, invitat. După, urmau berile
sau vinurile de rigoare şi discuţiile. Aşa am înţeles o sumedenie de lucruri despre faţa nevăzută şi dedesubturile teatrului
şi despre cum ar trebui să fie un rol după care să tânjească un
actor, plus câte ceva despre scenaristică şi scenografie. Asta
m-a mobilizat. M-am gândit să le fac prietenilor o bucurie
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sau… chiar mai multe. Pe de altă parte, era provocarea. Nu
mai scrisesem teatru; oare, mă voi arăta în stare? Aşa încât
m-am pus pe scris şi, la final, deşi am avut parte de un balotaj nimicitor, alături de dramaturgi şi oameni de teatru cu o
imensă experienţă peste mine, am împărţit premiile, în mod
egal, cu alţi patru competitori. Aşa mi-a apărut, tipărit, textul
piesei Şi noi am fost în America (Editura Palimpsest, 2004)
care, ulterior, a avut parte şi de o interpretare actoricească, în
cadrul Clubului de Dramaturgie al USR, condus, pe atunci,
de Mircea Ghiţulescu, plus
difuzarea înregistrării la Radio România Cultural. După
ce entuziasmul acestei izbânde s-a mai estompat şi m-am
confruntat iarăşi cu bocancii realităţii înconjurătoare, după
alte mutări locative, am intrat iar într-o perioadă de, hai să-i
zicem, energie zero. Numai că, de aici, voi sări direct la „minunea” a patra, fiindcă este de aceeaşi sorginte şi, în plus,
„curge” în continuarea celei dintâi. Asta s-a întâmplat în 2006,
când, ambiţionat de faptul că deşi bine primită de actori, regizori şi de critica de specialitate, prima mea piesă de teatru
nu văzuse „scândura” vreunei scene… Aşa că m-am apucat şi
am mai scris două: Colonia Graffiti şi Jim, Jimi, Janis. Le-am
editat într-un singur op şi au apărut, tustrele, în volumul Colonia Grafitti/Working class, hero class (Editura MLR, 2006)
– nominalizat la premiile USR şi, ulterior, ASB, fără a fi însă
premiat, deşi –, cu riscul de a fi taxat drept paranoic, narcisiac, egocentric, sau tra-la-la, afirm cu toată convingerea că volumul meu a fost cel mai bun la secţiunile de dramaturgie ale
concursurilor acelui an. Nu am scris niciodată cu gândul la
vreun premiu literar şi singura concurenţă pe care mi-o asum
integral este cea cu exigenţele pe care singur mi le impun. În
plus, valoarea premiilor literare de la noi este în deplină concordanţă cu nivelul de trai, ceea ce e de înţeles şi, cu atât mai
ignobil mi s-ar părea gestul de a „trage la premii”. Adică, ţi-ai
putea permite o masă, bogată – ce-i drept, pentru meleagurile
noastre mioritice –, cu prietenii (ţi-am spus deja că sunt bogat
în ei), după care, „cur în cur şi noapte bună”: înapoi la starea
primordială. Numai că pe mine, atunci, în acel an, tare mă
mai trăgea aţa către Ungaria, fiindcă, la Festivalul Rock de la
Szeged, urma să concerteze una din formaţiile mele de inimă,
trupa britanică Radiohead. În fine, aşa a fost să fie… adică,
să nu fie, decât o sărăcie lucie… melomană. În plus, şi Radio
România Cultural a montat urgent şi difuzat o adaptare după
piesa Jim, Jimi, Janis, nemaiostenindu-se să mă deranjeze ca să
îmi ceară acordul sau, măcar, să mă invite la premieră – am
aflat de asta întâmplător, de pe Internet, dintr-o postare anonimă a adaptării radiofonice pe site-ul… Trilulilu, în format mp3.
De fapt, nici pentru înregistrările de poezie, pe care le-am tot
făcut şi au tot fost difuzate, ani în şir, crezi că m-a chemat cineva pe la casierie? Nici pomeneală! Păi, da: ce atâtea drepturi de
autor? Din moment ce pe la Copyro, al cărui membru fondator
sunt, şi de unde nimeni, niciodată, nu m-a chemat la vreo Adunare Generală, s-au tot făcut anchete, anul trecut, evidenţiindu-se nereguli de-ţi fac părul punk & knup, în cap, ce pretenţii
să mai ai, ce atâtea drepturi de autor? Ce dracu’: chiar nu mai
suntem deloc, noi, scriitorii, patrioţi?!
Aşa încât, normal, după atâtea infuzii de real, iar am intrat
în „bârlogul” meu, neştiut de nimeni şi nici măcar de mine…
„Minunile” nr. 2 şi nr. 5 (în ordine temporală, 2005, respectiv, 2011) mi-au fost provocate de impactul pe care l-au avut
asupra existenţei mele trei femei. Ba nu!: două femei şi copila
primei. Deci, Nina şi Alberta, mai întâi. Fluxul emoţional al
acelei întâlniri – de fapt, re-întâlniri, fiindcă, cu Nina, mai fusesem împreună o vreme, înainte de a o avea, ea, pe Alberta –
s-a transformat în energia poetică care face obiectul poemelor
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cuprinse în secţiunea a doua a volumului cel nou – ninalbertanina – şi nu numai; altele, ce-şi au miezul în aceeaşi poveste, dar, ulterioare ei, un fel de re-memorări şi câteva mail-uri
schimbate între noi, pe parcursul a vreo trei ani, apărând, fulgurant, şi în cea de-a treia secţiune, intitulată despre tu. Cred că,
despre nr. 2 am vorbit suficient; poezia nu are nevoie de explicitări. Se comunică sau nu, emoţionează sau nu, îşi ajunge sieşi
sau nu. Iar despre experienţa numărul cinci, destul de recentă,
nu voi spune decât că ea se regăseşte în volum sub forma unui
singur, mai amplu, poem, structurat în 12 părţi şi purtând titlul
motanul casei – manual de utilizare, plasat în penultima secţiune a cărţii, denumită insaţiabil instant instabil. Acum, mă
simt tentat să-ţi fac o mărturisire, Robert, însumând ambele
experienţe, ca pe nişte poveşti care au acelaşi numitor comun:
iubirea, îndrăgosteala. Fiindcă, dacă tot m-ai întrebat despre
minuni, ei, bine, cred că singurele şi, cu adevărat, adevăratele
minuni (miracole – parcă, ar suna, totuşi, mai bine) care mi
s-au întâmplat, sunt, de fapt, numai acestea două. Iar în acest
punct, dacă ar fi aici, de faţă, Aşod – armeanul, fostul meu prieten –, ar sări ca ars. Fiindcă, vezi, tu, cunoscându-mă de mult,
fostul ăsta al meu, şi observând el cât de mult îmi plac mie femeile şi cum le mai făceam eu curte, mă tot ironiza, găsindumi şi o poreclă care nu suna deloc bine şi nici adevărată nu era,
după care îmi accentua, grav, că el, spre deosebire de mine, ar fi
– vezi, Doamne! – de „modă veche”. Dacă-l luam la 11 metri, ca
să vedem cum stau, de fapt, lucrurile, se prefăcea fie obosit, fie
plictisit. I-am permis totuşi să mi se adreseze cum mi se adresa,
în virtutea prieteniei vechi care ne lega şi a faptului că, intuiam
eu, nu ar spune-o cu otravă. Aşa şi era, însă, tot rău am făcut
că i-am permis – aveam să realizez asta mai târziu, numai că
mult prea târziu. Fiindcă, nici din prietenie, sau din dragoste
frăţească n-o făcea; o făcea ca să pozeze el în superman, să se
„dea rotund”, prin faptul că îşi aroga o înălţime spirituală pe
care, de fapt, n-o avea şi nici nu ar fi avut de unde s-o scoată,
dar şi-o confecţiona, meticulos, muncitoreşte, pas cu pas, persiflându-mă pe mine, de faţă cu terţi, ca şi cum ar fi avut vreun
ascendent în faţa mea… Mă rog, cam atât despre foşti.
Dar, să revin. Întotdeauna am fost fascinat de femei şi leam iubit. Întotdeauna au însemnat foarte mult pentru mine;
nu cel mai mult, dar foarte – fiindcă, pe mine, cultul prieteniei
este cel care, primordial, mă guvernează. Poate părea o blasfemie, însă, cel mai adesea, îl simt pe Dumnezeu prin femeie.
Şi mai exact: exclusiv – prin femeie. Şi, în afară de acest important amănunt, care, totuşi, face din mine ceea ce sunt, ei,
bine, consider că starea naturală a oricărui mare artist este să
iubească, să fie veşnic îndrăgostit. În clipa în care nu ar mai fi
capabil să se dăruiască prin iubire, va urma, implacabilă, plafonarea, travaliul orb al autocopierii şi pastişării, şi, inevitabil,
pensionada… – care, în sensul la care mă refer, n-are nici o legătură cu vârsta fizică; se poate întâmpla şi la 18, şi la 20 şi la
24 de ani, dar şi la 95.
Ar mai fi şi „minunea” nr. 3, însă, după ce am spus ce am
spus mai ’nainte, nu prea mai am combustibil pentru ea. Totuşi,
ca să nu las loc eventualelor speculaţii răutăcioase din partea
unora, iată, mă conformez, însă am s-o fac laconic, limitând-o
astfel la „greutatea” pe care şi cred, în acest moment, că o merită acea „gură de oxigen” care a reuşit atunci, în primăvara
lui 2006, să mă resusciteze la „viaţă”. Ca unul care nu a depăşit graniţele ţării decât de trei ori (şi acelea, pe cont propriu
şi cam ici-şa (geografic, glumind, la „nici două aruncături de
praştie”), iaca „minune”: invitaţie festival internaţional poezie
Albania, Durres, oareşcum, Adriatica, câştigat diplomă cetăţean de onoare oraş, ales unanimitate în comitetu’ de organizare şi jurizare, membru plin, simţit bine, graţie prieten albanez
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de origine, da’ şi cetăţean român şi mare-mare prozator româno-albanez, Ardian Kuciuk, Dumnezeu să-i dea sănătate ş-un
înger isteţ, pe stilou – că, de scriam „pix”, tare ar fi sărit tavan
pretinu’ meu Sava Stoianov, sârb de meserie şi sculptor prin
vocaţie, că iel, care nu prea ştie sârbeşte, da’ nici cu româna nu
se „omoară”, ştie, în schimb, fff bine bucureşteneşte, aşa că, prin
„pix”, iel pricepe doar acel sens conotativ, ceea ce-l face impulsiv
şi roş, precum un instinctor de incendii gata să împroaşte spumă: „Cum, bai!!! Boule! Adică tu-ţi permiţi poiezie cu… pixu!!!
Las’, c-o să vezi tu, legumi-cultură! Ig-ni-fu-gu-leee!!!”

Cruntă mai e băutura/ dar nici eu nu-s mai
blând, scrii într-un poem din Liniştea de
dinaintea liniştii. Pe unde e graniţa la care
alcoolul se transformă în poezie? Ce
alambicuri rafinează tăria din pahare şi
o toarnă, în versuri, pe hârtia de scris?

Soyons serieux, my friend franglez: din alcool nu are cum
ieşi poezie. Cel mult, oarece fosforescenţe, tuşe şi mici scânteioare, care ar prinde ele bine dacă nu te-ai lăcomi la „încă
una” şi dacă le-ai ţine minte şi le-ai continua „pe trezie”. La
începuturile încercărilor mele, „Când eram mai tânăr şi la
trup curat”, eram chiar foarte pătruns de puterea poetică a
alcoolului, aşa că am tot încercat, dând în toate patru gropi
din cele trei existente. Se lăsa noaptea de după câte o băută
de pomină, mă aşterneam pe scris, de săreau scântei din pix,
iar textele alea, până să adorm, mi se păreau a fi ouă de aur
de struţ într-un cuib de aur de vultur semeţ, mărturii veşnice ale geniului care eram… Mă trezeam apoi dimineaţa, mă
repezeam ca un uliu la hârţoage, le parcurgeam cu înfrigurare, după care, sub duşul rece al datoriei lucide, umpleam coşul de gunoi cu ghemotoace. Cât despre acea „graniţă la care
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Fiecare avem câte-o spaimă care,
din când în când, se activează.
Doar cei curajoşi şi le recunosc.
Care e spaima ta, Paul?

Păi, Robert, dac-ar fi să-ţi întorc întrebarea – fiindcă te
tot văd, de o vreme, privindu-ţi ceasul –, presupun că una
din spaimele tale recente fu chiar interviul ăsta cu mine, care
nu se mai termină, întrucât preopinentul, adică je, tot turuie
şi turuie şi nu se mai opreşte. Păi, dracu’ te pusă, măi, Robert,
să faci interviu cu un tip nevorbit de vreo nouă ani?
Cât despre mine, cred că, deoarece nu prea am talent de
sinucigaş, singura spaimă care-mi rămâne (că, vezi, tu, aşa e
şi drept să se-ntâmple: la oamenii săraci, spaime puţine), ar
fi aia că să nu mă scrântesc. Ori, să nu păţesc vreun accident
care să mă lase legumă, că n-aş vrea să fac deranj prin juru’
meu. Cam atât. Şi-ţi mulţumesc că mi-ai dat ocazia să mă
răcoresc. Ave!

Paul Vinicius, poetul poet

Volumul „Liniştea de dinaintea liniştii” apărut la Editura „Tracus Arte”, în 2011, nu face decât să reitereze crezul că Paul Vinicius este unul dintre poeţii contemporani
născuţi şi nu construiţi, are duhul său liric inconfundabil , ştie să facă şi din mizerie o poezie care să cucerească. Nu-i uşor lucru, poate de aici vin şi stagnările lui în
tot felul de meditaţii bahice. Cu siguranţă, numai aşa şi-a
putut alimenta sufletul cu de toate…şi mai bune şi mai
rele. Sunt convins că mulţi confraţi îl invidiază, mai ales
cei care-i stau prin preajmă şi simt cum fermentează poezia în fiecare vorbă de-a lui, în fiecare gest, în fiecare înjurătură. Aşa e, ştie să stoarcă esenţe lirice din tot ce atinge, cu văzul dar şi cu sentimentele, fără a greşi prea mult
pot spune că-i un neoromantic atipic, un trăitor de senzaţii tari, de emoţii puternic combustionate de un suflet
hipersensibil şi trecute cu delicateţe pe un portativ ceva
mai hodorogit din teama de a nu fi deconspirat, este un
fel de nostalgic al umbrelor. Poezia sa trebuie citită în alt
cod decât cel folosit la majoritatea poeţilor contemporani,
metaforele pe care le trimite în întâmpinarea cititorului
nu reprezintă decât „epiderma” mesajului, imaginile care
ne atacă nu sunt cele care antrenează adevăratele trăiri

Poesis

alcoolul s-ar putea transforma în poezie” – am reformulat-o
puţin –, am să spun că acea graniţă ar putea exista, însă numai dupe (beţie) sau, încă şi mai exact: pe trezie. În plus, ar
mai trebui îndeplinite două condiţii, şi anume, ca în decursul
acelei întâmplări bahice să se fi produs fapte memorabile şi,
în plus, spiritul poetului să fi fost treaz. Fiindcă, nu poate ieşi
poezie chiar din orice; cât despre poet… păi, ce este poetul?
Eu, cel puţin, cred că nu-i decât un individ care vede lucruri,
mici gesturi, sinonimii, discrepanţe, nuanţe etc. pe care majoritatea celorlalţi, aflaţi în acelaşi perimetru cu el, nu le văd.
Şi, totodată, el este cel care poate pune în valoare rezultatul
acestor invizibilităţi, într-o coerenţă perfectă şi matematic
exactă, exprimând expresiv inefabilul acelor trăiri. Cam aşa
văd eu că ar cam sta lucrurile în binomul alcool-poezie.

ale autorului, sunt simple poze pentru consumul imediat,
efectul „halucinogen” apare abia după a doua sau a treia
lectură. Până a-i trece sub lupă volumul de versuri, am
încercat să-i tuşez un firav crochiu liric pentru a-l atenţiona pe cititor că avem de-a face cu un „altfel” de poet;
unii cititori vor rămâne dezamăgiţi, pe cei mai mulţi îi va
incita, dar nimeni nu va putea nega originalitatea lui Paul
Vinicius. Şi stilistic vorbind poetul are nota lui personală, nu consumă din aluatul altui poet, se rezumă la şocuri
şi „eschive” poetice personale. Dar să vedem ce ne spune
despre istoria eschivei: „toate întâmplările familiei mele /
s-au consumat între verdele legionar / roşul pecereu / şi
/ mai târziu / gaura din steag / am fost nişte oameni păguboşi / dar cu un sistem nervos / al naibii de sofisticat /
dimineţile dormeam / după-amiezile dormeam – serile
dormeam - / numai nopţile erau ale noastre / numai şi
numai aşa / am reuşit să le trecem pe toate / priviţi-mă
numai / cum mai strălucesc eu / aici / în întuneric / precum moneda unei lumi / demult apuse.”
Ce vrei de la o astfel de poezie, nu ai nimic a-i reproşa, se închide cum nu se poate mai nimerit, cu o imagine extraordinară care frisonează întreaga masă lirică a
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poemului, trecută fiind prin cel mai firesc şi banal limbaj posibil. Ăsta-i Paul Vinicius, toate poemele sale sunt
structurate jucăuş pe teme extrem de grave, trecute apoi
voit în derizoriu, dar care, pe final, deconspiră gravitatea
sentimentului angajat. Ei bine, acest mod de a privi poezia este întâlnit la mai toţi poeţii generaţiei sale, numai că el are puterea
de a o face într-un mod natural, fără
a crea seisme, fără a fi deconspirat de
cuvinte. Poetul e cât se poate de parcimonios cu metafora, se foloseşte de ea
numai în situaţii extreme, este adeptul
limbajului cotidian, fără urmă de elevaţie, recurge doar la metafora text şi
aia deghizată şi greu perceptibilă. Nimic nu iese din tiparul zilnic al omului obişnuit, poemele sale „pozează”
cele mai fireşti incidente cotidiene, realitatea nu-i cosmetizată şi nici dosită printre faldurile aluziilor, dospeşte
de „nesimţire” şi abundă în abjecţie.
Cred că poetul este cu adevărat poet
când reuşeşte să recompună liric orice
secvenţă de viaţă, fie că vine din zona
oniricului, fie că descarcă grobianism
şi minimalism. Paul Vinicius recurge
la cele mai şocante comparaţii, trăieşte în afara fastului, pune în mişcare
cele mai banale cuvinte, nu-şi protejează sentimentele, pe
cele pline de vulgaritate şi le expune cu aceeaşi „delicateţe”
ca pe cele intime, nu diferenţiază „urâtul” de „frumos„ la
modul clasic, pentru el tot ce-i trăibil e şi sublim, până şi
iubirea este un „altceva”, putem vorbi oricând de o nouă
estetică a poeticului. Vă las în compania unei superbe poezii intitulată cum nu se poate mai firesc ” iubirea noastră
– ca un muncitor obosit intrat în grevă cu un ochi vânăt”:
dar iubirea noastră nu numai că pare / dar chiar este altceva - / femeie; / pare ea a fi un muncitor intrat în grevă
/ ajutat în străduinţa lui / de o pană întâmplătoare de curent / însă / de fapt / este o zidăriţă / căreia i s/a terminat
mortarul / şi nu vrea să recunoască / iar când îţi făceam
eu dragoste / ( gură la gură ) / vorbele îmi treceau pe lângă urechile tale / precum un satelit avariat / intrat în gravitaţie. / azi încă mai e lună plină / mâine-poimâine / va
exploda şi liliacul; / apoi vor înnebuni teii / târându-ne pe
străzi fără nume / iată de ce mai reuşesc / să respir / ca şi
cum nu m-ar durea / aerul / ca şi cum tu / ai fi aceeaşi /
cu cea care / caldă şi dumnezeiască / ( caldă şi dumnezeiască ) /mi s-a întins sub osul frunţii / şi mi-a şoptit ştrengăreşte / că să înnebunesc şi eu puţin.”
Unii critici îl acuză pe Paul Vinicius de lapidaritate în
arhitectura poematică, cică n-ar angaja în materia lirică
şi idei ceva mai serioase care să inerveze mai mult textul,
ca acesta să-i cadă bine cititorului, să-i creeze un fel de
confort lăuntric pe timpul lecturii, să scoată poezia din
fermentaţia cotidianului. Asta de parcă poezia ar ţine loc
de-o împachetare în nămol sau de-o baie termală, poezia
zace peste tot în jurul nostru, rolul poetului e s-o extragă
de unde crede de cuviinţă! Odată cu exprimarea propriilor sentimente poetul ne mai descifrează şi nevăzutul ce
ne atinge, ochiul lui cosmic vede şi dincolo de epiderma
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lucrurilor. În fond asta contează în atingerea lumilor. Să
fim serioşi, dacă Paul Vinicius ar încerca să „îndrepte”
urâtul care-i dă târcoale, ar strica toată construcţia, poemele lui sunt asemenea unor căsuţe solide de chirpici,
cu fundaţia adâncă şi de piatră care, chiar dacă par a sta
într-o rână, rezistă la orice fel de seism. Tocmai în simplitatea şi nuditatea lor poemele au farmec. Părerea lui
despre poezie e cea care de fapt contează, comparaţia de faţă atestă tocmai cele spune mai sus: ”poemul ăsta
- / ca o scară şubredă / de lemn / către nori - / care se scrie / exact acum /
în chiar acest moment / în inima inimii / creierului meu - / în atomul lui
/ cel mai omenesc/ cel mai eu însumi.”
Sufletul, trupul şi mintea fac corp comun cu poezia, nebunia, amintirile,
înţelepciunea şi chiar beţia, sunt feţe
ale poeziei. Să nu vă închipuiţi că Paul
Vinicius nu poate face …cultură fără
alcool, o face şi chiar foarte bine, numai să-i fie pe aproape fratele lui în
ale nebuniei, nimeni altul decât poetul Ion Mureşan, zis Muri. Poftim un
poem minunat: „cultură fără alcool
dar cu muri la sighet ”: degeaba / tiptil
şi în grabă / ai părăsit oraşul - / degetele friguroase / cele două-trei priviri albe / ce ţi-au lăsat în
creier blancuri / care îţi secţionează / orice încercare / de
a gândi altceva /tăişul acelor vorbe / şi cioburile ultimelor
întâmplări / care au făcut chirurgie pe tine / tot înăuntrul
tău au rămas / un cer nordic / de toamnă / lumina aşezată blând / pe frunzişuri / peste chipuri / mâna albă / (fără
de trup)/ care-ţi întinde o brichetă / un alt oraş / alţi oameni / alte disperate imagini / noi atingeri la liziera dintre nu-mi pasă şi ce am de pierdut / dar aceeaşi gheară /
neagră, ascuţită / ca un bisturiu / căutându-ţi inima / un
cer nordic / de toamnă / şi multă / încă palidă / convalescenţă / într-un oraş nordic / cu puşcărie şi poeţi / în care
tu eşti propriile / puşcărie / cuvinte scrijelite în ziduri /
poet / nimeni / nicăieri / nicunde / nicicând- / înseamnă
întotdeauna mai mult / decât ceea ce reuşesc să spună. /
un cer de toamnă / nordic / sub care încerci să exişti / din
obişnuinţă / sau poate din inerţia unor întâmplări / care
te-au făcut zdrenţe / şi te-au abandonat / precum un copil
cu chip albastru / lângă un abator alb împroşcat cu sânge.
/ şi / în tot acest ţesut cancerigen / în tot acest spaţiu paralel / cu toată intensitatea unui ţipăt / acest hal de prieten
/ acest fagure cu mierea amară / acest iresponsabil înghiţitor de cuvinte / care s-a tolănit / în inimile noastre / iuţindu-ne iluziile / numai şi numai / ca înspre dimineaţă /
să simţim cât suntem de singuri / şi cât de departe de noi
am ajuns / ( el saltimbancul / unei realităţi / care nici nu
există de fapt / decât în creierele noastre ) / în definitiv /
el / al cărui nume -/ dezbrăcând un verb intrinsec uman
/ de moduri / timpuri / diateze / muşchi şi piruite / până
la infinitivul infinitivului infinitului fiinţei aceleia / ce ne
sălăşluieşte / la fel de sângeroasă / rece / distantă / singurul /care poate încheia un poem / în acelaşi moment cu
o viaţă / de om.”
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Fuga din Scăeni

- Beş-ti, răpciugă, spuse colonelul calului său... Calul ăsta
pare că mergea în trei picioare, aşa sălta şi-l hâţâna pe colonel,
colonelul îi da ghes, da din pinteni de-i săltau picioarele... încât de jos, din vatra satului ce se topea, Petre, stând sub ploaia
acidă, aşa îi văzu: erau doi cai cu doi călăreţi, colonelul fiind
urmat de Miron Dragomir, căutau să scape din Scăeni, războiul începuse, dărăbanii dau asalt... au ieşit din tranşee, vor
trece prin foc şi spadă pe săteni... vor elibera moşia de fumurile fourieriste... până deseară aici va fi un loc pustiu, ba nu
chiar... şerpi cu ochi fosforescenţi vor lua locul poporului...
năpârci... varani... basilişti… dragoni… şi toţi ceilalţi monştri
ce rămân în urma unei conflagraţii, în urma politicii, ce-ai
vrea, să rămână spuză de flori, noian de levănţică, liliac, ruje,
iasomie şi bujori şi linişte de veci ca-n cimitire? Nu, după război rămâne chinul, suferinţa... moartea ar fi ceva de-a dreptul
bun, delicatesă... Petre îi urmărea cu privirea pe cei doi cum
fugeau de război... ca de-un cataclism natural... ca de sfârşitul
lumii... pe orizontul negru... conturul a doi cai cu călăreţi...
cum ar fi o umbră lipită de perete... dar umbra colonelului se
hâţâna... îi săltau picioarele pe zidul cerului... aşa era de zorit
să gonească...
Cine ştie de ce i-a spus colonelul vorbele acestea calului
său, că doar, în adevăr, nu calul beşea, ci colonelul.
- Mă cac pe mine de frică, îi strigă el lui Miron Dragomir,
dar soldatul, uitându-se în urmă, a rămas mut şi surd, auzea în urechi numai un ţiuit atât de subţire, încât adevăratele
urechi omeneşti nu l-ar putea auzi cu nici un preţ, nu ştim, îi
crăpaseră timpanele, i-a încremenit limba, sau altceva s-a petrecut… surzise, parcă s-a prăbuşit lângă el Bomba... atât de
mare, încât să fie pe măsura maşinăriei lumii... s-o oprească
în loc... s-o facă praf... pulbere... şi ţipenie de om să nu mai
rămână pe pământ...
- Be şi tu ce-oi be şi eu! – prinse atunci glas omenesc răpciuga şi spuse aste vorbe vesele, de parcă era chiar atunci timp
de glumire… şi de parcă ar fi fost, el, cal fermecat, din poveşti, aşa cum se povesteşte... din moşi... şi strămoşi... că sunt
unii, mâncători de jeratic, aripaţi şi cu limba mai ascuţită ca
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a legendarei Xantipa… gata să dea sfaturi, să lepede îndemnuri şi să stropşească omul de ocări… încât să-ţi vină să-ţi iei
lumea-n cap…
Auzind aşa, colonelul, păţit el cu gura arţăgoasei sale muieri, coana mare Ecaterina Vărzaru, cât era de gros, ca un butoi... şi de greu... ca o bilă de plumb... sau ca o imensă bomboană fondantă... îi sări calului din spinare, speriat de-aşa
minune... cal vorbitor, Doamne, se zvoneşte că oamenii, iresponsabili, vor face o bombă... cu atomi... şi când ea va lovi...
animalele îşi vor schimba soiul şi firea... câinii vor ajunge înţelepţi... vor face o Academie... şi vor discuta de nemurirea
sufletului... va exista un alt Socrate… al câinilor… şi-un Platon… iar caii... în loc să necheze, vor căpăta şi ei glas omenesc... e drept, un pic cam fornăit… dar e mai năzdrăvan aşa...
Însă bombe atomice nu existau pe-atunci, dărăbanii atacau cu baioneta... tot ce simţeai aparte în văzduh era izul prafului de puşcă... praf de mult născocit, cu mult înaintea prafului de copt! Cum să mai simţi miros de violete, pansele şi lalele, ce-şi răspândeau miresmele înainte pe moşia conului Manolache… doar iz de praf de puşcă trăgeai acum pe nări… un
fel de flori mucegai şi ploşniţe pisate de picioare împuţite…
praf care, prins de vânt, a fost dus în sate-ndepărtate, unii zic
că l-au simţit la sute de poşte distanţă, în Maramureş... sau pe
Feleac, sus, de unde vezi la poale-i Castrum Clus, frumoasa cetate, numită de latini Claudiopolis, iar azi Cluj-Napoca...
Dar e prea departe de noi acel loc, deşi îl jinduim... şi întorşi
la moşia conului Manolache, îl vedem pe colonelul Vărzaru
cum sare din spinarea calului, speriat de moarte de vorbele
acestuia, că nu mai pomenise dânsul cal vorbitor... Izbit de
pământ, icni, iar glia se cutremură... Os prin os trecându-i,
rămase o vreme mugitor ca buhaiul când îl ţii de pripon şi-l
opreşti să sară pe vacă… cercetându-se apoi cu mâinile pe îndelete: coastele, şira spinării, gâtul, curul... Dar durerea atroce o simţi abia când îşi atinse noada... doana rucului, după
cum o numea ţiganul Ghiocel, prea fin ca să spună părţilor
ruşinoase pe nume... aşa că le anagrama... Ce-i noada?, se întrebă colonelul, în chiar poziţia aceea nefirească... el, ditamai
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domnul, să zacă în tină, aşezat ca un ţânc în noroi... cu mucii
curşi ca lumânările din nas... de prost ce e... Noada, răspunse
el, e o coadă atavică, un ciot, cine are nevoie de ea, e făcută
doar să aducă suferinţă... ca tot ce păstrăm din trecut... Astă
dată, de pe vremea când omul era, după ştiinţa colonelului,
ce studiase într-un timp pe Darwin, lemurian... sau cimpanzeu... Mă mândresc cu bunica mea maimuţa... a spus Huxley,
dar nu Aldous, scriitorul, ci Thomas, anatomistul, care în ciuda numelui, sortit prin lege îndoielii, n-a şovăit să creadă că,
deşi părem fiinţe divine, nu avem şi-o sorginte divină... nu ne
tragem din sfinţi... ci din maimuţe... Nici nu-i greu să crezi
asta, văzând cum, deşi împodobiţi cu-atâtea daruri ce le-au
fost hărăzite, oamenii au obiceiurile haitelor de câini sălbăticiţi... Din lemurian, cimpanzeu sau altă caraghioasă primată... Oameni, oameni... semănaţi... cu iubire... câmpia din
voi... Fascinant! Colonelul se tot întreba şi socotea de una, de
alta, numai să nu ajungă la întrebarea cea tulburătoare, mai
dihai ca întrebarea danezului Hamlet, ce-o ştim demult: a fi
sau a nu fi!, întrebarea necredinciosului, pentru că omul credincios ştie că este. Ce-i trecea prin minte colonelului, mai
ceva ca prinţului Hamlet? Era: au oare cum poate să încapă,
în gura spurcată a unei jivine, că doar nu era calul său jivină?, grai omenesc, hărăzit de Dumnezeu, când a hotărât felul
şi menirea lucrurilor şi fiinţelor, doar omului şi nici unui alt
dobitoc? Dar nu avea răspuns, fiindcă la marile chestiuni nu
există răspuns, aşa că se lăsă păgubaş… Poate n-a auzit bine…
- Calul de rezervă, strigă Vărzaru la Miron Dragomir şi cătana sări din spinarea roibului său, luă căpăstrul calului ce-i
urma, legat de ciochina şeii sale… îl ajută pe Vărzaru să-i năvălească în spinare… apoi tule-o, gonesc… cât mai departe
de Scăeni să fie…
Dar calul acesta, „de rezervă”, cum i-a spus colonelul, nu
era chiar cal, era catârcă, o ştim, nărăvită la rele şi încăpăţânată, însă bătrână fiind, se dovedise singura dintre nobilele făpturi purtătoare de dos greu omenesc, ce i-a permis lui Vărzaru să-i şadă în cârcă şi astfel l-a purtat…
- Întocmai cum sufletele noastre se învârt în cap, şi picioarele noastre pe pământ umblă - spuse colonelul Vărzaru,
când ieşiră, el şi Miron Dragomir, călare pe-un cal iute, Miron, pe-o catârcă, dânsul, de pe moşia scăenenilor… O văzură în urmă ca pe un turn de întuneric, cădea în falduri bezna… apele îi scurmau lăuntrul… oase de păsări şi oase de
oameni spărgeau măruntaiele lui...
- Bine că am ajuns la lumină, mai spuse… buuun… în
drumul ce mai rămăsese de făcut spre Ploieşti, soarele strălucea, deşi era frig, drumurile erau chiar prea uscate şi, în goana
lor, catârca şi calul stârneau valuri de colb.

(Din cuţite şi pahară)

Trecuse mult de când fugise din Scăeni, dar colonelului îi
plăcea să-şi amintească, se lăsa dus parcă de mici valuri, întro barcă, pe marea înspumată… Stătea în camerini sa, la al său
secretaire, admira Arca lui Noe… o lucrare artistică… deşi
era obosit, dar de-o osteneală ce-i aromea faţa… iată plăcerile cuminţi ale unui obez, spuse… om prudent altfel… prevenitor… care înainte să facă vreo treabă, priveşte în cele patru
puncte cardinale, nu cumva… în vreunul dintre ele se află…
băieţii cu sâneţe, să-l puşte?... Pericole există destule… cui să
mulţumim pentru ele… lumii… semenilor… ambiţiilor pământeşti prea mari?... De ce, de ce să construiască el o arcă,
doar visase întreaga viaţă la corăbii! De ce s-o păţească aşa?
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N-a stat mereu în umbră… că doar nu era să iasă la iveală, acolo unde se dă ortul popii, sau, cu o vorbă mai puţin
delicată, se crapă… Şi-a înfrânat orgoliul… şi-a ascuns gloria… pentru a fi omul din miez, omul tăcut, omul care îşi
tăinuieşte victoria, omul care nu caută mărire, omul căruia
i se închină toţi, fără să-i ştie chipul. N-a cerut măcar consideraţia vecinilor, i-a ignorat… şi a fost ignorat… Iar acum,
iată, era Alesul… să facă Arca… Asta îi strica visele… nu se
mai putea de-acum lăsa în voia lor… va fi nevoit să gândească… să facă socoteli… planuri… să mişte oamenii pe harta
ţării… O arcă… O privi, lucrarea, pe secretaire… comandată la un artist lemnar… o arcă pântecoasă… parcă burta lui
Pantagruel ce respiră în somn cu mişcări potolite… dar fără
eleganţă… arca nu-i ca o corabie… zveltă, sulegetă… ţâşnind
ca săgeata în zbor… purtată de vântoase ce-i suflă în pânze…
zglobie… şi câte mai poţi spune de ea, ca despre-o fetişcană!
Dalbă, nurlie, întoarsă din condei cu eleganţe caligrafice, cu
mansarde la pupa… unde sirenele, iţind capul din valuri, îţi
pot cânta o serenadă de neuitat… cu lemnul aşa fin cioplit
din dăltiţe, încât pare perforat de molii… cu suturi între părţi
având graţia îmbinărilor femeii… şi curburi… arcuiri… subţiri… flexibile… melodioase… Sub chila ei îngroapă orele şi
astfel timpul se face sub ea un ocean… frumuseţe la pândă…
un basm este etrava ei, poem catargele cu pânze înfăşurate pe
lumina zilei… Corabia e-o casetă de lemn moştenită… mângâiată de mâinile strămoşilor… dacă nu magică, misterioasă… să te dezbraci de piele când o vezi… să alergi s-o întâmpini… pentru o-mbrăţişare… Dar ştia colonelul că nu se pot
iubi cu o corabie decât aceia ce-au stat în cuşca leilor… şi-au
rupt zăbrelele…
Colonelul Vărzaru visează, arca nu-i place, prea butucănoasă pentru gustul său rafinat… obeză… obtuză… în apă e
ca vaca lăţită în nămol, unde s-a-mpotmolit intrând vara ca
să scape de tăuni şi zăduf… fără nimic sălbatic… când pluteşte pe ape e ca hipopotamul… şi nimeni n-ar spune că stă
vreun adevăr în ea de vreme ce oamenii nu acordă adevărul
decât frumuseţii… chiar şi când frumuseţea e subminată de
prostie… Iar arca e în fiecare zi a săptămânii la fel, n-o poţi
vedea într-o zi ca pe-o mamă, în alta ca prinţesă… ca heleşteul cel plin de răcoarea pădurii… ca o noapte înstelată cu
lună… ca o poruncă… sau chemare… aşa cum poţi vedea
corabia…
Colonelul se scobi într-un dinte fără să simtă durere, nervul murise… găsea o savoare să sugă acum din măsele… mai
onorabil ca ăia care trag la măsea… răzbunare tardivă pentru
anii de suferinţă…
Dar Dumnezeu nu bate cu parul… durerea îl săgetă în
pântec… îşi acoperi burta cu palmele… geme… greaţa îi
bagă un imens deget pe gât şi i-l îndeasă, prin gură, apasă
omuşorul, rupe mărul lui Adam, taie respiraţia când străpunge încet esofagul, până-n stomac… în sucuri gastrice acide…
fiere… electroliţi, fermenţi… horcăie colonelul… îşi apucă
perciunii în pumni, pentru a se ţine de ceva… fusese zi de
post şi mâncase varză, dar descoperise apoi hrana umilă a
bucătăreselor, acreala de fasole… şi se înfruptase direct din
oală cu un polonic… cine l-ar fi putut opri… lacom, se îndopase… fasole peste varză… iar varza şi fasolea intraseră
în conflict de interese… varza vroia să urce… spre săţioase
râgâieli… fasolea să coboare… spre ţamul rucului… şi pe
spărtura lui flexibilă, un taur să-şi scoată căpăţâna-ncornorată şi să mugească între dealuri… dealurile bucilor… muget
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lung, greu, ce cutremură lumea… Taurul însă nu mugea şi
colonelul se perpeleşte… conflictele de interese nu se rezolvă aşa uşor… nu credeţi?... priviţi politicienii… etica le cere
să vrea binele ţării… dar pofta îi mână spre interesul personal… lesne de ghicit cine câştigă… că dor n-or fi ei proşti
să-şi sece vlaga pentru ţară… şi iată cum… lumea… e aidoma pântecului nostru când am mâncat, necugetaţi, varză, fasole… mugeşte, ghiorţăie lumea… înghite-n sec de greaţă…
trage vânturi şi râgâie… se perpeleşte de durere… şi nu găseşte nici o rezolvare… stupidă… strâmbă… Aşa a făcut-o
Dumnezeu?, se întreabă Vărzaru şi conchide că nu, a făcut-o
mărinimoasă El… stăruitoare-n bine… dar oamenii nu se
abţin să se îndoape… cu varză şi fasole… transformând-o în
ceva strident sau, cum ai putea spune în doar două vorbe…
în maţe-pestriţe…
Mâna sa caldă pe stomac îl alină puţin, se ridică din scaun,
adună mărunţişurile de pe masă şi scoate de după scrin un
tub şi din el o coală imensă… albă… acoperă cu ea biroul…
marginile ei cad în cascade… Dintr-un sertar ia creioanele
colorate… dintr-o servantă o lădiţă cu plastilină… dintr-un
dulap trusa cu rigle şi compasuri… îşi trece apoi palma pe
hârtie… ca să-i îndrepte cutele imaginare… de fapt se concentrează… deja privea în gol… trebuia să intre în transă ca
să-şi încropească un plan… un plan nu e ceva gândit… este
imaginat… iată-l pe colonel… ia un creion brun… trasează
cu el drumuri…. Un creion verde haşurează păduri… câmpuri… lunci… altul, negru, biserici… apar cruci pe planşa
sa… ar fi vrut să facă o hartă a ţării… dar ţara era bucăţele…
măcar a Ţării Româneşti… dar şi ea era oropsită… era obligat să se rezume la o hartă politică… atât cât îi cereau interesele… nici mai mare, nici mai mică, asta-i harta politică…
spuse el, bucurat de rima ce-o găsise… Privind-o:
-Să nu postiţi, oameni buni, grăi colonelul dând mare sfat
lumii aflată la strâmtoare… ce se înfăţişa acum pe-o coală…
Că doar o păţise cu postul… nu era mai bună o halcă dintr-o pulpă de porc prăjită în untură, jumări… da, jumări din
bucăţi de grăsime… slană… Se ridică, descuie lădiţa de pe
masă cu o cheie ţinută pe-o sfoară la gât, avea un lacăt mic…
parcă pentru păpuşi… deschise capacul şi admiră în ea batoanele de plastilină frumos orânduite… Luă din cea portocalie… modelă între degete un om… îl aşeză la o răscruce…
pe altul într-un car ce zboară pe lângă-o turlă de biserică… îi
dă ocol… şi-ar fi vrut, acum, să construiască Palatul domnitorului, al lui Vodă, dar ce căuta omul acela acolo… aşa departe… spre munţi… hei, strigă colonelul la el… întoarcete… i-ar fi dat un bobârnac, dar risca să strice harta lumii…
şi el o construise, colonelul, nu altul… se abţinu… s-o înzoaie
cu sânge de om. Ei, şi?, cât sânge omenesc n-a curs?, dar Vărzaru nu mai vroia să-l verse… se afla la o vârstă… când se
simţea ca un sturz… era plin de chemarea nesfârşirii câmpiei… peste care să tragă piuituri lungi… s-o străbată sunetele
în lung şi-n lat… decât să mai taie cu spada, fie şi a dreptăţii,
în carne vie… să îngroape lumea în şperlă…
Vărzaru ocoli biroul, se apropie de munţi, se aplecă… privi acel omuleţ… parcă, prin şvaiţerul ce era ţesătura timpului îşi aminti de el… un cioban uscăţiv… pricăjit… cum îl
cheamă… avea lapsus… dar îi veni apoi pe buze numele…
Petrache… Petrache Baciu… Colonelul, de bucurie că a dat
de-un om cunoscut… nu se aştepta… să vină cineva dintr-o
altă istorie… şi iată-l… de bucurie colonelul scoase din sertar
un trabuc… se trânti în fotoliu, îl aprinse… şi nori grei suflă
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peste lume… înecând-o… Petrache Baciu tuşi, i-au dat lacrimile, dar nu ştia de ce… mai să-şi doneze plămânii aerului…
câinele lui se uita la el, da din coadă, nu ştia să-l ajute… de ce
stă aşa cocârjat… parc-ar voma…
Colonelul se ridică, îşi duce mâinile la spate, cu trabucul
în pumn, merge în jurul mesei, îi dă ocol, cu privirea ţintită spre coală… din când în când scoate de la spate mâna cu
trabucul şi trage un fum… parcă era un popă cu cădelniţa…
dar un popă al lui Scaraoţchi, nu al lui Dumnezeu… Cineva
parcă-i făcuse conturul pleoapelor cu rimel… şi ochii său au
fason negru… ca picturile egiptenilor… parcă sfredeleşte pereţii privirea lui… Hmmm, mormăi el mic şi-ndesat şi dând
ocol lumii şi ţintuind-o cu privirea… şi înecând-o în vălătuci de fum… Alexandru Vodă Ghica… am lucrat pentru
el… l-am pus pe tron… am crezut că un domn pământean
va face bine ţării… dar n-a putut… n-are faţa ca o conopidă?, iar în astfel de oameni să nu te-ncrezi? Fără voinţă, fără
hotărâre… L-am slujit, dar nu i-am jurat credinţă… credinţă
n-am jurat decât ţării… Acum a venit vremea să cadă… eu o
să fac arca… Dar ce-i ţara? O scenă, ca la teatru… o scenă de
marionete… tandre… sau agitate… şugubeţe sau şovăitoare… timide sau spasmodice…
Colonelul oftează, odaia sa e împăturită în fum… arabescuri… arhitrave… acante, balustrade, contraforţi… stâlpi… pereţi… au modelat trabucul său în aer… figuri aidoma celor sculptate, în zilele calde de vară, de nori: zei, viezuri, nimfe, câini, corbi… iar bătrânul acela bărbos, cu arcade largi şi-o sihlă de sprâncene ce-i curg în ochi, trebuie că
este Dumnezeu…
Colonelul nu vrea să termine harta sa… harta lumii…
asta din cauză că a fost obligat să se grăbească… şi nu suportă să lucreze contra-timp… o ştie, a mai spus-o… planurile sale nu-s gândire, ci imaginaţie… se cufundă în vise de
el însuşi scornite… şi visele lui devin apoi realitate… n-au
spus scriitorii despre el… că este Dumnezeu? Şi nu stă, oare,
Dumnezeu, în odaia sa, cerul, şi visează, iar din visu-i, unde
noi, oamenii, umbre suntem, ne dezrobeşte, prin puterea Cuvântului Său, ca fiinţe reale… şi trăim… o vreme… şi plecăm,
apoi, de pe lume, fără măcar să apucăm… să ne fi dumirit că
ne-am aflat… în catastifele ţărânii…
Suntem doar vis, o emanaţie nu a gândirii, ci a imaginaţiei
Domnului Dumnezeu…
-Nu ţipa la mine!, strigă, panicat Vărzaru… dar privim în
jur, nu se află nimeni afară de el în camerini, e singur, cine
să-i fi vorbit, cine să fi ţipat la el, aşa cum pretinde? Vreun
înger? Dar îngerii nu ţipă, mângâie… Un Arhanghel? Dar
Arhanghelii nu ţipă, lovesc… Doar Dumnezeu l-ar fi putut
certa… dar pentru ce să-l certe? Colonelul trece, între semenii săi, de om blând… bonom chiar… iar din cauza pântecelui rotunjor, de om dedat plăcerilor terestre… cele venusiene
l-au iertat… Dumnezeu îi bate pe oameni iertându-i…
Oftează, rar se întâmplă să ofteze el… nu mai are poftă
de planuri… de planuri întregi… doar în crâmpeie îi place
să se joace… să-njghebeze mici schiţe… embrioane… să înfiripeze idei mărunţele… firave ca viersul lui Ariel, abia auzite… să se lase dus de visare… iar visarea s-o lase să se scurgă,
ca o ceaţă gingaşă spre înalt… da, înţelege, nu mai suferă să
cuprindă în minte întregul… să domine lumea… dacă tot
se spune despre el că-i Dumnezeu… atunci de ce să nu stea,
fără să mişte din vreun deget, fără să schiţeze vreun gest?...
de ce este el obligat, dimpotrivă… aidoma diavolului, să
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robotească fără încetare… să colinde după suflete… să bântuie lumea… şi în amonte şi în aval… să caute s-o facă după
chipul şi înfăţişarea sa…. În loc s-o lase cum a făurit-o Dumnezeu… blândă… fără griji… visătoare… Oftează Vărzaru şi
oftatul iese din el ca un nor de forma unei nicovale… de sticlă… cade pe duşumea şi se sparge… Va chema menajeră să
adune cioburile… cu mătura din paie… paiele, îşi aminti de
ele… când li se taie spicele… ce rămân să mai fie?…
-Ce s-a spart, va întreba, curioasă sau cucernică, ca toate
femeile…
-Castelul de cleştar… va spune el… sarcastic… va privi la
cioburi cu regret…
Castelul ce-a fost lumea şi, necruţătoare, rumoarea oamenilor l-a sfărmat, rumoarea a miliarde de vieţi neîmplinite…
Dar să-şi alunge gândurile leneşe, nu-i timp de ele, ci să
pună pe hartă un alt punct… luă un creion, scrise în transă:
„Frăţia”… da, asta era de făcut, o frăţie secretă… Îşi trecu în
revistă cunoscuţii… mulţi… unii nici nu ştiau că el există…
dar picioarele lor se mişcau după picioarele minţii sale… care
dintre ei s-o înfiinţeze… să caute oameni deosebiţi… nu tot
din ăştia, doritori de bani şi putere… ci să aducă de acum în
scenă visători… idealişti adică… avea dreptate Petre, îl ascultase în crâşmă colonelul pe când predica revoluţia, mă rog,
nu cu urechile lui… îl ascultase prin iscoadele ce-i raportau
tot ce se petrece la Scăeni… încă mult înainte să descindă şi
el, colonelul, acolo… dacă tot ne ucidem, a spus Petre, de ce
s-o facem în războaie, n-ar fi mai bine în revoluţii? Iar pentru
revoluţii trebuie visători, proşti adică… să nu ceară nimic în
schimb… doar să poarte responsabilitatea… Rânji colonelul.
În sfârşit, o idee… domnitorul n-a fost destul de tare împotriva ocupanţilor ruşi… s-a lăsat copleşit… şi i-a făcut duşmani
pe toţi românii… vor să scape de el… dar n-au cum… de
aceea l-au convocat pe el, pe colonel… va pune la cale amănuntele, va presăra intrigile… va determina evenimentele…
încât vodă să abdice singur… fără multe sforţări din partea
opozanţilor săi… Colonelul clătină din cap… se gândea ce
alt domn să aleagă… Lucrase pentru Alexandru Ghica… l-a
pus pe tron… iar acum mitropolitul l-a chemat şi i-a spus:
-Frate Anton… ştiu gândurile ce-ai nutri… ţi le cetesc pe
frunte… dar nu mai e vremea de loialitate pentru Vodă…
când el strică ţara, de n-o s-o mai dregem în veci… a cedat
prea mult… ruşinos… curaj ştiu că ai… spre binele ţării…
nimeni altul n-ar putea… de aceea te-am chemat… ştiu că
misiunea… e imposibilă… dar dumneata o poţi împlini…
însă, ştii bine… doar dumneata poţi şti…
-Soluţia?, interveni Vărzaru sec în gândurile prea chinuite
ale mitropolitului. Altă revoluţie!
-Da, frate Anton, recunoscu Mitropolitul Neofit… de doi
ani facem planuri şi, în sfârşit, după ce am pus cap la cap ce se
petrece pe lume… în ţările din jur şi-n Europa… la concluzia
aceasta am ajuns… Revoluţia… evidentă pentru dumneata…
a-i spus-o fără să răsufli… asta înseamnă că tot ce-am socotit
mai multe luminate minţi timp de doi ani, dumneata ai calculat într-o secundă… îţi este la degetul cel mic… De aceea
şi misia ce ţi-o încredinţez e mare… pe măsura acestei puteri a judecăţii ce ţi-o ştim… Revoluţionarii, frate Anton, de
multe ori pier fie în revoluţii, fie după… ştii dumneata… îşi
pierd capul… Eu şi toţi prietenii mei ce lucrăm pentru ţară…
minţi luminate… ne aflăm în pericol… Adevărata dumitale
misiune este să găseşti o salvare… să construieşti colacul de
salvare…
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Colonelul îşi trecu, în acea clipă, palma peste frunte. Mintea lui gigantică mişcă temeliile lumii, mută munţii, dislocă
marea din râpa ei… până descoperi soluţia:
-O arcă, spuse, o arcă e colacul de salvare…
-Faci dumneata cum ştii, spuse mitropolitul… Noi oricât
ne-am gândit…
-Negreşit am găsit-o… spuse colonelul… şi accept să mă
apuc de treabă… o singură nemulţumire am… timpu-i prea
scurt… avem puţine zile la dispoziţie…
Iar acum, colonelul, stând în camerini sa, şi înălţând vălătuci de fum din trabuc, era agasat de trecerea timpului….
Imaginaţia sa nu putea hălădui pe coclauri, aşa cum îşi dorea… adică, ei, bine, ce vor fi însemnând „coclauri” pentru
el? Coclaurii erau universul… Să hălăduieşti prin univers şi
să învârţi ici un buton, dincolo să tragi o manivelă… şi datorită acestor învârteli… undeva să se petreacă, după un timp,
o schimbare… şi alta în alt loc… şi tot aşa… până când, puse
întâmplările cap la cap… laolaltă… planul să fi fost împlinit…
Ori, când n-ai prea mult timp ca să te îndepărtezi de scenă…
să baţi acei coclauri ai universului… ca să butonezi de la distanţă… poţi fi văzut… deconspirat… amprentele îţi pot fi găsite la locul faptelor… în diverse puncte ale evenimentelor…
sau chiar poţi fi stropit de sângele celor ce-şi dau obştescul
sfârşit… unii şi-ar putea da seama că eşti implicat…
Stinse trabucul în scrumieră… apăsă chiştocul aşa tare
încât îl storci… Luă un creion negru… desenă… chiar în livada casei sale, o arcă… Privi apoi în jur… Pe servantă se afla
o oglindă. Se apropie şi-o ridică, îşi privi, îndelung, chipul…
Cu creionul îşi înnegri sprâncenele stufoase şi mustaţa. Era
atât de caraghios! Un chip bătrân, cu sprâncene şi mustăţi de
tânăr… Dar nu asta îl făcu să râdă în hohote… Mitropolitul
şi ai lui s-au gândit la mica revoluţie… ce-l va răsturna pe
Vodă Ghica… ei, şi? În locul lui va fi alt domnitor, iar faţa lui
va arăta, aidoma, a conopidă… Să schimb un domn… e-o
bagatelă… O revoluţie de catifea… Vărzaru bătea mult mai
departe… la o revoluţie totală… Dar nu avea timp să umble
pe coclauri. Să se lase vrăjii viselor sale. Socoti, scurt, că noua
putere, îl va legitima… va fi mai departe mai marele uneltitorilor… intriganţilor… va fi tot el, dar sub alt nume… sub
alt chip… va fi acelaşi ins bătrân, versat pe cât ridat… dar cu
sprâncene şi mustăţi de tânăr…
Pufni iar în râs, atât de brusc, încât saliva îi urcă prin nas…
provocând usturimi mucusurilor sale nazale… O poantă la
fel de frumoasă nu realizase de mult…. Din vremea bătăliei
din Scăeni… când a dus la luptă pe acei dărăbani ce erau fiii
sătenilor… ca să se ucidă între ei… Atunci însă efectul era
numai estetic, rezultat al cinismului… acum, practic…
Se opri din râs. Evaluă cum l-a manipulat pe Neofit:
„avem puţine zile la dispoziţie”, spusese el… câteva vorbe ce-l
opreau să mai dea înapoi… de i-ar fi venit asta în gând, şi să
compromită planul adevăratei revoluţii ce-o visa Vărzaru…
Avea să înfiinţeze „Frăţia”… dar întâi să-l doboare pe Ghica,
să pună alt domn şi să zvârle cu ruşii din ţară… Să-i salveze?
Da, îi va salva… dar nu umblă ca Noe, să scape omenirea…
ci doar câţiva din lumea veche… ca să conducă lumea nouă…
Fără ei… n-ar mai avea nici el putere… cum să-şi mişte păpuşile fără oameni politici… când ei sunt sforile…
Colonelul ţopăi, în acel ceas, prin odaie… imitând mişcările unui păpuşar ce-şi mână păpuşile în bătălie…
(Fragment din romanul „Arca”)
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Anatol Moraru

Cînd era să moară Lenin

Ideea de a distruge monumentul lui Lenin îi stătea ca un glonte otrăvit în creier. Republică în care trăieşte Veniamin, un fir de
mac pe harta politică a lumii, şi-a declarat independenţa faţă de
ultimul imperiu şi a devenit, la scurt timp, dependentă de ONU,
FMI, BM şi se pregăteşte de o reformă teritorial-administrativă,
încît satul Burdujeni va deveni în curînd comună. Schimbările
sistemice şi ideologice nu l-au afectat pe Lenin, care stă impasibil
pe postamentul din faţa sovietului sătesc.
Personajul nostru este membru activ al unei formaţiuni politice care a declanşat în plină perestroikă un proces de renaştere naţională, dar a pierdut neaşteptat parlamentarele din martie,
chiar dacă el avusese grijă să încleie afişele electorale (la 3 metri
înălţime!) pe toţi stîlpii de beton din sat, cărînd în spinare o scară
şi suportînd, în tot timpul procesului, comentariile maliţioase ale
consătenilor de stînga.
A înţeles atunci două lucruri magistrale: că numai Lenin e de
vină şi că numărul suporterilor acestuia n-au cum să scadă cît
timp mumia de bronz va dăinui în centrul Burdujenilor. De unde
şi-i clocoteşte în vene o ură de ţăran pornit să dea foc conacului.
În realitate, vină pentru insuccesul electoral îi aparţine lui Veniamin, care a greşit nepermis în distribuirea cadourilor electorale. Toţi pensionarii au primit cîte 10 kg de macaroane, în listă
figurînd şi soacră-sa care abia împlinise 53. Eroul nostru trăise
într-o uniune în care vina pentru eşecuri şi neajunsuri o purtau
de fiecare dată duşmanii externi sau interni, aşa că… Lenin trebuia să moară.
În acea minunată duminică de iunie, toţi consătenii care-şi
duceau vacile la cireadă au văzut cum Veniamin îi dădea tîrcoale
lui Lenin. L-a cercetat frontal şi lateral, a încercat să-l clatine, dar
bustul se ţinea bine, precum o ideea marxistă. Pînă la urmă, vulnerabilă s-a dovedit a fi zona unde spinarea atletică a conducătorului revoluţiei mondiale se împreuna cu postamentul de ciment.
Ploile şi vînturile sovietice săpasereă acolo o tranşeie cît defileul
dintre fesele unui proletar. A înţeles imediat alte două lucruri importante: că are nevoie de nişte unelte şi că demolarea unui Lenin
ecvestru ar fi fost o misiune imposibilă.
S-a apropiat Grigol Dumbadze, un georgian pripăşit (ştie el
cum!) de vreo 7 ani la sînul generos al ex-văduvei Anuţa Magheru.
Acum un an, au făcut o călătorie de afaceri în Georgia. Caucazianul l-a informat că miezul de nucă e în mare căutare la Tbilisi
şi că poate fi vîndut, efectiv, la triplu preţ. Au ajuns la Odessa cu
cinci saci cusuţi la gură şi s-au îmbarcat pe nava “Amiralul Nahimov”. Călătoria s-a dovedit a fi mai degrabă una de plăcere pentru
Grigol, decît de afaceri pentru Veniamin. Dumbadze a exagerat
vîrtos, preţul miezului de nucă nu-l depăşea cu mult pe cel din
ţara lui Veniamin şi, întorşi la Odesa, el a înţeles că georgianul a
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ţinut mult să revadă frumuseţile Caucazului natal. De unde şi are,
cînd îl vede, senzaţia răului de mare, care l-a ţintuit de patul din
cabină în timp ce Grigol a trebuit să aibă grijă de cele două rusoaice care plecau la Batumi la odihnă şi, la întoarcere, de alte două,
deja bronzate. Dumbadze le-a plăcut la toate patru, iar neputinţa
lui Veniamin a devenit obiectul unor persiflări nevinovate.
Georgianul a considerat riscantă iniţiaiva destructivistă şi l-a
sfătuit să consulte numaidecît opinia administraţiei locale. Veniamin i-a întors spatele şi intrat după un topor la moş Filaret Bumbu, vecinul monumentului.
- La ce-ţi trebuie, omule, că-i Sfînta Duminică?
- Vreau să fac moarte de om!
- Bine, ţi-l dau, dar eu nu ştiu nimic.
- Ne-am înţeles.
Cimentul era tare, ca un bolşevic inveterat. A mai încercat o dată să clatine bustul, dar tot degeaba. În ochii înţelepţi de
bronz ai genialului conducător licărea un reproş aproape caesarian: “Tocmai tu, Veniamine, tu, care ai fost pioner şi comsomolist
exemplar şi mi-ai depus flori la picioare! Eşti un ipocrit adevărat,
tovarăşe!”. A început să dea cu toporul, cum ai vrea să scapi de-o
vedenie, şi abia de-a reuşit să sape vreo zece centimetri sub spinarea lui Lenin, cînd a venit în goană Florin. “Du-te acasă, tată, că
au venit finul Maxim şi fina Irina”. “Nu scapi tu de mine, călăule”,
a răbufnit justiţiar demolatorul de mituri vetuste, încălecînd bicicleta mezinului. Florin a rămas să joace cărţi cu băieţii în spatele
casei de cultură.
Finul Maxim i-a aprobat ideea şi ş-a oferit să asigure reuşita
proiectului. Refuzat, s-a interesat de soarta ulterioară a lui Lenin:
”că bronzul e în căutare la tîrgoveţii de metale” . ”Chiar nu mă interesează, vreau să-l văd prăbuşit în noroi şi să-l pişe cînii!” Finii
au plecat tîrziu. Noaptea, Veniamin a visat cum Lenin, împins de
mîna lui vînjoasă, s-a făcut ţăndări în ovaţiile şi huidielile mulţimii. S-au prins apoi cu toţii într-o horă, el dansînd totemic pe oasele sifiliticului din Kremlin. Revenit spre ziuă într-un alt vis, Vladimir Ilici l-a mitraliat ruseşte cu înjurături urîte, ameninţîndu-l
că-şi va termina zilele în Gulag.
A doua zi dis-de-dimineaţă, Veniamin s-a trezit cu sectoristul
în ogradă. Grigorie Carp, supranumit de săteni şi “Grişa Ilenei”(şi
asta pentru că nevastă-sa se implica în menţinerea ordinii publice), era nebărbierit şi supărat.
- Investighez cazul dispariţiei bustului lui Lenin. Există o scrisoare semnată de cetăţeni, în care ei cer restabilirea monumentului şi tragerea dumitale la răspundere. Aşa că ar fi bine să-l predaţi
de bună voie.
- Recunosc sincer că am vrut să-l distrug pe Lenin şi mă bucur enorm dacă a făcut-o altcineva.
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- Nu vă grăbiţi cu bucuriile, pentru că există martori care susţin că dumneata eşti autorul vandalizării.
- Nuuu, nu ţine, pentru că eu am, cum se spune în limbaj juridic, alibi. Finul Maxim şi fina Irina au stat ieri la noi pînă la miezul nopţii.
- Şi după?
- Poate să-ţi spun şi de cîte ori mi-am regulat nevasta în noaptea asta?
- Va scrie şi ea o explicaţie. Aşi putea să mă uit în şopron?
- Aveţi cumva vreun mandat semnat de procuror?
- Văd că eşti bine potcovit juridic.
- D-apoi cum altfel. Altfel nu se poate.
- Bine, acum trebuie să scrieţi o explicaţie.
- La ce bun? V-am spus doar că nu sînt implicat.
- Aşa se cuvine.
- Văd că n-aveţi cu ce vă ocupa.
După ce omul legii şi al ordinii a ieşit din ogradă cu depoziţiile
în servietă, Veniamin a trăit o acută stare de nedreptate, simetrică
aceleia din vremea studenţiei. Acceptase atunci provocarea unei
domnişoare, numele căreia nu vrea să şi-l amintească nici sub
ghilotină, care pariase că se va culca cu el, dar n-o să-i dea. Întradevăr, a fost o noapte cu zvîrcoliri pe cărbuni încinşi, în care aşa
şi nu i-a putut lua în arendă orificiile umede. Eşecul, cum se ştie,
are mulţi verişori drepţi. Poate de ciudă că a cîştigat pariul, domnişoara a cerut rectorului sancţionarea tentativei de viol. În van, a
pledat Veniamin pentru o expertiză medicală urgentă a uterului
“victimei”. Mai marele Universităţii i-a sugerat să abandoneze de
bună voie facultatea şi atunci a înţeles el de ce uneori nu iubim
femeile.
Veniamin a hrănit animalele şi orătăniile din bătătură şi şi-a
trezit băieţii. Florin şi Gellu s-au dus la şcoală, iar pe Bogdan l-a
trimis să cutreiere satul, poate află ceva despre Lenin. După un
timp, şi-a îndreptat paşii spre mahalaua Vişinari, unde locuia
Dumbadze. Îi spunea lui inima de patriot că georgianul este implicat direct. Camioneta lui Grigol nu se vedea în ogradă.
- A plecat cu noaptea-n cap la Făleşti, avea treabă, i-a zis Anuţa, îmbrăcată într-un capot ce-i sublinia rotungimile, devenite şi
mai îmbietoare de cînd cunoaşte noaptea creste caucaziene.
- Şi cînd se întoarce?
- De unde să ştiu. A venit aseară tîrziu de tot şi a plecat de cum
s-a luminat de ziuă.
- Bine, am să trec mai tîrziu.
- Da intră în casă şi l-om aştepta împreună, i-a zis femeia, carei cunoscuse într-o scurtă noapte de vară forţa de pompare a celor
24 centimentri de fiziologie şi sentiment.
- Mulţumesc, mai am treabă.
Ar fi fost prilejul ca sexul Anuţei să devină cîmp de răzbunare
pentru nereuşita campaniei georgiene, dar Veniamin îşi dorea să
sărbătorească detronarea lui Lenin în libertate. Ajuns în centrul
satului, s-a apropiat de pîlcul de ţărani şi intelectuali, adunaţi în
jurul postamentului gol. Reacţiile dure ale consătenilor de stînga
l-au consternat. “Antihristule, i-a strigat, Dusea Ivanovna, contabila, ce, tare-ţi mai încurca?”, iar Piotr Alexandrovici, şeful brigăzii de tractoare nr. 2, l-a apucat de piept: ”Adă-l înapoi, netotule,
sau îţi vor putrezi oasele în puşcărie”. Cît se retrăgea ca să evite
linşajul, a observat că vergile de fier, ce asiguraseră coeziunea postamentului cu bustul, erau îndoite în direcţia micii alei, pe care se
mai vedeau încă urme de camionetă. “Se vede că Grigol l-a dat jos
cu otgonul”.
Georgianul era acasă. Mînca radios, ca un ţăran ce-a terminat
prima praşă. Ancuţa a pus în faţa lui Veniamin o farfurie de zeamă şi acestuia i-a trecut răul de mare.
- Bravo, bre, Grigol. Nu m-am aşteptat, îţi spun sincer. Acum,
tu eşti cel mai mare patriot din Burdujeni, mai mare decît mine.
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- Despre ce vorbeşi, genaţvale?
- Nu te fă nebun. Unde l-ai dus?
- Pe cine?
- Pe Lenin.
- De unde ai mai luat-o şi pe asta?
- Hai să nu frecăm crocodilii, că doare. A fost sectoristul la
mine, face cercetări.
- Să facă sănătos, eu ce treabă am?
- Chiar aşa clăpăug cum este, îşi va da seama că ai fost implicat
tu şi camioneta ta. Aşa că ar fi mai bine să ne gîndim cum să scăpăm basma curată.
- Bine, l-am dus la Făleşti, la punctul de recepţie a fierului vechi.
Nu prea vroia şeful să-l ia, dar l-am convins, e din bronz.... Da nu
cumva vrei parte dreaptă?
- Doamne fereşte, pur şi simplu mă pricep eu în justiţie, aşa că,
de acum încolo, Lenin se cheamă corp delict. Dacă-l găsesc acolo,
ai pîrlit-o.
- Vrei să spui: am pîrlit-o că tu ai început să scobeşti în….
- Plecăm imediat la Făleşti, eu plîătesc benzina …
- Dă să terminăm de mîncat, genaţvale, că în puşcărie hrănesc
prost de tot…
Şeful punctului de recepţie era nedumerit şi Veniamin i-a explicat cu răbdare şi tact că prietenul său s-a cam grăbit, că între
timp s-a schimbat contextul şi ei au venit să-l ia pe Lenin înapoi.
- Aşa nu se face, ne-am înţeles în preţ, i-am dat banii şi na tebe…
asta-i relaţie sexuală cu mama, nu bussines...
- Vă plătesc dublu.
- Tot nu se poate, pentru că Lenin nu mai există, adică n-o să-l
mai recunoaşteţi. L-am pus pe Petrea hamalul să-l prelucreze cu
barosul, să nu am probleme, că bunelu Gheorghe, Dumnezeu să-l
ierte, s-a prăpădit într-un lagăr din Vorkuta doar pentru că, la beţie, şi-a răsucit o ţigară dintr-o lucrare a lui Lenin.
- Ni-l dai aşa cum este, n-avem altă ieşire - cazul e cercetat.
- Asta schimbă situaţia şi, dacă mai şi plătiţi dublu, de ce nu, dar,
să fim înţeleşi, eu nu ştiu nimic.
- Garantăm discreţie totală, şefu’, cum altfel.
Lenin arăta de parcă fusese lovit în plin de un obuz de calibrul
45. Hamalul le-a ajutat să încarce rămăşiţele în camionetă, pe care
le-au acoperit cu brezent.
- Şi acum ce să facem, Veniamine? Dacă îl ducem în halul ăsta
la Burdujeni, ne rup comuniştii ouăle.
- Codul penal spune clar: dacă nu există cadavrul, e foarte greu
să demonstrezi omorul. Ai un hîrleţ în camionetă?
- Eu şi lopată am, ghenaţvale, că-s gospodar.
- Cînd ajungem la Bocşa, te opreşti.
Au intrat la alimentara din centrul Bocşei şi georgianul a cumpărat din banii de provenienţă leninistă o sticlă de vodcă, două
conserve de scrumbie în ulei şi o pîine de secară. După ce au ieşit
din sat, Grigol a luat-o pe un drum ce ducea în inima pădurii şi a
oprit camioneta într-o poeniţă ferită. S-au deschidratat în tufişuri,
apoi au săpat cu sîrg. Cît au făcut „căsuţa” pentru reposatul de
bronz, Veniamin a fredonat remake-ul unui hit patriotic: ”Aşa-i
chinezul/ Cînd se-nveseleşte/ Ca şi kaziolul / Cînd se barbiereşte”.
Dumbadze nu ştia cîntecul. L-au înhumat pe Lenin şi au acoperit locul cu crengi şi frunze uscate, Grigol mai punînd la căpătîi
şi nişte oase de animal sălbatic sau domestic, găsite sub un frasîn.
Aşezaţi pe iarbă, au băut în tăcere şi au mîncat fiecare din cutia
sa de conserve. S-au întins apoi pe brezent şi au aţipit, ca după o
muncă grea. Cînd s-au trezit, s-au simţit Feţi-Frumoşi născuţi din
iarbă. S-au despărţit la marginea Burdujenilor ca doi străini: “De
un caz de ceva, nu ştim nimic”.
Venind spre casă, l-a văzut pe Grişa Ilenei fumînd nervos în
ogradă…
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Cine a mâncat luna

Dom’ colonel, dumneavoastră tre’ să mă credeţi!
Dumneavoastră, care m-aţi adus în armată, şi maţi dat la şcoală, să-nvăţ carte! Că ce eram io fără
dumneavoastră? Ia un cioban prost, un sărăntoc în
satu’ meu, care nu ştiam io ce e Securitatea şi partidu’ şi Lenin şi Stalin şi duşmanii poporului care
ne-a exploatat în cârdăşie cu regele şi cu imperialiştii engleji şi americani! D-aia zic, dumneavoastră
tre’ să mă credeţi, că io nu pot să vă mint pe dumneavoastră, dom’ colonel, aicea trebuie gloanţe de
argint, vorbiţi la Bucureşti să ne trimită câteva cutii,
şi gata, îi terminăm! V-am povestit şi atuncea, la
Sfat, în birou, când cu cafeaua şi vinul şi fripturile,
de-am stat noi până-n zori la sporovăială şi ne-am
râs, nu se vedea nimic, în noaptea aia, parcă dracu’
înghiţise luna, că noi la lună stătusem până atunci
la pândă, în juru’ casei lu’ Huţupan. Da’ de când îl
aşteptam noi să-l băgăm la beci, de când ştiam că el
îi primeşte şi le dă mâncare şi haine şi le spune informaţiile care le trebuie, de nu i-am prins noi
neam de neamu’ lor atâta timp, cu tot ce-aţi trimis
şi dumneavoastră de la raională! N-am avut timp să
cerem nişte soldaţi în seara aia, că am aflat de la
sursa noastră că Arsinte coboară cu câţiva de-ai lui,
să ia merinde şi pături şi scrisori. Şi noi singuri am
înconjurat casa de cu seară, am stat pitiţi în grădină
după garduri, după meri şi pruni şi nuci, după glugile de coceni de la grajduri şi-n pod şi-n căpiţi.
Ştiţi cum era-nconjurată casa? Ca la manual, dom’
colonel, că io am experenţă, nici picior de partizan
nu putea să calce fără să-l simţim! Şi aveam tot armamentu’ cu noi, golisem tot rastelu’ de la miliţie,
aveam pistolete, şi ZB-uri cu baionete, şi Mausere,
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şi Schmeissere, şi cartuşe grămadă, venise cu noi şi
plutoneru’ ăla micu’, Vasilică, cu vreo patru băieţi
de-ai lui, miliţieni, ce mai, eram mulţi, n-ar fi putut
să ne scape! Şi toată organizarea io am făcut-o, io,
cu mintea mea, mă ştiţi cât mă pricep la de-astea,
nu vi l-am prins tot io şi pe Fodor, cu banda lui, cu
tot? Doar bezna aia, fir-ar a’ dracului, dom’ colonel,
bezna aia care a ieşit brusc fin’că luna s-a ascuns deodată, parc-ar fi fost mâncată, de n-am mai văzut
nimic, decât am auzit fiara! Boieru’ Arsinte ăl bătrân a fost, oamenii toţi ştiu, vă pot confirma cu declaraţie şi bătaie la post, luaţi-i şi vedeţi, că nu-s io
cuprins de misticisme, cum aţi zis, dom’ colonel!
Prea multe am auzit io în Bucureşti la şcoala militară la cursurile alea de marxism, ca să mai cred în
d-astea de babe, cu religia, care-i opiu’ popoarelor!
Da’ să ştiţi că boieru’ Arsinte făcut vârcolac a fost,
că el a murit cum a murit, mi-a zis mie taica, şi ăia
de mor aşa se fac vârcolaci, ştie toată lumea de la
noi, să n-am parte de vă mint io! N-aş fi crezut dacă
nu l-aş fi văzut în noaptea de care vă povestesc,
dom’ colonel, aşa, la lumina chioară a lanternelor,
că luna fusese mâncată şi noi pusesem lanternele
pe el. Şi Huţupan a dus lampa la geam şi le-a zis la
toţi în casă să tacă, să nu s-audă nimic, da’ era semn
ăsta, şi noi ştiam că dacă duce lampa la geam, Arsinte poa’ să vină fără grijă. Şi aşa a fost, el a venit şi a
intrat în casă, cu doi oameni de-ai lui, înarmaţi cu
Schmeissere şi cu Walthere şi cu Lugere, au stat ceau stat acolo, noi i-am lăsat, să vedem mai întâi ce
face ei şi ce ia cu ei! Era frig, tare frig, pe 13 noiembrie, dom’ colonel, toamnă dinţoasă rău, frig în ea
ca iarna, noroc că aveam scurtele de piele pe noi, şi
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flanele şi izmene şi băşti, că nu luasem noi mantalele de la uniforme şi căciulile ruseşti, să nu ne dăm
de gol cu epoleţii şi însemnele, deşi tare bine ne-ar
fi prins. Am stat o grămadă pân-au ieşit Arsinte cu
ăia trei ai lui din casă, de la Huţupan, şi când au
vrut s-o ia prin grădină, prin spate, ca să urce-n pădure, cu saci şi bagaje după ei, că luase multe bagaje, i-am somat cu voce tare să stea, că tragem, dacă
nu se dă prinşi, că erau înconjuuraţi de Securitate şi
de miliţie. Da’ ei ne-a-njurat de mamă şi au aruncat
sacii şi s-a pus la pământ, în arătură, şi s-au dat
după aia în spatele pomilor de pe-acolo, că era livadă în spate. Dacă am văzut că nu se predă, am tras
în aer câteva salve, după aia am tras spre ei, cu toate
armele. Au ripostat imediat cu foc, ş-a-nceput o
luptă, dom’ colonel, ca la război, ţiuiau gloanţele
peste tot, din toate părţile, şi săreau aşchii de unde
ajungeau şi se vedea cum trec iute, ca nişte bile de
foc, că era noapte. Am tras noi ce-am tras, au tras şi
ei, răpăiau automatele Schmeisser şi pocneau pistoalele de mama focului, până am zis io că tre’ să
atacăm de-aproape, să intrăm în ei, să-i prindem
sau să-i omorâm. Toate luminile din sat s-au stins,
atunci, pe la geamuri, şi oamenii s-au băgat în case
de nu mai era ţipenie, da’ căinii se stârniseră duium,
lătrau şi urlau în draci, dom’ colonel, că abia te-auzeai om cu om. Ne-am împrăştiat prin grădină şi
ne-am târât spre ei, să-i luăm din mai multe părţi,
da’ ei trăgea, dom’ colonel, trăgea foc continu, aveau
la gloanţe să reziste până dimineaţă. Ori se aşteptau la asta, ori erau ei pregătiţi tot timpul, când coborau în sat, la Huţupan. La ultima noastră bătălie,
atuncea, sus, când i-am prins în poieniţă, cu dumneavoastră şi plutonul de soldaţi, au rămas fără
muniţie, ştiţi, şi s-au retras, aşa am crezut că vor
face şi acuma. Rănisem atuncea bine pe vro doi şi
omorâsem unu’, îi mai împuţinasem, îi mai speriasem. Da’ acuma nu se temeau deloc, dom’ colonel,
trăgeau siguri pe ei sau erau mai disperaţi, nu ştiu,
da’ nu se mai opreau, de nu puteam să înaintăm decât târâş, cu foc de acoperire. Vasilică pornise prin
stânga, cu ai lui, noi, cu Securitatea, o luasem prin
dreapta, ca să-i strângem în cerc. Unul dintre miliţieni urlase, îl împuşcase în burtă, l-am văzut la lumina lunii căzând, cu sângele pe gură, apoi altul
din ai noştri a fost atins în umăr, a urlat şi ăla, nu
era de glumit cu Arsinte, erau buni, ce mai! Da’ iaca
după vrun sfert de oră de foc reuşisem să ne apropiem de-ajuns ca să avem poziţie bună, să-i secerăm din mai multe părţi, când a venit vârcolacu’,
dom’ colonel. Arsinte ăl bătrân, că-i ştiam vocea,
chit că numa’ mârâia şi horcăia, a sărit deodată de
nu ştiu unde între noi şi ne privea cu ochii strălucitori, îi vedeam în noapte cum sticlesc de moarte,
dom’ colonel, şi se uita la noi şi voia să ne sperie, să

62

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

plecăm, să-l facă scăpat pe Arsinte tânăru’, pe fii-su.
Da’ noi, fin’că luna dracu’ ştie cum de se ascunsese
în nori sau o mâncase cineva, de nu se mai vedea
nimic, am aprins lanternele şi le-am pus razele pe
el, pe vârcolac, şi atuncea l-am văzut cum arăta,
dom’ colonel, de ne-am înfricoşat cu toţii şi a-nceput să ne clănţăne dinţii ca la mitralieră şi să dârdâim ca luaţi de friguri. Era ca un om de mare, lăsat
pe mâini, în faţă, cum stătea în patru labe, cu pieptu’ bombat şi mijlocu’ subţiat spre fund, cu botu’
alungit, ca la fiare, cu colţii mari, albi, ieşiţi unii
peste buze şi rânjiţi, cu urechi de lup, întinse cu
vârfu-n sus, în lateralele capului, cu păr peste tot,
dom’ colonel, peste tot avea un păr brun-negru, şi
pe faţă, şi pe corp, şi pe labe, şi gheare avea, nişte
gheare mari, la picioare, se vedea, putea să ia bucata de carne de pe tine, dacă te-atingea. Şi făcea cu
coada stufoasă într-o parte şi-n alta de nervi, şi
deschisese gura şi hârâia la noi, că băieţii se trase-n
spate, să fugă, da’ io am strigat să stea pe loc şi să
tragă-n fiară. Da’ gloanţele intrau în el, dom’ colonel, le-auzeam cum intrau, le vedeam la lumina
lanternelor cum străpungeau blana, pocneau sec,
aşa, într-un fel de nu pot să vă spun, da’ el nu murea, dom’ colonel, şi se uita la noi cu ochii ăia verzi,
mari cât bortele din gardurile de sârmă, se uita la
noi fioros şi scurma cu labele din faţă pământu’. Şi
dac-am văzut că nu putem să trecem de el, că cine
avea curaju’ să-nfrunte fiara, corp la corp, dacă n-o
atingea gloanţele, am dat retragerea, şi aşa că Arsinte cu ai lui s-au făcut nevăzuţi cu bagajele în pădure, iar vârcolacu’ a dispărut tot aşa de repede cum a
apărut, de n-am ştiuit noi ce a fost aia şi dacă n-am
visat cumva. Şi tre’ să mă credeţi, dom’ colonel, luna
a ieşit iară după ce s-a terminat toată tărăşenia, şi
iară se vedea ca ziua, da’ plecaseră toţi, scăpară, Arsinte scăpă înc-o dată, deci. Da’ io nu v-am minţit
aicea cu nimica, dom’ colonel, vă rog frumos să mă
credeţi şi să scrieţi în raportu’ pentru Bucureşti
toate cum au fost, cum vi le-am povestit io, dom’
colonel, că nimica n-am ascuns şi io nu pot să vă
mint pe dumneavoastră, puteţi să-i întrebaţi pe toţi
care au fost acolo, în seara aia când a dispărut luna.
Şi aicea numai gloanţe de argint trebuie, dom’ colonel, mi-au spus mie oamenii înţelepţi de pe-aicea,
nu ciocoi şi chiaburi, ci oameni cu pământul la colectivă, vorbiţi dumneavoastră acolo, la armurerie
sau unde ştiţi, să vă toarne special pentru cazul de
la noi, spuneţi c-aţi verificat la faţa locului, ca să vă
creadă, cu specialişti, pot io să vin, să dau şi io declaraţii, că altfel de Arsinte şi ai lui nu vom scăpa şi
bandiţii ăştia or să ne mănânce sufletu’, chiar dacă-l
arestăm şi-l omorâm pe Huţupan...
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Delirium tremens

Am tahicardie. Inima mea o ia razna foarte ușor.
Noua mea prietenă, care din fericire e medic cardiolog, îmi zice că o să-mi treacă. Ai dat toate examenele,
ai susținut și gradul I, nu mai ai nici un stres, deci n-ar
trebui să ai motive să te mai temi de ceva anume. De
moarte? Ai făcut 39 de ani. Bucură-te de viață altfel.
Nu mai fi așa de închistat. Mereu ești cu frica-n sân.
Și ce dacă schimbi prefixul? Relaxează-te. Emoțiile se
estompează cu înaintarea în vârstă.
Asta s-o creadă ea. Adevărul e că n-aș putea defini
exact natura fricii mele. Dacă aș reuși s-o fac, poate că
aș evita ambreierea permanentă a inimii. Dar nu, numi iese. Prea e sturlubatică, pârdalnica de ea.
Totul mi se trage, cred, dintr-o întâmplare petrecută cu câțiva ani în urmă. Pe vremea crizei. Voiam
să-mi schimb meseria și m-am înscris la un concurs
pentru un post într-o instituție cu profil militar. Vizita medicală era foarte amănunțită și trebuia să fii
sănătos tun ca să speri să ajungi la probele scrise.
Concurenților care aveau peste 30 de ani trebuia să
li se facă și un examen ecograf cardiologic. Eram ultimul candidat ce urma să fie examinat. Încet, încet
se lăsa seara. Printre jaluzele se strecurau tiptil ultimele fragmente de crepuscul. Deja începusem să mă
schimb la față. Nu fusesem de mult la doctor. Parcă aveam o presimțire. Doctorița se pregătea pentru
auscultație, vorbindu-mi de suflurile cardiace, denumite în mod obișnuit suflurile inimii, de suflul tubular
și de cel vascular, de stenoză și de plăci de aterom. Era
o tipă bestială, numai bună pentru… fata de la pagina
5 sau pentru o cover girl. Conștientă de feminitatea ei
de 24 de karate, își etala nurii cu dezinvoltură, tulburându-mă și incitându-mă la maximum cu parfumul
ei amețitor - cred că era Bvlgari rose - ,cu privirea-i de
vampă, cu picioarele ei perfecte. Parcă eram în Basic
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instinct. Cum să-mi reziste mintea, imaginația la așa
ceva! Darămite inima! În cutia toracică se profila deja
o anomalie a valvulelor. Comunicația între cele două
auricule era în pericol. Fusesem transportat fără drept
de apel într-o fantezie pe care de mult voiam să mi-o
împlinesc. Nările mi se dilatau, respirația mi se accelera și simțeam furnicături în uretră. Vascularizarea
inimii devenea extrem de bogată. Dar nu numai acolo, ci și în zona organelor genitale… Oare simțea și
ea tentația, nevoia de sălbăticie, de evadare din rutina
zilnică? Ar fi avut curaj să cedeze unei dorințe anonime și lipsite de dileme, de explicații gratuite? Eram gâtuit de emoție și-n urechi îmi răsuna întruna melodia
Bad Romance a lui Lady Gaga:
Rah, rah, ah, ah, ah
Roma, roma, ma
Gaga, ooh la la
Want your bad romance
I want your ugly, I want your disease
I want your everything as long as it‘s free
I want your love
Love, love, love, I want your love
Mi-a spus că trebuie să fac un test de efort. Și-a luat
stetoscopul de după gât și mi l-a strecurat ușurel în
pantaloni. Devenea dirty. Simțeam că înnebunesc. Răceala instrumentului m-a înfiorat plăcut provocândumi spasme fulgurante. M-a întins apoi spre pat și mi-a
condus mâna tremurândă pe sub halatu-i scurt. Buricele degetelor îi amușinau labiile fremătânde și calde,
ce se scăldau din plin în lubrifiant și împrăștiau un
miros răscolitor. Cu siguranță că feromonii depășiseră
nivelul maxim admis. Simțurile îmi zbârnâiau. Mă
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fâstâcisem și nu știam cum s-o dreg. Hai pedalează,
că-nchid îndată prăvălia. De ce tremuri? Ai cumva
Parkinson? Începui să bâgui ceva, dar vorbele-mi rămăseseră în gât, undeva între faringe și laringe. Cuvintele ei îmi căzură greu la inimă. Parcă-mi dădusen cap c-o bâtă de baseball. Libidoul, după ce atinsese
punctul de fierbere, zăcea acum moleșit și mototolit la
picioarele patului…
Îmi dădusem drumul atât de repede încât, de
rușine, o zbughii cu coada între picioare spre ușă. Mă
ajunseră din urmă doar câteva cuvinte închegate în
ceea ce credeam că va fi vreo anatemă. De fapt, se dorea a fi un diagnostic. Să știi că ai picat testul de efort,
dar asta nu înseamnă că nu se poate remedia. Ești tahicardic… cardic…dic….
***
Nu știu de ce alerg… Mă opresc în mijlocul bulevardului. Verde, roșu, verde, roșu. Prea mult roșu. Încerc să fiu natural și să traversez. Se circulă în ambele
sensuri, de fiecare parte a mea, precum sângele din
arterele mele fleșcăite de o neputință fragilă. Corpul
ca de plumb refuză să mai răspundă la comenzi. Pe
mijlocul bulevardului, mă ghemuiesc lângă semafor și
vomit după care mă ridic și urinez. Șoferii claxonează.
Eu urinez nestingherit mai departe… Contra vântului și-a destinului… Am uitat să-i spun că aș dori ca
organele să-mi fie donate. Pur și simplu….

Serendipity

Am crezut că totul e o fărâmă dintr-un vis care se
repetă obsesiv pentru a-mi comunica ceva, unul premonitoriu, dar nu, chestia era pe bune, de-adevăratelea.
Tocmai mă despărţisem de prietena mea şi, chiar
dacă eu am fost cu ideea să luăm o pauză mai lungă
pentru a ne putea defini priorităţile, acum simţeam că
nu mai am niciun rost… În casă mă simţeam îmbâcsit, parcă mă sufocam şi fiindcă nu reuşeam să adorm
decât dacă beam ceva strong, navigam aiurea, fără nici
un vânt la pupă, pe tot felul de site-uri, searching la nimereală până mi se acrea de toate parcele(le) virtuale…
…M-am apucat de umblat prin baruri,cafenele şi
ceainării, crezând că am să agăţ vreo tipă cu care să
fac tot felul de exerciţii de fantezie (career fantasy) şi să
explorez cauzalităţi nonliniare…
Într-o zi, fiindcă se stârnise o ploaie cu găleata, am
intrat în Serendipity, o cafenea mai retrasă de pe strada
Incidenţei. M-am pus la fereastră şi-am comandat un
ceai de fructe exotice. Urmăream picăturile de ploaie
ritmând secundele, plesnind geamul şi alunecând ca
nişte spermatoizi spre lăcrimarul scorojit …
Înăuntru era plăcut şi o linişte care m-a frapat din
prima. Am crezut că e din cauza ploii care îi făcea pe
cei de acolo mai meditativi, mai profunzi. Apoi, dintr-odată, s-a stârnit o rumoare. Unii se uitau la ceasul
de pe perete, alţii, nemaiavând parcă stare, veneau în
dreptul ferestrelor, scrutau strada şi se întorceau nemulţumiţi la locurile lor. Tot ploaia, gândeam, era de
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vină. Poate că se grăbeau undeva şi aşteptau contenirea aversei. Freamătul s-a potolit în momentul în care
uşa s-a deschis şi s-a văzut intrând un om între două
vârste, cu ochelari fumurii ale căror rame şi braţe erau
foarte groase. Unul din angajaţi i-a luat pălăria şi impermeabilul, iar el s-a aşezat la cealaltă masa liberă de
lângă fereastră, pe care scria rezervat. Nu părea străin,
dar vorbea cu un accent interesant. A comandat doar
o cafea fără zahăr. Nu fuma, nu citea nimic, doar şedea
şi privea mai mult afară şi mai puţin înăuntru. De fapt,
cred că era mai mult introspecţie. Singura lui preocupare era contemplarea. Nu ştiu dacă ne auzea, dar ştiu
că ceilalţi nu mai fumau şi nu mai vorbeau tocmeau
pentru a-i urmări fiecare gest, fiecare expresie a feţei.
Se sileau să-i identifice vreun amănunt care să trădeze ceva mai mult despre misteriosul bărbat.
Venea acolo de multă vreme, chiar de la inaugurarea localului, la aceeaşi oră, five o’clock. Nu rămânea
decât şapte minute, dar acele minute erau pline, grele,
rotunde.
Ceilalţi clienţi fideli nu ştiau mai mult decât mine
despre el. Nu l-au văzut nici râzând, nici lăcrimând,
dar nici enervându-se vreodată. La vorbă era foarte
parcimonios. Cu chelnerul nu schimba decât vreo câteva replici. Doar contempla şi înregistra ceea ce vedea
prin geamul cafenelei. Privitor ca la teatru. De fiecare
dată când venea ori pleca, saluta larg cu pălăria, ne
străfulgera instant pe toţi deodată ca un scanner, inoculându-ne parcă în trupuri un drog ce ne procura o
stare inefabilă. Făcea mereu văluri în imaginaţia noastră asemenea pietricelelor pe care le arunci într-un lac.
Ne întrebam unde locuieşte, cine o fi, cu ce se ocupă,
oare are copii, dar soţie, de unde se trage, dacă crede
în Dumnezeu şi altele. Dădeam cu presupusul şi aplicam metoda brainstorming-ului ca nişte studenţi cărora profesorul le-a dat să cerceteze un caz inedit. E
scriitor. Suferă după o tragedie.
A luptat în ultimul război şi a rămas cu sechele. Filosof. Nebun…
Ne şi propuneam să-l atragem într-un dialog elevat
pe o anumită temă, să-l provocăm la un duel verbal,
dar când revenea parcă n-aveam vlagă şi prin limbajul său non - şi para verbal ne făcea să să ne pierdem
curajul. Ne subjuga pur şi simplu cu indicibilitatea sa.
După ce îşi termina cafeaua din trei înghiţituri egale,
întorcea cana şi o punea pe şerveţelul de pe farfurioară.
După aceea pleca luînd cu el o fărâmă din noi… parcă ne durea…Parcă ne temeam să nu fie ultima oară
când îl vedeam face to face . Părea fragil şi senil, cu
toate acestea atât de… nu ştiu cum… Îi citeam curioşi
în cafea şi încercam să descifrăm vreun mesaj subliminal… Dar de fiecare dată pe fundul ceştii descopeream doar o cruce. Atât. Nimic mai mult. Cănile se
păstrau ca nişte artefacte. Fiecare avea câte una acasă…
Şi eu… Înainte de a mă culca o pun pe noptieră şi din
ea… Dar mai bine nu vă mai zic nimic… Dacă vreţi
să ştiţi şi voi, mergeţi la Serendipity… Totul se leagă…
Dacă nu-l cunoaşteţi, mai e timp s-o faceţi…
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Vasile Iftime

t

Genia

1
Totul a început într-o toamnă târzie şi s-a sfârşit într-o
toamnă târzie.
Era tânăr, avea 36 de ani, doi copii, o slujbă bună si o
soţie pe care nu a iubit-o niciodată. O soţie care pentru el a
însemnat mai puţin decât o muchie de zar rostogolit, destinul, un zar, şase feţe şi pe fiecare faţă şase puncte. Viaţa, o
continuă rostogolire, destinul, un blestem cât să-i ajungă şi
pentru toată moartea.
Era încă tânăr, era după lume, era după toate luminile şi umbrele pământului. Sufletul său, pulbere în cele patru vânturi, în mare, în stâncă, în piatră, în firul de iarbă,
în zâmbetul, în lacrima, în mângâiatul şarpelui. Era după
lume, nu după sine şi nu în sine şi cu sine, deşi, era destul
de tânăr.
36 de ani pentru unii, floarea vârstei, omul bine copt,
omul bine clădit, omul bine înrădăcinat. De-acum să-l vezi
cum se rumeneşte, cum se înalţă şi cum înrădăcinează.
De-acum să-l vezi cum trece peste ultima redută a vieţii,
va călca crizele de personalitate în picioare ca pe nişte scoici scuipate de valuri pe nisipul fierbinte. Pentru el, jumătatea vieţii, vârful de piramidă, mai departe înseamnă să
cobori, să te rostogoleşti şi măcar dacă rostogolirea ar fi pe
măsura înălţării, dar una este să te ridici cu aripile şi alta să
te prăbuşeşti împiedicat de propriile picioare. Aşa simţea el
şi aşa îi venea uneori să strige: ,,îmi ajunge, doamne, vreau
să plec, de aici încolo totul îmi este cunoscut, m-am copt
destul, este vremea viermelui,,. El se făcea că uită prezenţa
viermelui dintotdeauna. Mereu l-a purtat în sine, uneori, îl
simţea înfipt în lumina ochiului ca pe o căpuşă, alteori, îl
auzea cum îi ronţăia sinapsele una câte una, cum îi lingea
coastele, cum îi sorbea sângele, carnea cum i-o transforma
într-o substanţă gelatinoasă şi urât mirositoare.
Viermele i-a fost ascuns în pântece odată cu dezlegarea de maică-să, i-a tăiat moaşa buricul şi i-a semănat viermele. ,,Gata poţi duce şi tu povara descompunerii, copile,,
spuneau ursitoarele şi el a dus-o, a dus-o cât pentru toţi
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desfrunziţii din carne, a dus-o până acum, acum la 36 de
ani, anul domnului. Nu vrea să o mai facă parte cu nimeni.
Viermele a părăsit ochiul şi osul, şi carnea, şi sângele şi
s-a cuibărit precum o căpuşă cu o mie de tentacule în sufletul său.
Este timpul când viaţa în sine devine un semn de întrebare şi începea continuu să se întrebe: Ce-i mai umilitor decât să laşi pe cineva să-ţi roadă sufletul, să-l roadă şi
să-l scuipe prin closetele publice, la masa bogaţilor sau în
obrazul sfinţilor, ce-i mai trist decât să laşi viermele să-ţi
arunce părticele de suflet printre cearşafuri, prin grădinile publice sau acolo unde oameni în toată firea joacă şotron, ce-i mai mizerabil decât să ascunzi în buzunarul de
la piept un fir de vis cât un grăunte de nisip, să crezi în el,
să fii prin el şi apoi când lumea trâmbiţă deşteptarea, să te
ascunzi ca un laş sub el ca sub o criptă, cine-i mai vierme
eu sau viermele ce-mi spurcă sufletul, cine pe cine spurcă?
Viaţa pentru el devenise o pădure de semne de întrebare şi
nici-un răspuns.
Faaaaaaaaaaaaaaals sunt, de cine mă ascund doamne,
sunt atât de prost, dacă îmi acopăr ochii şi mă întorc cu
faţa la zid, cine pe cine nu vede? Gândurile sale, o continuă revoltă.
Îl invoca tot mai des pe dumnezeu. Când era mic, moşul cu barbă pictat pe o icoană veche îi zâmbea mereu de
sub grindă. Părinţii plecau dimineaţa şi se întorceau cât să-i
schimbe scutecul şi să-i umple biberonul cu lapte cald. El
rămânea toată ziua cu zâmbetul moşului. Era destul. Poate
dacă pictura ar fi prins grai, moşul s-ar fi transformat pentru el într-o bonă bătrână şi nepricepută, dar aşa zâmbetul
său era cea mai intimă mângâiere. (Când s-a făcut mare,
mare cât să-l inunde nostalgia până şi dimineaţa, a căutat
mult acea icoana dar nu a mai găsit-o. Mai târziu a aflat că
bunicul său a fost îngropat cu ea pe piept. Câtă pace, câtă
simbioză, doi bătrâni îşi zâmbesc în linişte!)
Timpul a trecut şi dumnezeu nu mai era bătrânul cu
chipul afumat de uleiul gros al opaiţului, ci a devenit un
fel de bunic ce-şi supraveghează nepotul doar cu privirea.
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Nicăieri nu scăpa de ochiul său dojenitor. Când strecura
mâna în buzunarul pufoaicei, în geanta poştaşului, în cuibarul găinii, în mormanul de sticle spălate (un leu bucata
la cooperativă), în stiva de grăunţe pregătite pentru moară,
dumnezeu îl privea aspru, dar nu îi spunea nimic. Dacă, ca
prin minune l-ar fi prins de braţ şi l-ar fi certat, dacă l-ar
fi pedepsit, dumnezeu nu ar mai fi fost dumnezeu, ci un
moş ursuz ce umblă prin lume cu tablele legii legate de gât.
Bătrânul era umbra sa, nu îl trăgea de mânecă, nu îl certa,
păşea lângă el sau la o lungime de umbră. Era destul să-şi
simtă umbra retezată de tălpile cizmelor şi înţelegea că iar
l-a supărat pe cel coborât de sub grindă.
Pe la 18 ani, bătrânul îşi băga nasul tot mai des în secretele sale, iar secretele se înmulţeau de la o zi la alta. Vinul
ascuns în sticlele de un litru nu avea doar gustul vinului
bun, ci şi a vinului găsit, ţigările snagov cu filtru din pachetul lui ta-su aveau mai mult decât aroma ţigărilor fine
ale acelor vremuri. Erau furate una câte una să dea bine
la numărătoare şi fumate în lanul cu porumb din spatele
casei sau într-o scorbură de obuz căzut în timpul războiului pe izlazul comunal. Unde nu-şi băga moşul nasul? Nici
cu pătura în cap nu era singur, nici în closetul din fundul
grădinii, nici în podul şurii, nici în beciul bunicilor. Peste
tot avea bine ascuns câte o pagină de revistă xxx. Revista
fu cumpărată de ta-su prin 82 de la o dugheană din Bucureşti. (La universitate era singurul loc unde puteai cumpăra pe sub mână o revistă color, lucioasă, cu femei dezbrăcate după toate gusturile.) Asta o auzise tot de la ta-su, pe
când vorbea cu un văr mai mare: ,,auzi bre, o revistî bunî
şi ai di la mine două gâşti, fimeia nu ştii, le-am dus deja în
magazia poştii,,
Câtă nelinişte, câtă curiozitate. Câtă spaimă! I se făcea
inima cât un purice când punea mâna pe lacătul lăzii de
metal, iar peste ea zestrea mamei sale pregătită pentru trei
băieţi, una peste alta până în tavan. O ladă plină de demoni
şi în acelaşi timp o ladă căptuşită cu toată fericirea lumii,
ochi să ai pentru a le cuprinde pe toate, dar ele erau bine
ascunse sub lacăt şi sub mormanul de zestre.
Câtă nelinişte, câtă ispitire, cât nesomn. Visele sale erau
condimentate cu misterul fetelor din cutia metalică, un paradis bine ascuns sub lacăt, un paradis interzis. Se trezea de
câteva ori pe noapte transpirat, epuizat, dezamăgit. Bărbăţia îşi lăsa amprentele printre cearşafuri.
Visele sale erau din ce în ce mai colorate, din ce în ce
mai lucioase, aveau un miros aparte, un gust aparte, aveau
cântec şi descântec.
Nu a mirosit niciodată femeia, transpiraţia sau parfumul lenjeriilor ei, nu a gustat niciodată vreun strop de
femeie, sângele vineţiu al buzelor sau lapte din sfârcul de
mamă, nu a fost mângâiat niciodată de vreo şoaptă mătăsoasă, de o dojeneală dulce, de vre-un alint.
Visul îi dilata nările de mistreţ tânăr, fetele din revistă
miroseau a cerneală de calitate. Trecea cu buzele umede
peste fiecare părticică, asculta foşnetul paginilor mai dulce
decât foşnetul rochiilor de mătase.
Aşa cum apa nu este doar chemare la viaţă, ci şi la moarte, cutia lui cu lacătul auriu, chinezesc, o singură cheie, era
un fel de chemare la dragoste şi nu doar la ispită. Dragoste de o necunoscută, brunetă, ochi verzi, păr cârlionţat,
picioare desfăcute, zâmbet îmbietor…Erau mai multe fete
frumoase în cutia metalică însă doar una îl ademenea între
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cărnurile sale, era brunetă, era blândă, avea zâmbetul mamei şi sânii semănau cu ai ei, şi buzele, da buzele erau la fel
de cărnoase şi la fel de muşcate, şi la fel de tremurânde. Şi
avea palme alungite şi subţiri, i se vedeau venele suprapuse
şi gâtul la fel, şi umerii, şi genunchii.
Maică-sa sigur arăta la fel când era tânără, îşi aminteşte
fiecare trăsătură, fiecare gest, fiecare umbră de pe obrajii ei,
avea sânii la fel de rotunzi, sfârcurile cât nişte căpşuni răscoapte şi aluniţele de pe umăr şi pântecele şi fundul.
Se cuibărea lângă ea precum puiul sub cloşcă, mirosea
frumos, era călduţă, respiraţia plăcută, mângâiatul catifelat.
Era bine, un muşuroi de furnici îi alergau pe sub piele, sângele era precum apa unui izvor ce învăţa drumul spre casă.
Revista era plină cu fete lucioase, la pagina 7 era ea,
eva, brunetă, ochi verzi, palme alungite aluniţă pe umărul
drept. Taică-su sigur nu s-a oprit niciodată la pagina 7.
Pagina 7 nu era o pagină oarecare, ea era ascunsă cu
mare grijă după icoana sfinţilor împăraţi.
Dumnezeu la vârsta de 18 ani este ca un fel de tată sever
de care este bine să te fereşti deşi, poate el nu te-a atins nici
măcar cu o binecuvântare. Dar cum să se ascundă când
respiraţia i-o simţea în ceafă. Mai bine îl făcea complice
printr-un ,,doamne ajută-mă să trec şi peste asta,, Dumnezeu stătea de şase.
Şi aşa dumnezeu suferea de singurătate, de monotonie
acolo între sfinţii lui unul şi unul, deconta facturi sau închidea ochii.
Într-o zi a reuşit să deschidă cutia pandorei, un întreg
scenariu a pus la punct să nu se dea de gol, a inventat alt
scop, alte personaje, alt timp, a riscat până şi o anchetă de
la miliţie numai pentru acel demon lucios, color şi cu multe picioare desfăcute. Nici acum vecinul lui, dionisie, nu
are pace în mormânt, ,,Douî suti di lei, sâ-i mânânci sănătos dar ci i-o trebuit lui revista, are 12 copchii vii şî vreo
patru morţi, îi mai ardi di curvi lucioasî, familii di vulpoi?
mi-aţ spart casa în 83, eram la nuntî la frati-miu la cordareni, nu o sî uit niciodatî,,
Dumnezeu a stat mereu deoparte şi a privit, uneori aspru, sever, alteori compătimitor, înţelegător şi alteori a privit în gol preocupat doar să dezlege noduri, iar noduri la 18
ani le faci cu nemiluita.
Dacă era să inventeze o rugă personală ar fi sunat cam
aşa: ,,Dumnezeul meu complice, ajută-mă, nu aventura
mă îndeamnă la viaţă, ci viaţa mă îndeamnă la aventură,
tu vezi tot, tu rabzi tot, eu fac, tu desfaci, dumnezeul meu,
complice stai la doi paşi de mine dar nu mă părăsi,,
2
Acum este singur, dumnezeu a mărit intervalul, doi
paşi, douăzeci de paşi, douăzeci de ani de paşi. A rămas
în urmă şi trage clopotele. Pentru cine le trage şi pe cine
mai moşteneşte, bătrânul blând din icoana pătată de uleiul
rânced al candelei? Dumnezeu gândeşte, ajută şi rabdă pe
fragmente, acum nici una din cele trei descompuneri nu-i
este atribuită lui, s-a cules până şi din firimituri.
I-a întors spatele chiar dacă merge des la biserică, aproape zilnic, fără un scop anume, nu este un ,,creştin practicant,, , nu ştie nici măcar noţiunile elementare cu privire
la rânduielile bisericeşti, refuza să citească şi să primească
sfaturi, nu vedea şi nu aude pe nimeni.
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În această linişte monumentală este doar el, el cel
aproape lipsit de povara trupului, îşi lăsa sufletul la intrare
odată cu praful scuturat de pe ghete iar trupul stingher şi-l
ascundea după câte o coloană de marmură, se confunda
cu umbra, este mai puţin decât o umbră pentru că dezbrăcarea de suflet înseamnă şi dezbrăcarea de esenţa umbrii.
Cu el rămânea doar conturul, smeritul contur diform, gol,
pustiu. Contur ce nu-şi mai suportă umbra, nu se mai suporta pe sine, întunericul cărnii a fost dat afară, scuturat
odată cu praful ghetelor la intrare.
Câtă descompunere, în sângele său mereu cineva aşternea patul, în umbra sa nu mai este loc nici măcar pentru
o molie.
El nu îl căuta pe dumnezeu. În biserică nu este locul
în care prezenţa sfinţilor este obligatorie, pe stradă nu sare
nici un sfânt să ajute un bătrân la traversat, pe mare se arată
doar după furtună şi doar după cutremure lumea le atribuie minunile celor câteva vieţi salvate uitând de cele câteva
zeci de mii pierdute. De, fac şi ei ce-i mai uşor.
El merge la biserică pentru că acolo, poate să înjumătăţească mărul, partea cu viermele rămâne la uşă, iar cealaltă
jumătate se poate descompune în voie, culoare, întuneric,
sunet.
Acolo, este linişte, tămâia aprinsă miroase mai frumos
decât o întreagă pădure de conifere, se identifică cu acel
colţ întunecat al zidurilor, se simte cărămidă chiar dacă de
la o vreme mucegaiul se aşeză floare în pieptul său.
Se simţea cărămida din acel zid, iar mucegaiul îi era
precum o floare de nuntă, multe flori împodobeau multe
piepturi şi nici o cântare ,,isaia dănţueşte,,
Cunoştea pe de rost toate sunetele, fiecare pas, fiecare
gest, fiecare cuvânt…O continuă repetiţie, viaţa şi moartea
rezumate în câteva ceasuri fie ele şi împărăteşti. Exaltare
pentru unii, prohod pentru el, întrupare pentru unii, descompunere pentru el, înviere pentru unii, moarte pentru
el. Da, îşi trăia moartea de unul singur, intim, fără să o facă
cu nimeni parte.
Ani buni putea fi întâlnit în acel colţ de biserică, absent,
cu privirea ascunsă într-un ciob de icoană, sprijinit de o
strană ca de un catarg al universului, uneori aţipit, alteori
cu fruntea ascunsă în podul palmelor, rareori în genunchi.
El devenise de la o vreme decorul, nu mai era privit, nu mai
era observat, nu mai era dojenit. Se obişnuia ca la unele
ritualuri bărbaţii să-şi dea mâna, pe el nimeni nu l-a atins
niciodată.
Câtă minciună în acele gesturi sumare, un străin strânge mâna unui străin. Cu ce se poate simţi mai umil sau
mai împlinit unul decât altul? El mângâia scoarţa copacilor,
petalele florilor, balustrada, coperta cărţii, ceaşca de ceai,
ierta şi era iertat cu fiecare atingere, îl scârbea umilinţa şi
cucernicia.
Tot mai des auzea cuvântul ,,frate,, tot mai des şi tot mai
mult acel cuvânt îi sfredelea urechile până la sânge, câtă făţărnicie, câtă falsă substanţă se atribuia acestui cuvânt.
Cum poţi fi frate cu cineva dacă nu împarţi acelaşi sânge, ,,acru de este sângele fratelui meu acru este şi sângele
meu, foc de arde în sângele lui şi eu mă aprind pe de-antregul, gheaţă de se face sângele lui sloi mă fac în mijlocul
verii,, , toate aceste şi multe altele îi revoltau gândurile. Cu
un frate poţi face schimb de sânge şi de viaţă, cu un străin
inutile sunt până şi schimburile de cuvinte.
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Încăpăţânat om aţi putea spune, dragii mei. Greşiţi, eu
l-am cunoscut şi l-am înţeles, viaţa privită pe orizontală
este domoală, viaţa privită între cer şi pământ poate fi prăbuşire, nu doar zbor iar el nu a cunoscut gustul înaltului.
Dacă a fost să se înalţe vreodată, înălţarea sa a fost înălţare
în sine şi nu om, aşa cum pasărea este zbor şi nu pasăre.
Vă spun eu, dragii mei, acel om nu exalta în demnitate,
în mândrie, în stăpânire de sine, în convingeri, în principii,
în modele, în tipare, acel om nu aparţinea nimănui întrutotul şi nici sinelui, deşi mai toţi revendicau o fărâmă din el.
Dumnezeu s-a născut în el, a crescut, s-a copt, a plecat
şi a rămas viermele, aşteptaţi viermele să se dividă lume şi
apoi luaţi de credeţi că vi se cuvine!
Unii spuneau că e mut, alţi îl credeau cerşetor, alţii rezumau simplu, ,,e bolnav săracul,,…mai târziu şi-au dat seama că se înşeală, mutul ofta des, cerşetorul refuza să primească pomană, nebunul îşi rezuma predicile pe un carneţel învelit în coperte maro, scria caligrafic, îngrijit, folosea
atent punctuaţia, unele ideii le însemna cu steluţe altele cu
semnul întrebării, erau multe semne de întrebare într-o zi
oarecare. Un semn de întrebare se întreabă, de parcă acolo se leagă şi se dezleagă destinele de potcoavele îngerilor.
Nimic mai greşit, decât să-ţi faci cuib deasupra apelor,
pe nori, în palma tatălui…casa ta devine o continuă căutare, o continuă nelinişte, o continuă datorie faţă de el, faţă
de ea.
Cuibul său de fiecare zi era acolo unde sufletul stătea
ghemuit la intrare, conturul trupului se rezema de o coloană stingheră, iar culoarea cărnii, pixeli descompuşi în câte
o urmă de frescă.
Niciodată nu a fost văzut trist, dimineaţa aprindea o
lumânare iar ochii săi stăteau aţintiţi la baza flăcării, ardea
odată cu ceara. Când lumina se stingea, cobora privirea-n
pământ, era complice la acea ardere sau poate arderea era
complice la propria descompunere. Cobora privirea în pământ nu dintr-o smerenie anume, nu era omul ce ar fi vrut
să pară supus şi nici cel care se îndoaie copleşit de păcate.
El părea a fi într-un continuu dialog cu dumnezeul absent,
cu amintirea dumnezeului din icoană, cu amintirea dumnezeului ce-i suflat în ceafă, cu amintirea dumnezeului ce
mergea la doi paşi de el. Un dialog intim, plăcut, liniştit,
faţă în faţă. El era iovul modern, el era lazar cel uitat în
mormânt, el era avram cel ce s-a urcat pe rug în locul fiului, avea ceva din apostoli lui iisus, semăna foarte mult cu
petru, cu petru cel de după cântatul cocoşului. Avea inima
lui toma, sufletul lui ioan, înţelepciunea lui iacob, mintea
lui pavel, răbdarea lui simon, tristeţea lui andrei, smerenia
lui matias, dăruirea lui filip, tăcerea lui bartolomeu şi dispreţul de sine a lui iuda, iuda, cel cu treizeci de arginţi, preţ
pentru orice înălţare.
Dumnezeu împarte reţete de amăgit întunericul şi, poate, de condimentat clipele. Care dumnezeu? Cel care s-a
speriat de suferinţele lui, cel care i-a arătat cu degetul prin
lume nişte modele, apoi, în loc să-i ia povara păcatului i-a
dat-o şi pe ce a îndoieli?
Nu, nu sunt avocatul unui astfel de nebun cum singur
cred că îl etichetaţi dragi cititori, eu sunt cel ascuns în creierul lui, prea multă furtună pentru un singur catarg.
Din cer valuri, din lume valuri, din sângele său valuri.
(Fragment din cartea cu acelaşi titlu, în lucru)
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CLOPOTELE
traducerea – prof. dr. lucian Băleanu

Personajele:
Ea – Vera Petrovna
El – Serghei Constantinovici
Lui îi vom spune în continuare - Hmarov
ACTUL I
O bucătărie într-un apartament din Moscova. Pe rafturi –
ibrice colorate şi tăviţe, pe masă - un samovar, transformat în
lampă de birou, pe perete - legături de ceapă şi usturoi. Spectacolul începe cu sunete triste de clopoţei. Pe fundalul acestei
melodii simpluţe şi repetabile la nesfârşit îşi face piruetele o
mică balerină, închisă pentru veşnicie într-un glob de sticlă. În
faţa acesteia, cufundată în admirarea dansului, aşezată pe jos
e Vera Petrovna. Poziţia copilăroasă a acestei femei de 35 de ani
exprimă deplina ei nepăsare faţă de zgomotul petrecerii târzii
de alături. Intră Hmarov – bravând un pic în manieră de bădăran, altfel un om destul de dezinvolt, mulţumit de sine, încrezut,
obişnuit cu succesul. Închide uşa şi oftează uşurat, de parcă s-a
ascuns nu de zgomot, ci de o furtună.
HMAROV: Mi s-a spus că la bucătărie există un al doilea
telefon.
VERA PETROVNA: (fără a-şi desprinde privirea de la balerină) Telefonul e pe frigider.
HMAROV: (Formează un număr, dar, auzind tonuri scurte,
pune receptorul în furcă. Pentru a mai pierde din timp, priveşte
pentru câteva clipe la balerină) Singurătate cosmică. Dans în
neant. Vi se pare amuzant?
VERA PETROVNA: Mi se pare trist. Mai ales când se descarcă arcul. Încă două-trei măsuri şi... iată – n-a mai avut forţă
pentru o ultimă piruetă. (Răsuceşte cheiţa arcului).
Din nou se aude muzica, iar balerina îşi începe dansul.
Hmarov, nedumirit dar curios, o priveşte pe Vera Petrovna,
apoi mai formează o dată numărul de telefon, ascultă şi pune
receptorul. Prezenţa acestei femei ciudate, predispusă la o tăcere relaxată, îl determină să-şi găsească o ocupaţie.
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HMAROV: Ce-ar fi să torn nişte ceai?
VERA PETROVNA: De ce nu?
HMAROV: Am să mănânc o felie de tort. (Pune o felie întro farfurie adâncă şi mănâncă cu mâna) Curios, unde m-au
adus?
VERA PETROVNA: V-au adus în casa lui Ivan Semionovici Smirnov.
HMAROV: Poetul?
VERA PETROVNA: Ivan Semionovici – doctor.
HMAROV: A, cel renumit pentru cunoaşterea tuturor somităţilor din Moscova...
VERA PETROVNA: Astăzi e ziua de naştere a stăpânei
casei.
HMAROV: Dar de ce nu sunteţi la masă?
VERA PETROVNA: Mă odihnesc. De altfel, nu e nimic
mai plictisitor decât nişte somităţi – vorbesc doar despre sine.
HMAROV: Mai sunt şi excepţii. Spre exemplu, eu.
VERA PETROVNA: Sunteţi o somitate?
HMAROV: Nu vă uitaţi la televizor?
VERA PETROVNA: Mă uit, dar soţul se supără, când stau
prea aproape de ecran. Îi place să stau pe canapea, lângă el.
HMAROV: Şi care-i faza?
VERA PETROVNA: Sunt mioapă. Iar soţului nu-i place
când port ochelari.
HMAROV: De unde l-aţi scos pe tăntălăul ăsta?
VERA PETROVNA: No-no, nu întreceţi măsura. (Îşi pune
ochelarii şi îl priveşte pentru prima dată pe Hmarov).
HMAROV: Vă stă bine cu ochelari. Transmiteţi-i soţului
că asta a spus un profesionist.
VERA PETROVNA: Sunteţi pictor?
HMAROV: Oarecum. Sunt un pictor care nu ştie să picteze.
VERA PETROVNA: Abstracţionist?
HMAROV: Abstracţioniştii ştiu să picteze. Nu, eu nu sunt
abstracţionist.
VERA PETROVNA: Atunci, cine?
HMAROV: Veţi afla, dacă veţi răsturna tirania tăntălăului
şi veţi privi televizorul cu ochelarii la ochi. Ce-ar fi să mai mănânc o felie de tort...
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VERA PETROVNA: Nu-mi place când soţului meu i se
spune tăntălău.
HMAROV: Nu-l cunosc. Nu-i o jignire, ci o figură artistică.
VERA PETROVNA: Sigur, nu-l cunoaşteţi. Spre deosebire
de dumneavoastră el este educat şi bun. Termin de vizionat
dansul şi plec la el. (Parcă i-ar arăta limba) Iată.
HMAROV: Drum bun. Sclavul care-şi savurează sclavia
este un sclav prin vocaţie.
VERA PETROVNA: (Zâmbind la această ieşire copilărească) Sunteţi amuzant. Soţia vă iubeşte?
HMAROV: Nu, ea este geloasă.
VERA PETROVNA: Dar oare gelozia nu însoţeşte
dragostea?
HMAROV: Gelozia însoţeşte prostia. E geloasă din egoism. Îi este frică să nu rămână de fraieră, doar atât. Dar dumneavoastră cine sunteţi?
VERA PETROVNA: O soţie exemplară.
HMAROV: Eu întreb – cine sunteţi ca profesie?
VERA PETROVNA: Exact – o soţie exemplară.
HMAROV: Asta poate da sens vieţii?
VERA PETROVNA: Pentru a mea – da. O soţie exemplară – înseamnă gospodina casei, menajeră, secretară, dădacă,
prietenă, confesoară. Ea trebuie să aibă grijă de oaspeţi, care,
uneori, ca dumneavoastră, nu ştiu în ce casă au nimerit. Ea
trebuie să fie atentă ca soţul să nu plece la servici în papucii de
casă, să-i servească ceaiul în ceşcuţa preferată.
HRAMOV: Mă doare-n cot din ce beau. Important e să
am ce.
VERA PETROVNA: Da, asta se vede. (Se ridică) Daţi-mi
voie să mă îngrijesc un pic de dumneavoastră. Din această farfurie e mai comod să serveşti ciorba. Pentru tort sunt astea.
Şi linguriţa. De ce să-ţi lingi frişca de pe degete, dacă există
linguriţă? Iar acum să vă luăm cana. Acest ceai îl aruncăm şi
punem unul proaspăt. Pentru ceai există pahare sau ceşcuţe
speciale. Câte linguriţe de zahăr?
HMAROV: (atenţie Un pic descumpănit de atâta) Cinci.
VERA PETROVNA: Cinci – e sinucidere curată. Ajung
trei. Ştiţi ce mai intră în atribuţiile unei soţii exemplare?
HMAROV: Să dea din evantai şi să-l scarpine în talpă pe
stăpân.
VERA PETROVNA: Să fie atentă ca soţul să nu fie deranjat
de telefon. Acum, în loc să vă concentraţi asupra gândurilor
– putem presupune că la dumneavoastră ele există? – vă frământaţi: oare nu s-a eliberat telefonul la care trebuie să sunaţi?
Ce număr e? Îl formez eu. O, pentru Dumnezeu, înghiţiţi, nu
mă grăbesc.
HMAROV: (Înecându-se) Unu cinci unu – opt opt
– douăzeci.
VERA PETROVNA: (Formează numărul) Tot ocupat. Ei,
cum e, nu vă deranjează activitatea unei soţii exemplare?
HMAROV: M-aş mulţumi cu un chelner şi o secretară.
VERA PETROVNA: Niciunul din ei nu va pune în ceea ce
face nici un strop de iubire. E doar un detaliu, nu-i aşa? Dar,
cum se ştie, adevărul e în detalii.
HRAMOV: Asta n-o cunosc. Cine a spus-o?
VERA PETROVNA: Renan. Lectura unor cărţi inteligente
– încă o sarcină pentru soţia exemplară. Nu doriţi nişte cognac
în ceai? Soţului meu îi place.
HRAMOV: Pentru că e zgârcit. Nu diluez băuturile.
VERA PETROVNA: E timpul să vă fac cunoştinţă cu soţul meu. Nu veţi regreta, mai mult, s-ar putea să-i deveniţi
prieten.
HMAROV: Dar el cine e? Rege?
VERA PETROVNA: Dacă există un regat numit Prietenie,
atunci – da.
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HMAROV: (Zâmbind pentru prima dată) Să ştiţi că-mi
placeţi. Soţiile devotate sunt cele mai cumplite. De dragoste
te poţi răscumpăra prin dragoste. De devotament însă nu te
poţi salva. Deşi, se pare, că acest lucru nu-l deranjează pe soţul dumneavoastră. Asta-i face cinste.
VERA PETROVNA: (Reverenţios) Vă mulţumesc.
HMAROV: Să-i transmiteţi soţului că aveţi ochi frumoşi.
VERA PETROVNA: Mulţumesc.
HMAROV: Însă devotamentul vă privează de bucuriile
vieţii. Spre exemplu, nu mergeţi la randezvous-uri.
VERA PETROVNA: (Ironizând un oftat de tristeţe) Din
păcate.
HMAROV: Cum spuneau bătrânii – asta subţiază sângele.
Întotdeauna e de folos să aveţi un mic secret faţă de soţ. Parcă
asta înseamnă înşelat – ne jucăm aici de-a v-aţi ascunselea şi
cârcotim fleacuri?
VERA PETROVNA: Nu.
HMAROV: Atunci de ce evitaţi randezvous-urile?
VERA PETROVNA: Pentru că nu sunt invitată.
HMAROV: Cum! Nu s-a găsit bărbatul care să-şi dorească
să rămână cu dumneavoastră între patru ochi?
VERA PETROVNA: Imaginaţi-vă.
HMAROV: Felicitări: sunteţi înconjurată de idioţi.
VERA PETROVNA: Sunt înconjurată de oameni prosperi.
Persoanele prospere preferă întâlniri cu femei fericite.
HMAROV: Sunteţi nefericită?
VERA PETROVNA: Fericită. Dar ce folos, dacă am aspect
de nefericită. Mai mult, din cauza miopiei sunt cam zăpăcită
şi de asta par retardată.
HMAROV: (Observă că balerina s-a oprit din dans, se ridică, învârte arcul şi revine la masă) Despre ce vorbeam?
VERA PETROVNA: Despre faptul că sunt înconjurată de
idioţi.
HMAROV: Exact. De ce nu vă invită unul dintre ei la un
bar?
VERA PETROVNA: Da, de ce?
HMAROV: Asta vă întreb eu – de ce?
VERA PETROVNA: În loc să întrebaţi, aţi putea să mă
invitaţi.
HMAROV: Eu? De ce eu?
VERA PETROVNA: Pentru că dumneavoastră spuneaţi că
sunt posibile şi întâlniri nevinovate.
HMAROV: (Autosugestionându-se) De ce nu! Îmi sunteţi
simpatică.
VERA PETROVNA: Ar trebui să consider că m-aţi onorat
cu o invitaţie?
HMAROV: De ce nu, la naiba! Consideraţi că v-am invitat.
VERA PETROVNA: Nu credeţi că aţi fost forţat să deveniţi gentleman?
HMAROV: Poţi fi forţat să devii ticălos. Pentru a deveni
gentleman trebuie inspiraţie.
VERA PETROVNA: Sunteţi poet?
HMAROV: Nu, chiar atât de sus n-am ajuns.
VERA PETROVNA: Dar poate sunteţi un poet netalentat?
HMAROV: Eu nu pot fi un poet netalentat. Tot ce fac trebuie să fie excepţional.
VERA PETROVNA: Apropo de retardare. M-au rugat să
aduc ceva. Dar ce? A, da, hrean. Nu vedeţi pe unde e hreanul?
HMAROV: Pe pervaz.
VERA PETROVNA: Mulţumesc. Revin imediat. (Formează numărul de telefon) E liber. Cum vă numiţi?
HMAROV: (Înghiţind în grabă tortul) Dacă răspunde
Cheagu, spuneţi-i că va vorbi cu Vâju.
VERA PETROVNA: Cheagu – e nume?
HMAROV: E porecla lui.
VERA PETROVNA: Iar Vâju?
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HMAROV: E a mea.
VERA PETROVNA: Acest scaun e un pic prea înalt penVERA PETROVNA: Alo. Domnul Cheagu? Nu întreru- tru mine. N-aş putea să mă aşez la masă?
peţi, veţi vorbi cu domnul Vâju. (Se apleacă ceremonios, îi înHMAROV: Daţi-i drumul. (O conduce la masă, se aşează
tinde receptorul)
în faţa ei) Cognacul dumneavoastră. Eu prefer vodka. Noroc.
VERA PETROVNA: Am o condiţie: plătesc eu.
Aplecându-se la fel de ceremonios, el îi întinde borcanul cu
HMAROV: Mă bucur să aud.
hrean. Rămâne în această poziţie comică până dispare ea.
VERA PETROVNA: Vă rog să nu fiţi ironic.
HMAROV: Sunt bun de plată. Noroc.
HMAROV: Chiril Vasilievici? Hmarov. De două ore bânVERA PETROVNA: Sunteţi alcoolist? De ce vă grăbiţi să
tui pe la chermeze străine şi încerc să te sun. A aterizat? Şi beţi? Nu e vorba de bani. E o chestiune de principiu. Nu treatunci ce dracu face în hotel? Cum adică – s-a culcat să se buie să credeţi că această întâlnire vă dă vre-un drept asupra
odihnească?! Scoală-l şi adu-l. Vin peste 20 de minute. Stau la mea.
bucătărie, admir o balerină. Dansează. Da, doar pentru mine.
HMAROV: (Rar) Jur, că niciodată, în nici o împrejurare
Gata, nu insista. Acţionează.
nu voi crede că această întâlnire îmi dă vreun drept asupra
VERA PETROVNA: (Intră) Aţi terminat de vorbit?
dumneavoastră. Ţineţi minte ce v-am spus şi transmiteţi asta
HMAROV: Da. Aş putea s-o şterg englezeşte, sau trebuie soţului dumneavoastră.
să-i strâng mâna stăpânului şi s-o felicit pe stăpână?
VERA PETROVNA: Vă mulţumesc. Ştiam că veţi înţelege,
VERA PETROVNA: Dacă vă grăbiţi, puteţi ignora stăpâ- trebuie doar să vi se explice cu binişorul.
nul. Iar pe stăpână o puteţi felicita. Stăpâna sunt eu.
HMAROV: Noroc.
HMAROV: (Ia de pe masă o vază cu flori şi i le întinde) FeVERA PETROVNA: Noroc... Cred că nu e nimic condamlicitările mele. Adio. Mulţumesc pentru ceai.
nabil dacă o femeie măritată îşi permite uneori să privească
VERA PETROVNA: Dar cum rămâne cu întâlnirea nişte oameni care dansează şi se distrează.
noastră?
HMAROV: Nu vă consumaţi cu mustrări de conştiinţă.
HMAROV: Acum?! Când aproape că am făcut cunoştinţă Nu vor fi nici dansuri, nici oameni. De la patru la şase e pauză.
cu soţul dumneavoastră?!
VERA PETROVNA: Da? Sincer vorbind, m-am gătit aşa
VERA PETROVNA: (Arătând vârful degetului mic, cerşind special pentru ocazia că vom dansa.
parcă) O întâlnire uite-atât de mică într-un bar.
HMAROV: Sunteţi dezamăgită?
HMAROV: (Ezitând, încercând să evalueze seriozitatea siVERA PETROVNA: Puţin. Dar trece.
tuaţiei) Chiar v-aţi dori să ne revedem?
HMAROV: Să vorbim despre dumneavoastră. N-aveţi niVERA PETROVNA: Nu vă eschivaţi, domnule. Cine şi cui mic împotrivă?
îi propune randezvous-ul? Dumneavoastră mie sau invers?
VERA PETROVNA: Dacă vi se pare interesant.
HMAROV: (Hotărât) Cunoaşteţi barul „Pinguinul”?
HMAROV: Uneori întrebările mele descurajează.
VERA PETROVNA: Sigur.
VERA PETROVNA: N-am vise neîmplinite și nici
pretenții de a fi mai interesantă decât sunt. De aceea sunt sinHMAROV: Ce ziceţi de mâine, la ora patru?
VERA PETROVNA: (Zâmbind) Mergeţi, am glumit. Aţi ceră, deschisă și binevoitoare. Nu cred să existe întrebare care
fost aproape erou şi de asta vă permit să vă luaţi invitaţia să mă surprindă.
HMAROV: Nu credeți că sunteți o naivă prostuță? Asta e
înapoi.
HMAROV: (Brusc, ofuscat) Nu, permiteţi, acum insist eu. prima întrebare.
VERA PETROVNA: De fapt, mă întrebați dacă nu sunt
La naiba, sunt ori ba un gentleman. Mâine! La patru! În barul
o proastă? Nu știu. Oricum, adeseori mi se pare că sunt mai
„Pinguinul”! (Se apleacă reverenţios şi iese)
tâmpițică decât ceilalți. Dumneavoastră nu pățiți la fel?
HMAROV: Nu. Mie întotdeauna mi se pare că sunt mai
Vera Petrovna, zâmbind enigmatic, parcă ar râde de sine,
deștept decât ceilalți. Întrebarea numărul doi: demult sunteți
revine pe duşumea lângă balerina dansatoare.
căsătorită?
VERA PETROVNA: De 16 ani.
Ziua următoare. Bar.
HMAROV: De ce dracu suportați această tiranie?
VERA PETROVNA: Doamne, de unde ați mai scos-o că
HMAROV: (Citeşte nişte notiţe şi vorbeşte la telefon. În maniera lui obişnuită, glumeţ, vulgar) Cheagu, lasă binefacerile. Ivan Semionovici e tiran?
HMAROV: Nu știți nici măcar cum să vă așezați pe un
Nici n-am să mă uit. Nu pune pile. Iar eu îţi spun – nu pune
pile! Am nevoie de o personalitate, nu de un tipar. Sunt în bar. scaun de bar. Probabil, moșneguțul dumneavoastră e cu vre-o
Limpede ca un cristal. Vin peste o oră. Da, şi încă ceva: sună- 15 ani mai bătrân, invidios și gelos.
VERA PETROVNA: (Zâmbind, calm) Soțul meu e mai
mă peste douăzeci de minute şi cheamă-mă urgent. Incendiu,
naufragiu – inventează ce vrei. (A privit la dreapta sa, fără bu- mare cu 20 de ani, dar arată mai tânăr ca dumneavoastră, deși,
curie) Aha, a sosit. Nu-i treaba ta de câine. Salut. (Face cuiva se pare, aveți doar 45. Nu e deloc gelos, grijuliu și nu mă poarun semn din cap şi răsuceşte o cheie imaginară. Mijindu-şi ochii, tă prin baruri doar pentru că nu-mi sunt necesare astfel de
intră Vera Petrovna. Fără a se ridica din loc, o priveşte câteva distracții. La 16 ani am suferit un accident auto. De atunci mă
sperie traseele necunoscute și casele străine. Îmi place singusecunde cu un ochi critic) Sunt aici.
VERA PETROVNA: (Întorcându-se la voce) O, bună ziua. rătatea, muzica, lectura, dar soțul meu consideră că, totuși, am
Nu ştiu de ce, dar nu i se permite nimănui să intre aici. (A tă- nevoie și de alte distracții. Își invită prietenii. Îmi place să fiu
cut, puţin descurajată de privirea lui) Iar apoi s-a deschis brusc gazdă. După accident, el m-a refăcut din cioburi.
HMAROV: (După o scurtă pauză) Apropo, nu am 45. am
uşa şi am fost invitată politicos să intru.
HMAROV: Totul este corect. Luaţi loc aici. (Trece după 40.
VERA PETROVNA: Scuze.
bar) Ce serviţi? Un cocktail? Wiskey? Cognac?
HMAROV: N-are nimic. M-am uzat. Noroc.
VERA PETROVNA: Cognac. Sunteţi cumva barman?
VERA PETROVNA: Noroc.
HMAROV: Nu, dar îi sunt prieten. De ce săltaţi?
HMAROV: Vă iubiți soțul?
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VERA PETROVNA: Bineînțeles.
HMAROV: De ce?
VERA PETROVNA: Măcar și pentru faptul că la bunătate
trebuie să răspunzi cu bunătate.
HMAROV: Sunteți credincioasă? Nu vă intimidați. Acum
e la modă.
VERA PETROVNA: Nu, nu sunt credincioasă. Dar cred în
bunătate. Dar dumneavoastră?
HMAROV: Eu – sunt om și de aceea împărtășesc toate rătăcirile omenești.
VERA PETROVNA: Credeți în Dumnezeu?
HMAROV: Nu, astăzi cred că El nu există. Astăzi cred în
evoluția galaxiilor, în eternitatea materiei și constanta vitezei luminii. Și pentru că nu pot explica esențialul – unde este
începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor, nu văd de ce religia
mea e mai rea decât oricare alta. Și la fel cum dumneavoastră
credeți în bunătatea oamenilor, eu cred în rațiunea lor. Hai
să ne rugăm fiecare în felul lui: să ciocnim și să bem pentru
asta. Ura.
VERA PETROVNA: Nu știți, aparatul acesta funcționează?
HMAROV: Care?
VERA PETROVNA: În spatele dumneavoastră. ”Meloman”. Vreau să dansez.
HMAROV: (Fără chef) Dacă am să găsesc o monedă.
VERA PETROVNA: Am eu. Iată.
HMAROV: (Merge la aparat, introduce moneda) Unde
porunciți să apăs?
VERA PETROVNA: După bunul dumneavoastră plac.
Hmarov apasă un buton. Se aude muzica.
HMAROV: Această chestie se cheamă foxtrot. Stilul ”retro”. Întoarcerea la străbuni. Anii 30. În manieră dixieland. Se
dansează așa...
VERA PETROVNA: Știu cum se dansează foxtrot-ul. (Se
ridică, se apropie de Hmarov și îl forțează să danseze. De câteva ori încearcă să-l determine să urmeze ritmul dansului)
Luați loc și priviți cum dansează o femeie dacă nu are partener. (La început timid, dar apoi prinzând curaj, efectuează un
dans comic și naiv. Aruncă picioarele. Mâinile ba zboară, ba
cad în nemișcare. Pe chip un zâmbet larg, încremenit) Acest
dans l-am numit ”Arlechino cel vesel”. și-l dansez în fața oglinzii după ce spăl vasele... Nu-mi mai turnați. Imediat ne vom
lua rămas bun și voi pleca acasă. N-aveți nici un chef să mă
distrați. De trei ori v-ați uitat pe furiș la ceas. O, nu protestați!
Înțeleg, orice glumă trebuie să aibă o limită.
HMAROV: De ce v-ați supărat?
VERA PETROVNA: Ba nu m-am supărat deloc. V-ați
comportat minunat. Știți ce ar fi făcut altul în locul dumneavoastră? Ar fi telefonat cu o oră înainte de întâlnire, ar fi dat
vina pe niște planuri neașteptate și ar fi contramandat totul.
HMAROV: Cu atât mai mult nu trebuie să fugiți. Doar nu
v-am sunat?
VERA PETROVNA: Asta nu știu.
HMAROV: Cum – nu știu? Am vorbit cu dumneavoastră
la telefon ori nu?
VERA PETROVNA: V-am privat de posibilitatea să
recurgeți la acest șiretlic. De dimineață am deconectat
telefonul.
HMAROV: (După un timp, zâmbind) Sunteți tare.
VERA PETROVNA: Recunoașteți, ați încercat să sunați?
HMAROV: Recunosc.
VERA PETROVNA: Mulțumesc. Cu această sinceritate
mi-ați demonstrat că mă respectați. Sunteți un scump și un
simpatic. La început am crezut că mojicia pe care o afișați este
consecința unei neîncrederi în sine. Dar acum am înțeles că
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acesta e stilul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mi-am dorit
foarte mult să trăiesc o aventură și acum am reușit. Probabil,
vi se pare comic să numesc aventură un asemenea fleac, dar,
vă asigur, că pentru mine echivalează cu un roman trăit de
altă femeie. și poate nu doar unul. Cum vă cheamă?
HMAROV: Dar pe dumneavoastră?
VERA PETROVNA: O, în sfârșit. Mă cheamă Vera
Petrovna.
HMAROV: Iar pe mine – Serghei Constantinovici.
VERA PETROVNA: Sigur, aș fi putut să mă interesez în legătură cu dumneavoastră. Dar e mai bine dacă îmi veți spune
singur cine sunteți.
HMAROV: Încă nu v-ați dat seama?
VERA PETROVNA: Din păcate, nu. Sunteți un pictor care
nu știe să deseneze, sunteți un hipopotam făcând aprecieri
despre dansuri. Nicicum nu mi-am dat seama cine sunteți.
HMAROV: (O ademenește către sine apoi ca și cum ar spune o mare taină) Există o singură profesie în artă, unde, știind
câte puțin din toate, dar nimic temeinic, îi faci pe toți să danseze după bunul tău plac.
VERA PETROVNA: Sunteți regizor!
HMAROV: Da.
VERA PETROVNA: (Cu amabilitate afișată) O, sigur, am
auzit: Serghei Constantinovici. Lucrați în teatru?
HMAROV: (Foarte serios) Nu, în teatru lucra Constantin
Sergheevici – ăla era altul. Eu lucrez la ”Mosfilm”. S-ar putea
să fi auzit: ”Mosfilm”. Mergeți la cinema?
VERA PETROVNA: Da. Adică, nu. Adică, uneori. Vedeți,
eu obosesc repede. De aceea dacă tot e să ies din casă, cu soțul
meu, prefer teatrul. Ce filmăm acum?
HMAROV: O capodoperă.
VERA PETROVNA: Întreb serios.
HMAROV: Dintotdeauna am filmat doar capodopere.
VERA PETROVNA: Despre ce este capodopera
dumneavoastră?
HMAROV: Dacă aveți în vedere subiectul – e banal. (Ridicând degetul arătător) Deci! În artă sunt drame – iar cinematografia este o astfel de artă a dramei – câștigă cel care poate
să povestească foarte interesant un subiect cât mai banal. El
e savant. Ea e asistenta lui. Nu e tânără, nu e frumoasă, dar e
talentată și inteligentă. Grație minții și harului ei, el a devenit ceea ce este, deși nu-și dă seama de asta. Ea rămâne toată viața în umbra lui doar pentru că îl iubește. Aceasta va fi
povestea renunțării la sine în numele dragostei... Nu trebuei
să vă supărați când un regizor își privește ceasul, de față cu
dumneavoastră. Sigur, nu stau la masa de operații, dar și timpul meu costă bani. Cât timp povestim noi aici, zeci de oameni aleargă prin oraș executând ordinele mele. Spre exemplu, chiar acum a venit din Sanct-Petersburg un actor să dea
probe pentru rolul principal. Va fi al șaselea. (Cu încredere) La
probe le dau scena-cheie. Asistenta a decis să plece din institut, iar profesorul, neînțelegând motivul, strigă birjărește. și
atunci ea, întorcându-se din ușă, îi spune: ”Te iubesc”. Aici am
nevoie ca el să joace cu cap. Totul trebuie să devină clar din
pauza și din replica rostită după aceea. Ieri am avut un actor
inteligent, care gândește. El a jucat așa. (Se întoarce, își acoperă
fața) Dați-mi replica.
VERA PETROVNA: (Neînțelegând) Poftim?
HMAROV: Spuneți: ”Te iubesc”.
VERA PETROVNA: (Simplu) Te iubesc.
HMAROV: (Parodiind actorul) Ce ai, drăguță, de ce așa?
Hodoronc-tronc. Merge omul pe stradă, iar dumneata îi dai
în cap cu bolovanul. (Iese din personaj) O interpretare foarte
personală. Împotriva textului. Un fel de suferind cehovian. La
mine în cap însă el e altfel. Astăzi, de dimineață, a venit o altă
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somitate. Îl proptesc în fața camerei. Dau lumina. Repetați, vă
rog, ”Te iubesc”.
VERA PETROVNA: Te iubesc.
HMAROV: (Parodiind stilul etic, steril) Ce ai, drăguță, de
ce așa? Hodoronc-tronc. Merge omul pe stradă... (Brusc, întrerupe fraza. După o pauză) Ia, mai repetați.
VERA PETROVNA: Te iubesc?
HMAROV: Da.
VERA PETROVNA: Te iubesc.
HMAROV: Acum ridicați-vă - și încă o dată. Ei.
VERA PETROVNA: (Se ridică, oarecum uimită) Te iubesc.
HMAROV: Ați jucat la amatori?
VERA PETROVNA: Nu, niciodată.
HMAROV: Ați visat să jucați în teatru? Ați citit biografiile
marilor actrițe?
VERA PETROVNA: Vreți să-mi reproșați ceva?
HMAROV: Nu puneți întrebări idioate! Citiți-mi ceva.
VERA PETROVNA: Cum – să citesc?
HMAROV: Ca pe scenă. Cu voce tare. Versurile preferate.
VERA PETROVNA: Nu pot ca pe scenă. Uneori recit în
fața oglinzii, pentru mine.
HMAROV: Iată oglinda dumneavoastră. Eu.
VERA PETROVNA: (După o scurtă pauză)
Nu plânge după mine – voi supraviețui,
Aidoma insectei ieșită în natură,
Ca și bețivul care apoi va stărui
Să-și ducă tremurând paharul pân-la gură.
Nu plânge după mine – voi supraviețui,
Aidoma fetiței ieșită să se joace...
HMAROV: Destul. (O privește atent, parcă ar vrea să o
mănânce) Dați jos mizeria asta.
VERA PETROVNA: Nu e mizerie, este o perucă autentică
din Paris.
HMAROV: Nu negociați, altfel o dau eu jos.
VERA PETROVNA: Poftim.
HMAROV: Așa. E mai bine. Cioburile (Arată cerceii) jos.
VERA PETROVNA: Nu sunt cioburi. Sunt niște cercei
valoroși. Îi am moștenire de la bunica. Încă nu v-am povestit,
dar bunica mea este fiica acelui decabrist, care...
HMAROV: Liniște! Arătați-mi profilul.
VERA PETROVNA: Dar, vă rog, aţi putea să-mi spuneţi
de ce...
HMAROV: Întoarceţi-vă. Aşa.
VERA PETROVNA: Aţi hotărât să mă hipnotizaţi?
HMAROV: Ascultaţi, nu-mi asum nicio responsabilitate.
Şi nu vă promit nimic, decât că vă voi încerca pentru rolul
principal.
VERA PETROVNA: Pe mine?!
HMAROV: Pe dumneavoastră.
VERA PETROVNA: În această... capodoperă?
HMAROV: Da, da. În rolul femeii talentate, inteligente,
care s-a îndrăgostit de un om mediocru.
VERA PETROVNA: Dar parcă spuneaţi că ea nu este nici
tânără, nici frumoasă?
HMAROV: Asta e treaba operatorului şi a machiajului.
VERA PETROVNA: Dar n-am nici un chef să joc în film.
HMAROV: Nu vă supraestimaţi. Scoateţi bluza.
VERA PETROVNA: No-no!
HMAROV: Fără bigotism, vă rog. Pentru un minut. Repede, aştept.
VERA PETROVNA: De ce trebuie să scot bluza?
HMAROV: Ea e comică. Se gândeşte dacă el va putea s-o
iubească. Se priveşte în oglindă. Va fi goală. Am nevoie de un
piept frumos.
VERA PETROVNA: Nu vă apropiaţi – strig!
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HMAROV: Am nevoie de pieptul dumneavoastră ca
regizor.
VERA PETROVNA: Nu văd nici o deosebire.
HMAROV: Arunc doar o privire.
VERA PETROVNA: Moft! Mă puteţi crede pe cuvânt: aici
n-am probleme.
HMAROV: Bine, vedem pe urmă. Acum – picioarele. (Îl
întrerupe telefonul. La telefon) Da? Eu. Du-te la dracu! Şi ce
dacă? N-are decât să moară de infarct, nu vin, sunt ocupat.
Ei, Chirică, stai! Aranjează-mi totul pentru un casting, vin în
zece minute. (Închide telefonul) Unde ne-am oprit?
VERA PETROVNA: Cine moare de infarct?
HMAROV: Prietenul meu. Să moară – acum vorbim despre picioarele dumneavoastră.
VERA PETROVNA: S-ar putea crede că alegeţi un cal.
HMAROV: Nu-i un cal oarecare. E de rasa cea mai pură.
Dacă mizez pe dumneavoastră, trebuie să am certitudinea că
voi lua potul cel mare. Iar acum vom merge la studiou.
VERA PETROVNA: V-am mai spus: nu am nici un chef
să joc în film.
HMAROV: Fleacuri! Puteţi să vă puneţi peruca.
VERA PETROVNA: Nu merg cu dumneavoastră, mai ales
că sunteţi un om cumplit, rece, fără suflet.
HMAROV: De unde aţi mai scos-o şi pe asta?
VERA PETROVNA: Chiar acum aţi fost chemat la căpătâiul unui muribund, iar dumneavoastră i-aţi dorit să moară
mai repede.
HMAROV: Nu moare nimeni. L-am rugat pe asistentul
meu să mă sune aici şi, urgent, indiferent de motiv, să mă
cheme.
VERA PETROVNA: De ce?
HMAROV: Ca să nu pierd timp cu dumneavoastră mai
mult de 20 de minute. Nu căscaţi ochii la mine. De dimineaţă
m-aţi fentat cu telefonul. N-am vrut să vă rămân dator. Acum
suntem chit. Mergem la studiou. Dar, ţineţi minte: dacă sunteţi lipsită de talent, iar eu voi avea cancer şi viaţa mea va depinde de soţul dumneavoastră – mor, dar nu vă dau rolul.
VERA PETROVNA: Nu merg nicăieri cu dumneavoastră.
HMAROV: Mergeţi.
VERA PETROVNA: Daţi-mi voie, încotro mă trageţi??
Nu sunteţi artist, sunteţi huligan!
După această discuţie a trecut o lună. Cabină la studiou.
Masă de machiaj, fotoliu, un paravan. Un telefon pe o masă
joasă. Vera Petrovna e în faţa oglinzii. E îmbrăcată cu un halat
alb. Părul e strâns într-un coc. Se aud bătăi în uşă. Ea nu răspunde. Se bate mai tare. Apoi uşa se deschide violent din cauza
loviturii şi dărâmă un cuier. Intră Hmarov.
HMAROV: (Brusc) De ce, mama dracului?! Vă aşteptăm
pe platou de 15 minute. Ce faceţi?
VERA PETROVNA: Mă fardez.
HMAROV: Actriţele se machiază, nu se fardează.
VERA PETROVNA: În aşa caz, mă machiez.
HMAROV: Pentru asta aveţi om specializat.
VERA PETROVNA: Mă va transforma într-o babă.
HMAROV: (Înăbuşindu-şi o explozie, se aşează în fotoliu,
face o pauză) O lună în urmă v-am convins să daţi o probă.
Spre mirarea colegilor mei, aţi arătat nişte aptitudini. (Strigând brusc) Aptitudini, nu talent, căci talentul înseamnă aptitudini înmulţite cu un înalt profesionalism, iar dumneavoastră încă nu aveţi statutul să umblaţi cu nasul pe sus şi înaintea fiecărei duble să transformaţi totul în circ! (Iarăşi calm) O
lună întreagă v-am convins să jucaţi în filmul meu. (Strigând
brusc) Actriţele cele mai recunoscute şi mai respectate ar considera asta o onoare! Actriţe! Nu soţiile lui Jack Spintecătorul,
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care stau câte o jumătate de zi în faţa unei păpuşi dansatoare! (Iarăşi calm) Aţi fost de acord. Echipa de filmare a trecut
la treabă – asta costă mii de ruble pe zi – iar acum recurgeţi
la aceste şiretlicuri ipocrite. Era mai corect să mă fi trimis la
dracu o lună în urmă şi nu să renunţaţi la filmări în ultimul
moment.
VERA PETROVNA: În primul rând, nu renunţ la filmări,
iar în al doilea – nu mai înjuraţi.
HMAROV: Păi dacă nu renunţaţi la filmări, de ce dracu...
scuzaţi... de ce aţi decis să vă demachiaţi?
VERA PETROVNA: Nu doresc să mă transform într-o
babă.
HMAROV: Dar aţi citit scenariul! (Cu o curiozitate subită)
Aţi citit scenariul sau doar l-aţi ţinut în mâini?
VERA PETROVNA: Sigur, că l-am citit. De trei ori.
HMAROV: Păi nu v-aţi dorit să cântaţi un imn al renunţării în numele dragostei?
VERA PETROVNA: Mi-am dorit. Dar n-am spus că acest
sentiment trebuie cântat de către o babă, dusă cu pluta din cauza unor experimente de laborator.
HMAROV: Consideraţi că o femeie inteligentă de 45 de
ani nu e suficient de bună pentru asta?
VERA PETROVNA: S-ar putea să fie bună, dar va fi şi mai
bine dacă e cu vre-o 15 ani mai tânără.
HMAROV: A, la dracu! Ori sunteţi nebună, ori proastă.
Scuzaţi.
VERA PETROVNA: Pentru ce vă cereţi scuze – pentru nebună sau pentru proastă?
HMAROV: Pentru dracu. M-aţi rugat să nu înjur.
VERA PETROVNA: Vă rog să nu vă mişcaţi brusc. Genele
sunt cel mai delicat moment.
HMAROV: (Calm) Ştiţi oare, ce înseamnă un scenariu?
VERA PETROVNA: V-am răspuns deja că l-am citit de
trei ori.
HMAROV: E un document. Nu e voie să-l modifici doar
pentru că interpretei nu-i place rolul.
VERA PETROVNA: Şi, vă rog, nu vorbiţi inepţii. Şi mai
ales cu această tonalitate convingătoare. Pe Puşkin nu-l poţi
modifica. Sau pe Shakespeare. Că doar nu-l consideraţi pe
acest... al dumneavoastră... cum îi zice... Grebeşkov – Puşkin
sau Shakespeare?
HMAROV: (După o pauză) Şantajistă.
VERA PETROVNA: Acceptând să iau parte la aventura
dumneavoastră, mi-am asumat o parte din responsabilităţi
pentru aceasta. Oare nu am dreptul să vă acord un ajutor?
HMAROV: Care ajutor?
VERA PETROVNA: Măcar să-mi exprim părerea.
HMAROV: Dumneavoastră?! Mi-am tocit dinţii în acest
studiou. Cum aţi îndrăznit să credeţi că mă interesează părerea dumneavoastră?! Cine este regizorul filmului – dumneavoastră sau eu?
VERA PETROVNA: Dumneavoastră.
HMAROV: Vă recomand să nu uitaţi acest lucru. (Formează un număr de telefon) Chirică, anuntă o pauză de zece minute. Adu-mi aici machiorul.
VERA PETROVNA: Nu e nevoie de machior. Cu faţa
m-am descurcat. Mă apuc de coafură.
HMAROV: Revoltă? (Ea nu-i răspunde. Iarăşi în receptor) Pauză de 20 de minute. Ţine machiorul acolo. (Pune
receptorul)
VERA PETROVNA: Şi nu-mi place că îl numiţi pe Chiril
Vasilievici – Chirică. Ar putea să vă fie tată.
HMAROV: Ce se întâmplă aici? Aţi venit să impuneţi
regulile dumneavoastră în cinematografie? (Ea nu răspunde) Tatăl meu vitreg mă snopea în bătăi după fiecare notă de
doi, spunând: „Rabdă, nenorocitule, oricum fac din tine un
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hintelectoal”. Facultatea şi oraşul i-au definitivat opera. După
cum vedeţi, am devenit „hintelectoal”. Însă cu pielea tăbăcită.
Am făcut armata la trupe speciale, am fost ajutor de fierar, am
lucrat ca buldozerist la Polul Nord. Dumneavoastră aţi vegetat
într-o eprubetă din laboratorul soţului dumneavoastră. Ce-aţi
putea să mă învăţaţi? (Ea nu răspunde) Fie, daţi-i drumul, ce
credeţi despre scenariu. Ei, aştept.
VERA PETROVNA: Dacă tot aţi acceptat cu amabilitate să
aşteptaţi, am să dau un telefon la spital.
HMAROV: Nu.
VERA PETROVNA: Vă rog, nu fiţi mofturos. (Formează
un număr de telefon) Oliga Timofeevna, bună ziua. Cum decurge operaţia? Minunat. Transmiteţi-i, vă rog, lui Ivan Semionovici, că eu sunt la o prietenă. Ştiu, că are ore în seara
aceasta. Mă întorc acasă nu mai târziu de opt. Toate cele bune.
(Pune receptorul)
HMAROV: Mult o să-l mai duceţi de nas pe soţul
dumneavoastră?
VERA PETROVNA: Cât voi considera eu că e necesar.
HMAROV: Uneori avem filmări şi noaptea. Vreţi să creadă că înnoptaţi la prietenă?
VERA PETROVNA: În acest moment Ivan Semionovici
nu se simte prea bine. Nu e momentul să afle că soţia sa a decăzut în aşa hal încât a cunoscut un astfel de bădăran. Cum vă
place coafura?
HMAROV: Ne aşteaptă 50 de oameni. Daţi-i drumul – ce
nu vă convine la personaj?
VERA PETROVNA: Vreţi să transformaţi asistenta profesorului într-o pocitanie? Poftim. Dar, în aşa caz, nu mai insistaţi pe renunţarea ei vitejească la viaţa personală.
HMAROV: (Cu un zâmbet condescendent) În lume sunt
milioane de mutriţe drăguţe. Dar eu analizez psihologia femeii care a renunţat la glorie şi familie în numele dragostei.
VERA PETROVNA: A, iată deci? Putea să aibă o familie?
Dar n-am găsit nici un rând în care bărbaţii i-ar cere mâna şi
inima.
HMAROV: N-o interesează bărbaţii.
VERA PETROVNA: Poate îmi veţi răspunde – de ce?
HMAROV: Pentru că o interesează sintetizarea proteinei.
VERA PETROVNA: Dar poate pentru că bărbaţii nu sunt
interesaţi de ea?
HMAROV: Poate. Dumneavoastră vreţi s-o transformaţi
într-o cocotă. Pentru mine ea e un ciorap vechi.
VERA PETROVNA: În acest caz, renunţarea ei nu e chiar
atât de semnificativă. Nu am dreptate?
HMAROV: Nu se poate să aveţi dreptate.
VERA PETROVNA: De ce?
HMAROV: Pentru că bateţi câmpii.
VERA PETROVNA: Convingător şi logic. Îmi apăr punctul de vedere şi asta e proprietatea mea personală. Dumneavoastră atacaţi punctul de vedere al altuia, iar asta e deja o
proprietate comună.
HMAROV: Vi se pare că aţi emis un gând profund?
VERA PETROVNA: Sunt convinsă de asta.
HMAROV: Dacă ați început cu mania grandorii, interesant unde veți ajunge în final?
VERA PETROVNA: Scuzați, doar am repetat cuvintele lui
Montesquieu.
Pauză. Terminând coafura, Vera Petrovna pleacă după paravan. În timpul dialogului următor, ea se schimbă.
HMAROV: Să presupunem că eroina întinerește. Ce vom
avea de aici?
VERA PETROVNA: Începe să o curteze directorul
institutului.
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HMAROV: Directorul are 70 de ani.
VERA PETROVNA: Păi da, așa e scris în scenariu. În realitate are doar 45. necăsătorit, inteligent.
HMAROV: Foarte original.
VERA PETROVNA: Șeful laboratorului e gata de dragul ei
să-și lase nevasta și copiii.
HMAROV: Cum, încă unul?
VERA PETROVNA: Da.
HMAROV: De ce aveți nevoie de un al doilea cavaler?
VERA PETROVNA: Ca să existe o alegere. O curtează
doi pretendenți, dar ea îi refuză, pentru că îl divinizează pe
șeful ei direct. Asta se și cheamă renunțare la sine în numele
dragostei.
HMAROV: Apropo, în film avem și probleme științifice.
Nu ați dori să schimbați și acolo ceva?
VERA PETROVNA: Nu ați prea aprofundat problema sintezei proteice.
HMAROV: De unde știți asta?
VERA PETROVNA: Soțul meu este interesat de transplantul organelor. Problema respingerii e legată de sinteza proteinei. Îi traduc articole din reviste străine.
HMAROV: (După o pauză) Mai doriți ceva?
VERA PETROVNA: Da, vă rog să-mi dați cordonul.
(Hmarov aruncă după paravan cordonul care era pe fotoliu)
Sunteți foarte amabil. Vă mulțumesc.
HMAROV: Într-adevăr, sunt foarte amabil. Continui să vă
ascult, în loc să vă arunc pe geam.
VERA PETROVNA: (Iese de după paravan. E transformată) Cum vă plac acum?
HMAROV: O fiță moscovită. Pentru asta nu merita să vă
strofocați.
VERA PETROVNA: Dumneavoastră v-ați strofocat, ca să
fiu o sperietoare. Priviți la concepția dumneavoastră din alt
punct de vedere și veți descoperi toate avantajele transformării acestui personaj. șeful meu trebuie să fie un bărbat de vre-o
55 de ani, sfios, modest, delicat, într-un cuvânt, exact opusul
dumneavoastră. Dacă profesorul e cu 25 de ani mai în vârstă
decât asistenta...
HMAROV: (Întrerupând) Nu pierdeți timpul cu crearea
unui erou nou. Nu pot complica tratarea rolului. Smirnițkii
n-o va înțelege.
VERA PETROVNA: În sfârșit sunt de acord cu
dumneavoastră.
HMAROV: Și ce îmi propuneți să fac?
VERA PETROVNA: Schimbați actorul.
HMAROV: (Înghite aerul ca un pește pe uscat) Încă un cuvânt - și voi fi acuzat de ucidere.
VERA PETROVNA: Profesorul dumneavoastră e șters,
chel, un ratat lipsit de talent. Are nevoie de ani acolo unde
asistenta pricepe totul într-o clipă. El face parte din categoria
celor cale culeg date. Ea știe să le sintetizeze.
HMAROV: Doriți ca o femeie frumoasă și tânără să iubească nu doar un ratat, ci și o ființă inferioară ei? Pentru ce
l-ar iubi?
VERA PETROVNA: El e agasant de corect și blând.
HMAROV: Considerați că blândețea anemică e suficientă
pentru dragoste?
VERA PETROVNA: Pentru mine ar fi suficient.
HMAROV: Atunci, de ce, dracu, trebuie să-l iubească în
taină?
VERA PETROVNA: Ea ştie că profesorul o priveşte ca pe
un copil. El i-a fost prieten părinţilor ei şi acum se consideră
un înlocuitor al acestora.
HMAROV: Nu pot suporta melodramele.
VERA PETROVNA: În schimb are un succes teribil la
spectatori.
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HMAROV: (Explodând) Iar eu am scuipat, scuip, şi voi
scuipa întotdeauna pe un astfel de succes!
VERA PETROVNA: Vă rog să nu debitaţi prostii. Rataţii spun că scuipă pe succes. Iar dumneavoastră sunteţi o
somitate.
HMAROV: (Brusc) Luaţi loc la masă.
VERA PETROVNA: De ce?
HMAROV: Luaţi loc! Luaţi un creion. (Îi pune o foaie albă
în faţă) Scrieţi.
VERA PETROVNA: Ce?
HMAROV: Tot ce doriţi... (Vera Petrovna scrie) Suficient.
Acum ridicaţi-vă şi treceţi prin cameră cu un mers important.
Staţi. Treceţi după fotoliu. E o catedră. Ţineţi o lecţie. Spuneţi
ceva deştept.
VERA PETROVNA: Deştept din punctul meu de vedere
sau din al dumneavoastră?
HMAROV: Din punctul de vedere al academicienilor
francezi.
VERA PETROVNA: Erau odată un moş şi-o babă, şi mâncau lapte cu gris, Când s-a supărat moşneagul, baba nu făcu
nici pâs.
HMAROV: (Gândind) Să presupunem că voi renunţa la
serviciile lui Smirniţkii. Unde voi găsi un actor pentru rolul
unui om de ştiinţă chel, dar nobil şi timid, care să insufle dragoste unei fiinţe perfecte ca dumneavoastră?
VERA PETROVNA: Aveţi un astfel de actor.
HMAROV: Cine?
VERA PETROVNA: Ciuhonţev.
HMAROV: (Suspect) De unde ştiţi de Ciuhonţev?
VERA PETROVNA: N-are nici o importanţă.
HMAROV: Acum o lună nu ştiaţi actorii nici după nume,
nici după chip. Chirică l-a descoperit în provincie. De unde
ştiţi ce-i poate capul?
VERA PETROVNA: Am văzut probele.
HMAROV: Aţi văzut probele? Aşa. Mi-am făcut-o cu
mâna mea. (Urlă) Cine v-a arătat probele?! Cine v-a permis
să intraţi în sala de vizionare?!
VERA PETROVNA: Nu turbaţi. L-am rugat pe Kiril Vasilievici şi nu văd nici un motiv de ce m-ar fi refuzat.
HMAROV: Motivul se numeşte – vezi-ţi de lungul nasului.
Îl dau afară!
VERA PETROVNA: Ciuhonţev este timid, moale, dar în
spatele acestora se simte forţă. Spre deosebire de dumneavoastră, el îşi permite să nu-şi afişeze masculinitatea.
HMAROV: Cum adică, spre deosebire de mine?
VERA PETROVNA: Înţelepciunea orientală spune: cel ce
ţine mosc în buzunar, nu strigă despre asta în plină stradă –
mirosul vorbeşte în locul lui.
HMAROV: N-am eliberat o zână, ci un şarpe veninos..
VERA PETROVNA: Să-l imaginaţi pe Ciuhonţev în scena
cu ministrul. Principialitatea omului timid dezarmează.
HMAROV: Lui Ciuhonţev nu-i place scenariul.
VERA PETROVNA: Vedeţi! Înseamnă că nu e doar talentat, e şi inteligent.
HMAROV: (După o pauză) Dacă sunt de acord cu argumentele dumneavoastră, voi fi nevoit să fac un alt film.
VERA PETROVNA: Va fi mai rău decât cel conceput?
HMAROV: Ce contează – mai bun, mai rău. Va fi altul.
VERA PETROVNA: Contează foarte mult. Meşterul poate
să scoată în lume ceva neterminat, artistul – niciodată.
HMAROV: Lăsaţi această tonalitate de mentor. Şi în general – faceţi linişte. Trebuie să mă concentrez. (Se aude telefonul. Despre acesta) A, drace! (În receptor) Da? Nu, n-avem
nevoie de machior. Cum – ce să facem cu actorii? Daţi-le drumul. Până dimineaţă. Smirniţkii poate să plece definitiv. Şi
încă ceva, (Accentuat) Chiril Vasilievici, fii bun, pregăteşte-mi
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probele cu Ciuhonţev. Gata. (Închide telefonul) Sunteţi mulţumită? Pentru asta aţi jucat toată scena cu schimbatul.
VERA PETROVNA: Dacă îmi permiteţi, am să-mi scot
pantofii. Nu pot sta mult pe tocuri. Sper că astăzi încă nu mă
daţi afară?
HMAROV: Îmi sunteţi antipatică.
VERA PETROVNA: (Zâmbind) E pe masă. Am scris ceva
pentru dumneavoastră.
HMAROV: (Ia foaia pe care i-o dăduse mai devreme şi citeşte) „Sunteţi inteligent. Sunteţi bun. Mulţumesc. Eram sigură că voi reuşi să vă conving”.
Hmarov, privind-o în ochi, rupe hârtia apoi pleacă, trântind
uşa. Ea priveşte după el, scoate pantofii, cade în fotoliu şi, un
timp, zâmbeşte victorioasă.

e de mirare, dacă în timpul lucrului el se îndrăgostește de ea
și, ca un om responsabil, o ia de nevastă. Că doar n-ați vrea să
mă destrăbălez cu o femeie pe care o iubesc?
VERA PETROVNA: Să presupunem că v-ați ales soțiile
după gustul dumneavoastră. Dar explicați-mi: de ce toate
v-au ales pe dumneavoastră?
HMAROV: Sunt deștept, talentat, fermecător, relativ tânăr.
VERA PETROVNA: (Zâmbind fără voie) Narcisismul
dumneavoastră este dezarmant.
HMAROV: Minunat. Jos armura, dezarmați-vă. Suntem
doi căluți înhămați la aceeași trăsură. și pentru că odinioară
m-ați servit cu un ceai, vă voi răsplăti cu același lucru. (Iese)

Vera Petrovna, ezitând, formează un număr de telefon. Dar
brusc renunță și pune receptorul la loc. Se ridică, își scoate pardesiul. Se plimbă prin cameră, se oprește în fața unui tablou
Cameră în apartamentul lui Hmarov: fotoliu, canapea, o reprezentând un nud feminin, apoi se așează la loc pe canamăsuţă cu veioză şi telefon. Alături o combină muzicală. E sea- pea. Se mai uită o dată la nud, se încruntă și îmbracă pardesiul,
ră. Intră cei doi.
încheindu-și toți nasturii și trece pe fotoliu.

HMAROV: (Trântindu-se în fotoliu) Două luni în urmă
am spus ceva de un magician. Astăzi afirm că sunteţi o vrăjitoare. E tot ce vreau să vă spun.
VERA PETROVNA: Păcat. Puteaţi să-mi oferiţi un loc.
HMAROV: Lăsaţi ceremoniile. Iată canapeaua.
VERA PETROVNA: De ce m-aţi adus la dumneavoastră
acasă?
HMAROV: (Ignorând întrebarea) Uau, cum aţi stăpânit
azi pauza! În tăcerea dumneavoastră erau atâtea gânduri măreţe, câte statui geniale într-o bucată neşlefuită de marmură...
Asta am citit-o la Aldous Huxley, ca, la o adică, să nu par un
fitecine.
VERA PETROVNA: Toate aceste trucuri, aceste recepţii,
aceste vizionări, aceste discuţii deşarte prin holuri – la ce vă
sunt necesare? Că doar urâţi agitaţia mondenă. Am impresia
că mă purtaţi prin Moscova ca să mă compromiteţi.
HMAROV: Sunteţi pătrunzătoare.
VERA PETROVNA: Care e scopul?
HMAROV: Ghiciţi.
VERA PETROVNA: Aţi iniţiat un joc împotriva soţului
meu. Vreţi să-i demonstraţi că aveţi asupra mea mai multe
drepturi decât el.
HMAROV: Şi nu-i aşa?
VERA PETROVNA: Nu. Chiar dacă i-am mărturisit legătura vicioasă cu cinematografia, interesele lui sunt net superioare. (După o scurtă pauză) Nu trebuia să trec pragul casei dumneavoastră. Nu mă părăseşte o senzaţie de discomfort.
Interesant: câte femei aţi aşezat pe această canapea?
HMAROV: Sunteţi fetişistă?
VERA PETROVNA: Nu sunt indiferentă la biografia lucrurilor. De ce aţi insistat să vin la dumneavoastră?
HMAROV: Oare nu sunteţi intrigată să vedeți cum trăieşte Serghei Hmarov?
 m văzut. Dacă astfel scopul vizitei a
VERA PETROVNA: A
fost epuizat, permiteți-mi să mă ridic și să plec.
HMAROV: Încă n-ați văzut nimic.
VERA PETROVNA: Am văzut. Pe hol sunt trei portrete.
De când am intrat, din mila dumneavoastră, în lumea filmului, știu că sunt portretele unor actrițe.
HMAROV: Apropo, unor actrițe foarte bune.
VERA PETROVNA: S-ar putea. Doar că fiecare dintre ele
v-a fost, la un moment dat, soție. Chiar există această tradiție:
soția regizorului are întotdeauna rolul principal?
HMAROV: (Amuzat) Ca să vedeți, oamenii de rând confundă ca de obicei efectul cu cauza. Alegând o actriță pentru
rolul principal, regizorul se ghidează după gusturile sale. Ce
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HMAROV: (Intrând) La ceai vom avea și pâine prăjită cu
brânză topită. Dați-vă jos paltonul, aici nu e gară.
VERA PETROVNA: Nu sunt convinsă de asta.
HMAROV: No-no-no, am obosit de șicanele
dumneavoastră.
VERA PETROVNA: Aici e frig și e pustiu. Aici nu se
trăiește, aici se așteaptă.
HMAROV: (Ridicând un deget semnificativ) Oriunde și
oricum am trăi, noi nu doar existăm – noi așteptăm. Așteptăm
bunăstarea, așteptăm fericirea, copiii, nepoții, bătrânețea,
moartea, în sfârșit.
VERA PETROVNA: În acest apartament se așteaptă un
singur lucru: despărțirea.
HMAROV: Nu vă supărați din cauza nevestelor mele. Ne
despărțeam după ce nu mai aveam ce ne da unul celuilalt.
Cum rămâne cu paltonul?
VERA PETROVNA: (Brusc) Aveți cumva discul cu ”Anotimpurile” lui Vivaldi?
HMAROV: Vivaldi nu încălzește. Pot să vă propun un
lichior.
VERA PETROVNA: (Constată) Vișinată.
HMAROV: Se poate și vișinată. (Scoate de undeva și pune
pe masă o sticlă și un pahar)
VERA PETROVNA: (După o clipă de gândire) Aș prefera
un Vivaldi.
HMAROV: (Mirat) Poftim. (Găsește și pune un disc. Un
timp ascultă muzica apoi se apropie de Vera Petrovna și se
așează pe cotiera fotoliului. Adânc) Compozitorii vechi sunt
ca vinurile – aromele devin mai tari cu anii.
VERA PETROVNA: Așezați-vă pe canapea.
HMAROV: Credeți, că vreau să vă seduc?
VERA PETROVNA: Așezați-vă pe canapea.
HMAROV: Proastă. (Pauză. Hmarov trece pe canapea)
VERA PETROVNA: Dacă am greșit și v-am jignit involuntar, vă rog să mă scuzați.
HMAROV: Lăsați, nu vă mai cereți scuze. În realitate,
chiar îmi făceam socoteli cum să vă cuprind.
VERA PETROVNA: Nu sunt pe gustul dumneavoastră.
HMAROV: Păi nu v-am luat pentru rolul principal?
VERA PETROVNA: M-ați luat. Dar în scenariu, eroina dumneavoastră avea peste 40 și mai vroiați s-o machiați
să arate de 60. N-are rost să-mi faceți curte. Sunt împotriva tradițiilor. Și nici nu sunt supărăcioasă. Dacă tot vă rămâne timp de distracții, ar fi mai bine să-i faceți curte soției
dumneavoastră.
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HMAROV: Am divorțat trei săptămâni în urmă. Și țin asta
în secret. Mi-i teamă să stârnesc furnicarul de mirese moscovite, până încoronez în casă o nouă soție.
VERA PETROVNA: Dumnezeule! Chiar sunteți convins
că toate femeile visează să vă aibă drept soț?
HMAROV: Da.
VERA PETROVNA: Păi atunci, de ce să nu deranjați furnicarul? De ce să nu vedeți oferta mireselor, dacă tot v-ați hotărât să vă alegeți o nouă nevastă?
HMAROV: Deja am ales.
VERA PETROVNA: Pe cine?
HMAROV: Pe dumneavoastră.
VERA PETROVNA: Vă rog să nu glumiți.
HMAROV: Nu glumesc.
VERA PETROVNA: Mi s-a spus că aveți un truc preferat. La început îmbătați victima cu vișinată, apoi îi adormiți
vigilența cu ajutorul lui Vivaldi. Dar nu știam că imediat îi și
cereți mâna. (Hmarov se ridică, oprește muzica, revine la masă,
ia sticla) Nu-nu, vă rog, n-o strângeți. (Îi ia sticla și o pune
pe masă) Vreau să gust. Victimele dumneavoastră v-au lăudat
vișinata.
HMAROV: (Se așează pe canapea. Egal) M-ați întrebat, de
ce v-am ademenit în casa mea. Vă răspund. Să vă fac o propunere. Am făcut-o. Hotărâți-vă.
VERA PETROVNA: (Zâmbind) Vreți să o iau în serios?
HMAROV: Da.
VERA PETROVNA: Sunteți un răsfățat al stelelor. Eu sunt
banală. De ce vă trebuie așa o soție?
HMAROV: Nu vă privește.
VERA PETROVNA: Singurul lucru pe care știu să-l fac
este gospodăria casei. Dar tocmai această calitate a mea nu vă
e de nici un folos. Sunteți un câine hoinar. Bântuiți pe la prieteni și restaurante. În propriul bârlog vă mulțumiți cu brânza
topită.
HMAROV: Scuip pe toate raționamentele dumneavoastră.
Nu trebuie decât să-mi răspundeți dacă vreți să-mi fiți soție.
VERA PETROVNA: În așa caz, ați răspuns în locul meu.
Care femeie ar vrea să aibă un soț nesimțit?
HMAROV: Pe scurt: da sau nu?
VERA PETROVNA: Adineaori ați afirmat că sunt fetișistă
și proastă. Mi-ați descoperit cumva niște calități? Care?
HMAROV: Sunteți băiețoasă, naivă și înțeleaptă. Din acest
aliaj creează natura mari personalități.
VERA PETROVNA: Vă mulțumesc, dar acest aliaj nu mai
e chiar așa o raritate.
HMAROV: Ba e raritate. Din aceste calități nu dețin decât
două. Destinul m-a ferit de naivitate.
VERA PETROVNA: (Cu o ironie sinceră) Nu vă supărați,
dar sunteți cu mult mai naiv ca mine. Credeți că părerea dumneavoastră este infailibilă. Vă comportați ca un cotropitor întro capitală cucerită. Considerați că vă mai lipsește o singură calitate ca să vă alăturați clubului geniilor. Nu prea am ce alege.
Trebuie să vă consider ori naiv, ori prost. (Nepermițându-i să
răspundă) Asta e pentru fetișistă și proastă. Prea vă luați nasul la purtare. Asta cere un bobârnac. Nu are rost să mă pețiți.
Încercați să mă cuceriți în mod obișnuit. (Hmarov umple tăcut un pahar) Într-adevăr, suntem doi cai la aceeași trăsură.
Haideți s-o cărăm conștiincios. Și să nu uităm că suntem prieteni. Iată, v-ați liniștit. Vă mulțumesc. Un bărbat adevărat nu
cedează niciodată impulsului de moment. Iar acum ridicațivă și conduceți-mă. Trebuie să dorm, să-i pregătesc soțului
micul dejun și să ajung la studiou la ora nouă.
HMAROV: Se pare că, din instinct de autoconservare, nu
am spus niciodată ceea ce voi spune acum.
VERA PETROVNA: (Se ridică) Bine, drăguțule. Dar hai
s-o lăsăm pe data viitoare.
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HMAROV: Doar două cuvinte.
VERA PETROVNA: (S-a oprit în ușă) Da?
HMAROV: Vă iubesc.
VERA PETROVNA: (S-a pierdut pentru o clipă. Se uită
atent la el, încercând să transforme totul într-o glumă) Ce ai,
drăguță, de ce așa? Hodoronc-tronc. Merge omul pe stradă,
iar dumneata îi dai în cap cu bolovanul.
HMAROV: Apropiați-vă.
VERA PETROVNA: De ce?
HMAROV: N-ați auzit?
VERA PETROVNA: De ce-ați făcut-o?
HMAROV: Ce anume – să mărturisesc sau să mă
îndrăgostesc?
VERA PETROVNA: Să mărturisiţi. Nu faceți nimic
întâmplător.
HMAROV: Îmi place claritatea. Ea înlesnește relațiile. Nu
sunt nici muntean, nici oriental. Nu pot nici să vă răpesc, nici
să vă cumpăr. De aceea trebuie doar să spuneți – da sau nu.
VERA PETROVNA: Mărturisirea nu înlesneşte relaţiile, ci
le complică.
HMAROV: Nu cumva sute de bărbaţi v-au mărturisit iubirea lor?
VERA PETROVNA: Nu, sunteţi al doilea. Şi doar dezinvoltura dumneavoastră corporală mă încurcă în aprecierea
festivităţii momentului.
HMAROV: Întotdeauna şed aşa - răsturnat. Dacă asta vă
deranjează, pot să mă scol.
VERA PETROVNA: M-am obişnuit, nu vă deranjaţi. Trei
minute în urmă obligaţiile dintre noi purtau un caracter amical şi profesional. Aţi distrus această simplitate. Mă faceţi să
reacţionez.
HMAROV: Nimeni nu vă face nimic. Doar un cuvânt – da
sau nu.
VERA PETROVNA: Ce va fi dacă spun „nu”?
HMAROV: Voi considera că nu l-aţi spus. Sunt capabil de
un asediu prelungit.
VERA PETROVNA: Atunci mă veţi determina să mă apăr.
Ce va fi dacă spun „da”?
HMAROV: (Cu inocenţă copilărească) Divorţaţi. Schimbaţi apartamentul lui pe două. În al dumneavoastră va intra
Inga, şi vă mutaţi aici.
VERA PETROVNA: Înseamnă că Ivan Semionovici se va
lipsi nu doar de nevastă, ci şi de apartamentul în care a locuit
30 de ani. Şi când îi voi arăta astfel gratitudinea mea, veţi afirma în continuare că nu mă faceţi să reacţionez?
HMAROV: Da sau nu?
VERA PETROVNA: I-aţi dat vreodată flori vreunei femei?
HMAROV: (Mândru) Niciodată. Eu le eram suficient.
VERA PETROVNA: Niciuneia dintre soţii?
HMAROV: Fostele mele soţii sunt actriţe. Jucaţi într-un
film – şi veţi fi acoperită de flori. (După o pauză) La balcon,
într-un ghiveci, creşte nu ştiu ce mizerie. Tăiaţi-o şi consideraţi că v-am dat-o eu. Deci – da sau nu?
VERA PETROVNA: Nici una, nici alta. Vom considera că
această discuţie nu a avut loc. Noapte bună. Eu plec. (Se îndreaptă spre uşă. Ezită)
HMAROV: Ce mai aşteptaţi?
VERA PETROVNA: Ca orice om educat, să vă luaţi rămas
bun.
HMAROV: Nu, aşteptaţi să vă reţin. Şi pot să vă spun de ce.
VERA PETROVNA: Curios?
HMAROV: Pentru că şi dumneavoastră mă iubiţi.
VERA PETROVNA: (S-a întors. Calm) Iată, relaţiile noastre s-au simplificat până la limită. Sunt nevoită să plec.
HMAROV: Drum bun.
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VERA PETROVNA: O singură întrebare: cum v-aţi dat
seama?
HMAROV: Să iubeşti fără răspuns – e destinul naturilor
tari. Eu nu pot arde singur. Trebuie dat foc. Mă pornesc la un
drum doar atunci când simt că cineva mă aşteaptă la jumătate.
VERA PETROVNA: Sunt măritată.
HMAROV: Cu atât mai rău pentru soţul dumneavoastră.
(Formează un număr de telefon) Îi veţi comunica imediat soţului că îl părăsiţi. Ruptura trebuie făcută brusc şi de la rădăcină.
VERA PETROVNA: E la spital.
HMAROV: În aşa caz, sunaţi-l acolo. (Formează)
VERA PETROVNA: De unde ştiţi numărul de la clinică?
HMAROV: Au fost vremuri când vă sunam doar după ce
aflam că Aesculap e la postul de luptă.
VERA PETROVNA: (Apasă pe furca telefonului) Nici în
glumă să nu-mi propuneţi aşa ceva.
HMAROV: Doctorul e mândru şi, deci, orgolios. Nu va
suporta o soţie necredincioasă.
VERA PETROVNA: Aveţi dreptate, Ivan Semionovici nu
va suporta o soţie necredincioasă.
HMAROV: Deci?
VERA PETROVNA: El va avea o soţie credincioasă.
HMAROV: Chiar dacă decideţi să respectaţi această promisiune, cine, în afară de dumneavoastră, va şti despre ea?
Bârfa e atotputernică. Se va găsi un neghiob care, din pură
prietenie, va dori să-l ferească de ruşine.
VERA PETROVNA: Ivan Semionovici nu are prieteni
neghiobi.
HMAROV: (După o pauză, zâmbind) În aşa caz vom căuta căi ocolitoare. Dar, cum se spune în cercurile politice, de
acum toată responsabilitatea e pe umerii dumneavoastră.
VERA PETROVNA: (Brusc) Cred că arde ceva. (Miroase)
Pâinea. (Iese)
HMAROV: (Gândeşte. Apoi, hotărât formează un număr
de telefon) Clinica? Care este interiorul pentru cabinetul doctorului Smirnov? Ce înseamnă – nu daţi? De la ziar sunt. Mâine îi apare un articol, trebuie să clarificăm terminologia. (Scrie
pe o foaie un număr de telefon) Mulţumesc. (Iar formează) Fiţi
amabilă, cu doctorul Smirnov. Bine, aştept. (Pune receptorul
pe masă, lângă aparat)
VERA PETROVNA: (Intră) Dacă aveţi nevoie de cărbuni,
îi găsiţi în găleata de gunoi. Vă rog să mă conduceţi.
HMAROV: Încă un minut. Luaţi loc aici.
VERA PETROVNA: (Se aşează lângă el, pe canapea) Vă
ascult. (Evitând o îmbrăţişare) Nu fiţi copil.
HMAROV: Vă iubesc.
VERA PETROVNA: Vă rog, nu trebuie. Lăsaţi-mă. De ce
receptorul e pe masă?
HMAROV: Ca să nu fim deranjaţi.
VERA PETROVNA: (Se ridică, vrea să pună receptorul în
furcă, observă foaia cu numărul de telefon, ezită, duce receptorul la ureche) Da?... Da, sunt eu. (O pauză foarte mare. Pune
receptorul) Probabil, asta e manevra dumneavoastră de ocolire. (Hmarov nu răspunde, e încordat şi aşteaptă) Nu mi-e greu
să înţeleg de ce aţi procedat astfel.
HMAROV: Nu-mi plac ambiguităţile, doar atât.
VERA PETROVNA: Nu, aţi vrut să-i testaţi orgoliul, să-l
faceţi să sufere. În ideea că el nu va accepta această situaţie.
(Cu putere) Aţi vrut să sufere un om, la nivelul căruia nu veţi
ajunge niciodată, chiar dacă veţi primi zece premii! (Se aşează,
acoperă faţa cu mâinile, plânge)
HMAROV: (Pierdut) Vera Petrovna! Ei na! Nu trebuie!
(Se pune în genunchi, cu intonaţie copilărească) Ce mare lucru
am făcut? Am vrut cum e mai bine. Şi mai repede. Vă iubesc.
Vreau să fiţi cu mine. Am ales o tactică umană. Nu i-am crăpat
capul cu parul şi nu l-am omorât în duel. Am procedat ca un

Teatru
https://biblioteca-digitala.ro

om civilizat. Sigur, vreau ca el să cedeze. Dar, dacă doriţi, am
să-i cer scuze. Şi chiar voi fi generos: îi voi spune că eu sunt
singurul vinovat. Ei, iată, v-aţi liniştit. Vă mulţumesc! Sunteţi
dragostea mea. Mă iubiţi?
VERA PETROVNA: (Icnind pentru ultima dată) Da. Foarte. Cum altfel v-aş suporta.
HMAROV: Ne-am împăcat?
Fără a răspunde, ea se ridică, se apropie de combina muzicală, îi dă drumul, ia un pahar cu vişinată, l-a mirosit, l-a pus
la loc. Şi, fără a-l privi pe Hmarov, a ieşit. Pauză. Hmarov stă
în genunchi. Se aude Vivaldi.
ACTUL al II-lea
Cameră de pensiune lângă un lac. Ferestre mari şi uşă, spre
un balcon uriaş, sunt deschise. Se văd vârfuri de brad, cerul
e senin. Pe pervaz, pe masă, pe jos, în vaze, găleţi etc. – flori.
Trandafiri, garoafe, lalele, crini. Sună telefonul. Din dormitor
iese Hmarov. E în halat şi papuci de casă. E nedormit, e nebărbierit. Ridică şi imediat pune receptorul în furcă. Aşteaptă, privind sumbru spre telefon. Acesta sună din nou.
HMAROV: (Schimbând vocea) Ascult... Serghei Constantinovici e bolnav şi nu poate veni la telefon. De la care ziar?
Bine, îi transmit. (Pune receptorul la loc, se uită atent pe geam.
Răspunde la bătăile în uşă) Intraţi.
VERA PETROVNA: (Intră, scoate pălăria, pune pe masă
un buchet de crini) Cum vă simţiţi?
HMAROV: Ca după un knockdown.
VERA PETROVNA: Întâlnirea a fost minunată. Am evoluat chiar în secţie. De ce sunt cărţi împrăştiate peste tot?
HMAROV: Aşa trebuie.
VERA PETROVNA: Şi cum v-a ajuns pijamaua pe masa
de scris?
HMAROV: Plecaţi în camera dumneavoastră!
VERA PETROVNA: Bine. Daţi-mi voie să am grijă de flori.
La mine nu mai e loc. Şi acestea vor trebui găzduite aici.
HMAROV: (Apucă buchetul, îl aruncă pe geam, o împinge
spre balcon) Priviţi. Plaja se întinde pe doi kilometri, dar, nu
ştiu de ce, toată echipa se bronzează tocmai aici. (Închide uşa
balconului, se aşează în fotoliu, deschide o carte, încearcă să
se concentreze – nu reuşeşte. Aruncă volumul pe canapea, ia o
altă carte)
VERA PETROVNA: (Deschizând timid uşa) Aici, pe pereţi, sunt lilieci.
HMAROV: Orice fiinţă trebuie iubită.
VERA PETROVNA: (Îi e ruşine să recunoască) Mă tem de
ei.
HMAROV: Sunt pescăruşi, aici nu există lilieci.
VERA PETROVNA: Scuzaţi. Îmi permiteţi să trec?
HMAROV: Mergeţi.
VERA PETROVNA: (Parcă s-ar strecura târâş pe lângă el,
ridică de jos o cravată. În uşă se opreşte, ezitând) Şi totuşi, ce
se întâmplă?
HMAROV: Ce aveţi în vedere?
VERA PETROVNA: Statul nostru degeaba.
HMAROV: (Iritat) Echipa are întâlniri zilnice cu spectatorii, emisiuni TV, interviuri. Asta numiţi stat degeaba?
VERA PETROVNA: Pe cer nu e nici un noruleţ. Dar aparatele de filmat sunt în huse. De cinci zile oamenii se tăvălesc
pe plajă. Cele două scene, pentru care am venit aici, sunt descrise amănunţit în scenariu. Îi puteţi ordona lui Chiril Vasilievici să le filmeze. N-o fi el un mare regizor, dar ştie cum
trebuiesc filmate.
HMAROV: (Urlă) Aş putea proceda mai simplu: să-l trimit la mama dracului! Şi am să-l trimit, dacă mai transmite
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vreodată prin dumneavoastră aşa ceva! (Mai calm) În artă nu
poţi să pui pe altcineva să-ţi facă treaba. În artă nu e destul să
ştii, trebuie să poţi. Şi strângeţi-vă de aici florăria, nu sunt în
mormânt.
VERA PETROVNA: (Aşteptând să-i treacă nervozitatea)
Nu cred în ameţelile dumneavoastră. Sunteţi un simulant.
HMAROV: (Cu neîncredere demnă) Eu – simulant?! Îndrăzniţi, privindu-mă în ochi, să afirmaţi că am decăzut până
la minciună?
VERA PETROVNA: Da.
HMAROV: Dar pastilele astea?... Iată! Galbene, roşii, albastre! Câte 20 pe zi?...
VERA PETROVNA: (Îi întinde o punguliţă) De la Chiril
Vasilievici.
HMAROV: Ce e asta?
VERA PETROVNA: Galbene, roşii, albastre. Aceleaşi – 20
pe zi – pe care le aruncaţi pe geam. De cinci zile le adună în
fiecare dimineaţă.
HMAROV: (Privind în pungă, zâmbeşte) Ar putea să nu se
plângă pentru statul degeaba. O sută de genuflexiuni pe zi la
vârsta lui nu e puţin. (Privind-o pe sub sprâncene) Altceva?
VERA PETROVNA: Sper că nu sunteţi somnambul?
HMAROV: Nu.
VERA PETROVNA: Dar Chiril Vasilievici spune că în fiecare noapte, foarte atent, ca să nu vă vadă nimeni, urcaţi din
balcon pe acoperiş, apoi coborâţi pe scara de incendiu şi, până
spre dimineaţă, hoinăriţi pe mal. Iată de ce vă întreb: ce vi se
întâmplă?
HMAROV: (Rar, direct) Nu mai am ce şi nu mai am de ce
filma. În situaţia mea, un scriitor îşi arde manuscrisul, iar un
pictor îşi taie tabloul.
VERA PETROVNA: Dar ce face un regizor?
HMAROV: Se dă bolnav, face pe nebunul, nu doarme
nopţile. Aţi reuşit să mă faceţi să mărturisesc. Acum sper că
sunteţi mulţumită?
VERA PETROVNA: (Ridicând cărţile de jos) Aşa ceva am
şi bănuit. Nu ştiam doar cât de departe aţi ajuns.
HMAROV: (Ironizând) „Aşa ceva am şi bănuit”! Cum să
nu! Trageţi cu ochiul după mine toată noaptea.
VERA PETROVNA: Vă rog să nu turbaţi.
HMAROV: Valea! Sunteţi prea deşteaptă pentru mine. (Îi
ia cărţile din mâini şi le aruncă pe canapea) Pot să vă anunţ
până unde am ajuns: în mocirlă. Şi dacă aţi fost trimisă de
acea gaşcă de egoişti, anunţaţi-i: Hmarov a dat faliment. (Ea îl
priveşte calm) Credeţi că am glumit?
VERA PETROVNA: Nu cred că aţi glumit.
HMAROV: Aa, nu credeţi?
VERA PETROVNA: Nu.
HMAROV: Înseamnă că sunteţi de acord că Hmarov e netalentat şi gol?
VERA PETROVNA: Aţi demonstrat deja că sunteţi talentat şi încă n-am aflat dacă sunteţi gol.
HMAROV: (Mândru) Mă puteţi crede. Vid cosmic. Golul
lui Torricelli. (Sună telefonul) fiţi amabilă, răspundeţi.
VERA PETROVNA: (În receptor) Ascult. (Lui Hmarov)
Mass-media solicită un interviu de la marele creator.
HMAROV: (Urlă) Hmarov nu e un mare creator, ci un
mare rahat!
VERA PETROVNA: (Îi întinde receptorul) Spuneţi-i asta
personal.
HMAROV: (Îi zmulge receptorul şi îl izbeşte în furcă) Hmarov nu e capabil să creeze. Hmarov e capabil să întruchipeze.
Mai bine sau mai rău, dar – să întruchipeze. El, aidoma unui
pianist, este doar un intermediar între compozitor şi public.
Dar pianistul are compozitori celebri. Pe cine are Hmarov?
Pe Grebeşkov! (Iese în domitor dar revine repede, continuând
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ideea autoumilitoare) Şi, în general, ce e filmul? Cinci, zece
ani, şi filmul e perimat. Inutil. Costumul e altul, tonalitatea e
alta, jocul actoricesc e de altă manieră. Suntem emanaţii ale
civilizaţiei, nu ale culturii. Astăzi e cinematografia, mâine e
visul hipnozei – călătorii în lumea ireală, transfigurare întrunul din personaje. Creatorii autentici ocolesc cinematografia.
Pentru că adevăratele genuri culturale sunt eterne. Ele s-au
născut din biologia umană. Sunete, culori, cuvinte. Muzica,
pictura, literatura.
VERA PETROVNA: (Deloc impresionată de acest discurs)
Nu vă place materialul filmat?
HMAROV: Mi-a plăcut. Dar acum m-am trezit. Elegantă
plictiseală. O dorinţă copilărească de a fi în pas cu moda. Eroina dă drumul la experimentul cu sinteza proteinei şi pleacă
în pensiune, ca toate meritele să-i rămână şefului. Rezultatele sunt fulminante. Profesorul e radios. Minunat. Ce trebuie
să filmăm aici? Profesorul vine la pensiune. Îi spune asistentei despre succes. Răsfoind revista, găseşte articolul. Un mare
academician îl acuză de neseriozitate. Că îşi arogă drepturile
ştiinţifice, exploatând talentul colaboratorilor. Atac de cord.
Ea are grijă de el toată noaptea şi îi scrie academicianului o
scrisoare acuzatoare. Vă place acest episod?
VERA PETROVNA: Dacă insistaţi, recunosc: mi se pare
nereuşit.
HMAROV: Iată. Nounăscutul geniu Ciuhonţev a declarat
că în această scenă el n-are ce juca. Şi are dreptate, dracu să-l
ia! Da, ea e talentată, îi e plin capul de idei strălucite, dar nu
mi-e suficientă o îndrăgostită plictisitoare. Am nevoie de o
acţiune. Explozie!
VERA PETROVNA: Poate soluţia ar fi o altă abordare a
scenei?
HMAROV: Poate.
VERA PETROVNA: Şi atunci care-i treaba?
HMAROV: Îl aştept pe Grebeşcov.
VERA PETROVNA: Aa, iată ce e! Îl aşteptaţi pe Grebeşcov... Înseamnă că trista scenă despre faliment era gândită
pentru mine? Disperarea dumneavoastră, la fel ca şi boala, e
falsă.
HMAROV: Disperarea e autentică. Dar nu sunt sinucigaş.
M-am obişnuit să lupt până la capăt.
VERA PETROVNA: Unde e scenaristul dumneavoastră?
HMAROV: S-a-mbolnăvit.
VERA PETROVNA: Ce are?
HMAROV: Mania grandorii. Se crede dramaturg. A plecat
să scrie o piesă şi nu a anunţat pe nimeni unde e. (Se îndreaptă
spre dormitor)
VERA PETROVNA: (Cu această întrebare îl opreşte) La ce
oră a înţeles profesorul că s-a produs marea descoperire?
HMAROV: Să presupunem că dimineaţă. Dar de ce?
VERA PETROVNA: Dimineaţă – nu-i bine. Dacă la sfârşitul zilei – am putea inventa ceva.
HMAROV: De exemplu?
VERA PETROVNA: De exemplu: se chinuie insistent să ia
legătura telefonic cu ea. Se duce la gară, dar pierde trenul. Şi,
atunci, ştiţi ce face?
HMAROV: Ceea ce voi face şi eu acum – se trânteşte să
doarmă.
VERA PETROVNA: Pleacă după ea cu maşina. Toată
noaptea e la volan şi, când...
HMAROV: Dar cine vă credeţi, să daţi aşa buzna în tainele
meseriei mele? (Trântind uşa, pleacă în dormitor. Ea, întreruptă la jumătatea frazei, zâmbeşte trist, comic, parcă s-ar plânge
unui martor nevăzut, dă din mâini. Strânge cărţile de pe canapea şi le pune pe masă. Ia pijamaua lui şi se îndreaptă spre
dormitor. Se opreşte. Revine încet. Pune pijamaua pe masă, iar
cărţile pe canapea. Permiţându-şi o clipă de relaxare, se aşează
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în fotoliu şi, pentru un timp, se transformă dintr-o femeie calmă,
într-un copil abandonat, fără puteri. Sună telefonul. Tresare, îşi
revine brusc, îşi netezeşte părul, de parcă ar vorbi în faţă cu cineva, ridică receptorul)
VERA PETROVNA: (Vesel) Ascult. (Foarte prietenos) Da,
Fiodor Petrovici, i-am povestit despre vizită. Cred că Serghei
Constantinovici se simte ceva mai bine. Vai, dragă Fiodor
Petrovici, de ce să mă distrați? vă asigur că num ă plictisesc.
Dispoziția? (Nu are timp să răspundă, pentru că apare Hmarov. Schimbarea atitudinii lui e atât de frapantă, încât ea scapă
receptorul)
HMAROV: (Spre telefon) Cine e?
VERA PETROVNA: Ciuhonțev.
HMAROV: Minunat. (Ia receptorul) Fiodor Petrovici, vă
aștept cu Chiril Vasilievici la mine în 20 de minute. (Pune receptorul. Festiv, parcă ar mărturisi ceva important) Profesorul
pleacă cu mașina! Toată noaptea e la volan! În căutarea asistentei merge la plajă. și se întâlnește brusc cu academicianul.
Transpare o animozitate mai veche. Academicianul îl jignește
public, acuzându-l de mediocritate. și atunci ea se aruncă asupra academicianului precum o leoaică ce-și apără puii. Ea știe:
ar fi mai înțelept să tacă, ar putea s-o coste cariera. Dar ea nu e
dintre cei care trădează. Ea îl pălmuiește cu cuvinte. Dar brusc
se întoarce spre profesor simțind tragedia: el face un infarct.
Ei?! Cum e?!
VERA PETROVNA: (Nerevenindu-și definitive din mirare)
Cred că v-a venit o idée reușită.
HMAROV: Reușită? Ba pe dracu! Minunată! Urmare firească, dar subiectul s-a acutizat, a luat-o brusc înainte. (Energic) Ah, Hmarov! Ah, bravo! De ce sunt împrăștiate cărțile? Și
de ce, naiba, pijamaua e pe masă? (Strânge cărțile de pe canapea și le trântește într-un colț. Făcând boț pijamaua o aruncă în
dormitory. Observând pantofii în mijlocul odăii, le izbește cu piciorul sub pat) Trăiască ordinea! (Trece în dormitor și vorbește
de acolo) Vă amintiți: am promis că ne vor aduce florile cu
duiumul? Acum, vă promit premiul pentru cel mai bun rol
feminin. (Intră, fără halat, încheindu-și cureaua la pantaloni,
vesel) Am renumele unui regizor de calibru mondial. Până își
vor da seama că nu sunt decât un rahat, am timp să mai iau
vreo două-trei premii. (Se uită pe geam) Zac, derbedeii, leneșii,
blestemații! Cu sudoarea frunții își vor câștiga pâinea acum! Îi
fac eu să țopăie. Vor cânta! Ah, drace, e o zi minunată!
VERA PETROVNA: (Se proptește în pieptul lui Hmarov,
care încearcă s-o îmbrățișeze) Mă doare.
HMAROV: (O ridică, instalând-o pe masa de scris. A uitat
definitive de criza anterioară) Ați învățat să sfidați gravitația.
Un mic efort și veți plana alături de mine. Cu cât mai sus, cu
atât e mai larg orizontul, cu atât mai mulți factori la care merită să te gândești. Priviți, cum șerpuește râul, ba îndepărtându-se, ba apropiindu-se de lac. Se avântă spre el, aidoma gândului omenesc spre adevăr. Râul nu poate minți. (Fără pauză)
Știți ce-aș face, dacă aș fi contemporan cu marele Șmecher?
Aș scrie toate astea. Cred că am emis un gând măreț. (Parcă
ar reveni de departe) Ei, bună ziua! Blestemată meserie. Întruna sunt obstacole. Și într-una – disperare. Ar fi cazul să mă
obișnuiesc că se succed – căderile și înălțările. Însă, de fiecare dată, adâncul căderii pare abisal. (O admiră cum stă și îl
privește atent, studiindu-l, de la înălțimea postamentului) Nu
contenesc să vă iubesc tot mai mult și mai mult. În zadar. Tipul meu sunt blondele cu picioare lungi. Se pot înlocui ușor.
Dumneavoastră sunteți unică. Ce mă fac, dacă nu veți mai fi
lângă mine? De ce aveți ochii uzi? V-au supărat?
VERA PETROVNA: (Zâmbind) Totul e bine.
HMAROV: Dacă au îndrăznit – să-mi spuneți. Voi fi
necruțător. Îi tai în bucăți. (Dispare în dormitor) Unde e aparatul de ras? Așa, l-am găsit.
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VERA PETROVNA: (Își șterge lacrimile cu vârful degetelor,
oftează adânc, a desfăcut mâinile, explicând unui martor nevăzut că nu merită să se neliniștească din cauza ei, ascultă zumzăitul aparatului de ras) Ascultați, mărețule regizor.
HMAROV: (Din dormitor) Ce e?
VERA PETROVNA: Nu, nimic, fleacuri. Mă gândeam: ce
bine că aici sunt rândunele și nu lilieci, ar fi trebuit să-i iubim
și pe aceștia.
Ziua următoare. Terasa unei cafenele aflată lângă platoul
de filmare. Două mese sub umbrele. Un telefon. La una dintre mese – Hmarov. Într-o mână are o franzelă, iar în cealaltă – o sticlă de lapte. Intră Vera Petrovna într-un halat lung, de
bumbac.
VERA PETROVNA: Se poate?
HMAROV: Îhî.
VERA PETROVNA: Bietul de el. Am crezut că aţi apucat
să mâncaţi în pauza trecută.
HMAROV: Ba pe dracu! Pictorii m-au înnebunit cu schiţele lor. Dacă nu mă refugiam aici, rămâneam flămând până la
cină. Adăpostiţi-vă sub umbrelă. Încă o dublă – şi basta.
VERA PETROVNA: Am venit la dumneavoastră pentru...
HMAROV: (Grăbit) Vă rog, nu despre lucru.
VERA PETROVNA: Lucrăm deja de zece ore, fără pauză.
HMAROV: Da, e o zi reuşită. (S-a sculat. S-a întins. Este
energic) De dimineaţă am studiat cu binoclul o bisericuţă. Vă
plac clopotele?
VERA PETROVNA: Nu ştiu, am locuit numai lângă biserici moarte.
HMAROV: Clopotele fascinează. Sunt eterne. Ca apa şi focul. Imaginaţi-vă că sunteţi un călător prin stepă. Şi brusc, de
acolo, de după dealuri, răzbate un sunet – jos, dens, greu. Prima lovitură. A doua. Şi iată că răsună toate, parcă s-ar striga
reciproc, parcă s-ar îndemna tot mai sus şi mai sus. Vă ademenesc. Şi, involuntar, grăbiţi pasul, să vă apropiaţi. Intraţi în
oraş în sunet de clopote. Aerul, traversat de sunete, se condensează, şi fiecare pas – e o victorie, escaladarea unui pisc. Pentru că nu aţi intrat în oraş, ci sub cupola unei catedrale, numită Artă. Arta, căreia fiecare intrat îi aduce drept sacrificiu
întreaga lui viaţă... Cred că şi acest discurs merită notat. Cine
e individul cu pălăria de paie?
VERA PETROVNA: Acelaşi ziarist chinuit, care aşteaptă
interviul promis de dumneavoastră.
HMAROV: (Scoate din buzunar câteva foi pliate şi i le întinde) Să le publice.
VERA PETROVNA: Ce e asta?
HMAROV: Interviul. Puteţi arunca o privire.
VERA PETROVNA: I-aţi acordat vreun interviu?
HMAROV: Nu, l-am scris singur.
VERA PETROVNA: Ah, iată cum?
HMAROV: Vă miră?
VERA PETROVNA: Sinceră să fiu, nu ştiam că se cade săţi iei sieşi interviu. (Citeşte) “În maniera sa obişnuită, un pic
încrezută, dar atractivă, venerabilul regizor a spus: «Filmul
meu abordează nişte probleme atât de importante, încât cele
câteva minute…»” (Împătureşte foile)
HMAROV: (Neliniştit) Ceva nu e în regulă? Poate să scot
epitetele precum „talentat” şi „venerabil”?
VERA PETROVNA: Dacă nu le consideraţi exagerate
– lăsaţi-le.
HMAROV: (Măreţ) Nu le consider exagerate. Dacă era
după mine, aş fi scris mereu: genial. Sunt înconjurat de mediocrităţi. Talentul este o noţiune inefabilă, iar renumele – o
realitate. Pe acesta poţi şi trebuie să ţi-l cultivi. Şi nu din vanitate, ci pentru a-ţi uşura calea. (Vera Petrovna îi zâmbeşte,
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fără a răspunde. Nemairezistând privirii ei, Hmarov îi smulge
foile din mâini şi şterge câteva cuvinte) Costoplav crede că vă
exploatez, eu însă vă ascult întotdeauna şi în toate. Ce îmi mai
porunciţi să fac?
VERA PETROVNA: Vă rog, ascultaţi-mă.
HMAROV: Ş-ş-ş! Auziţi?
VERA PETROVNA: Ce?
HMAROV: Muzica.
VERA PETROVNA: Nu.
HMAROV: Ascultaţi, Bach.
VERA PETROVNA: Nu e nici o muzică. Pur şi simplu nu
doriţi să mă ascultaţi.
HMAROV: Da, nu vreau să vă ascult. Sunt concentrat să
lucrez (observaţi că nu am preamărit acest proces cu termenul
de a crea), eu spun: să lucrez, iar aceşti derbedei cred că m-am
izolat de ei după un zid de cetate. Şi atunci vă catapultează
peste ziduri. Abuzează de lipsa dumneavoastră de caracter. Să
vă fie ruşine. Ieri seară ne-am certat, şi e puţin probabil să vă
mai amintiţi de ce.
VERA PETROVNA: Din cauza lui Chiril Vasilievici.
HMAROV: Corect. S-a cerut acasă pentru două zile. Nu
v-am ascultat – şi drept rezultat avem astăzi o zi bună de lucru.
VERA PETROVNA: Sunteţi imoral.
HMAROV: Eu? De ce?
VERA PETROVNA: Chiril Vasilievici nu s-a cerut acasă,
la Moscova, ci în satul natal, de lângă Vladimir. Mama lui e pe
moarte. Nu vă e teamă? Aşa se pierd prietenii!
HMAROV: (Aproape explodând într-un strigăt) Eu sunt
artist! Sunt ţar – trăiesc singur!
VERA PETROVNA: Sunteţi prea sincer cu mine.
HMAROV: Păi cu cine să mai fiu sincer! Răbdaţi, dacă vă
iubesc. Chirică ştie ce este cinematografia. Muncă de salahor. Restul – afară. (După o pauză, calm) Spuneţi-i să meargă
diseară la gară. (S-a uitat la dreapta) Se târăsc aidoma unor
muşte adormite. Ar fi timpul să ne adunăm. (S-a uitat la ea)
De ce v-aţi înfofolit în acest halat ca într-o blană de urs? Sunt
30 de grade la umbră. Aţi răcit?
VERA PETROVNA: Nu.
HMAROV: Dar cum vă simţiţi în general?
VERA PETROVNA: Foarte bine.
HMAROV: Atunci comunicaţi-i acest lucru soţului
dumneavoastră.
VERA PETROVNA: De ce trebuie să-i comunic soţului
meu?
HMAROV: El a iniţiat cu mine o discuţie prostească: “Trebuie avut grijă de Vera Petrovna. Vera Petrovna se extenuează
şi asta se poate sfârşi trist”. Şi în general – de ce dracu a venit
aici?
VERA PETROVNA: Are trei zile libere, vrea să se odihnească şi să vadă cum merg treburile.
HMAROV: (Privind-o repede, ca un apropo) Ciuhonţev
mi-a povestit un episod din viaţa unui chirurg. Când acesta
a plecat cu nevastă-sa la pescuit pe râul Enisei, la ocolul silvic de acolo s-a produs o nenorocire. Au trimis un elicopter.
El a realizat o operaţie unică. N-avea răbdare să împărtăşească marea bucurie cu soţia, dar nu putea s-o prindă la telefon.
Elicopterul venea după el abia spre dimineaţă. Erau inundaţii,
maşinile stăteau înglodate. Atunci a cerut un cal şi toată noaptea a galopat prin taiga.
VERA PETROVNA: Cunosc acest episod din viaţa unui
chirurg. Nu e secret. Probabil, Ivan Sergheevici i l-a povestit
lui Ciuhonţev la o partidă de poker.
HMAROV: Reiese că vă transpuneți propria viață în artă.
Eroul nostru, din mila dumneavoastră, s-a transformat în
prietenul părinților asistentei sale. Poate nici asta nu a rodul
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unei imaginații artistice, ci doar povestea de iubire a lui Jack
Spintecătorul?
VERA PETROVNA: Sigur. Era chiar atât de greu să vă dați
seama până acum?
HMAROV: Minunat! Prin urmare, eu filmez experiența
de viață a soțului dumneavoastră și mai îndrăznesc să mă
plâng că el bântuie pe aici. Spuneți-i să se care. A devenit preferatul trupei. Îi servește pe toți cu cognac. (Strigă spre dreapta) Ei, voi de colo! Chiril Vasilievici! Cineva! Începem! (Către
ea) Ce aveți? De ce tremurați?
VERA PETROVNA: Nu mă băgați în seamă.
HMAROV: Ați răcit.
VERA PETROVNA: (Ușor) Ivan Semionovici are dreptate,
într-adevăr m-am extenuat un pic. Stresul.
HMAROV: Sigur?
VERA PETROVNA: E posibil. Dar nu vă neliniștiți. Mă
stăpânesc și totul va fi bine. Bunul simț nu mi-a permis niciodată să leșin în fața oamenilor.
HMAROV: Se întâmplă să leșinați?
VERA PETROVNA: Foarte rar. În ultimii ani – nu.
HMAROV: Și ce simțiți atunci?
VERA PETROVNA: Nimic. Brusc mi se învârte capul.
Apoi îmi revin.
HMAROV: (Îi sărută mâinile) Să nu îndrăzniți să leșinați
de față cu mine. Sunt un bărbat zdravăn, poți să mă ameninți
și cu un cuțit, dar mă pierd când oamenii leșină sau simt o durere acută. (O privește în ochi) Totul e bine?
VERA PETROVNA: Am venit la dumneavoastră cu rugămintea să anulați a șaptea dublă. (Hmarov îi întoarce spatele)
Mă auziți?
HMAROV: Nu.
VERA PETROVNA: Oamenii suferă din cauza arșiței.
Operatorul și Chiril Vasilievici consideră că avem suficient
material pentru montaj.
HMAROV: Am spus că nu vă aud. (Se întoarce) Ce credeți,
de ce am nevoie de dubla a șaptea? Pe bietul academician l-ați
lucrat excelent. Dar apoi, deși Ciuhonțev a jucat ca un zeu,
n-am mai reușit nici pe dracu. Nu mă mulțumiți dumneavoastră. Profesorul s-a luat de inimă, iar pe fața dumneavoastră nu e nici durere, nici disperare, ci doar o teamă cotidiană.
Înțelegeți, ea îl iubește. Cu durerea și cu disperarea se dă de
gol în fața tuturor.
VERA PETROVNA: (Ezitând) Am încercat. Am încercat
mult.
HMAROV: Mai încercați. Sportivilor li se dau trei șanse.
Sunt mai generos. V-am dat șase. Trebuie să reușiți.
VERA PETROVNA: Ușor de spus. Cum?
HMAROV: Nu știu. Resursele regizorale deja le-am epuizat. Căutați și singură. Concentrați-vă. Cotrobăiți în memorie.
Puteți face asta. Unde-i dracul de Chirică? (Ieșind, sarcastic)
Aesculap n-a făcut niciodată infarct?
VERA PETROVNA: Nu.
HMAROV: Păcat. Acum ne-ar fi fost de folos. Ca întâmplarea din taiga. (A ieșit. Ea rămâne singură. Undeva pe plajă
se aude o muzică: Procofiev: Romeo și Julieta)
VERA PETROVNA: (Ia receptorul și formează un număr)
Sunt eu. Cum v-ați instalat? Minunat! Dispoziția? Și eu la fel.
Excelentă – jur. Sincer? Da. Obosesc. Și mai sincer? Cel mai
greu e între patru și șase. Da, toți, ca ultima dată. (Zâmbește)
Din păcate nu pot dormi după prânz. Vai, dragule, trebuia să
ne gândim înainte la asta. Acum lucrez. Lu-crez! Dar tu ai putea dormi în timpul operației? Da, sigur, comparația e stupidă.
Dar n-am dublură. O oră de somn de-al meu ar însemna 26
de ore pierdute pentru ceilalți. De ce? Pentru că e un grup format din 26 de oameni. Mai avem de filmat o dublă. Sigur, dacă
ești curios, poți veni. (Pune receptorul în furcă, ascultă muzica.
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Parcă și-ar aminti ceva, face câțiva pași ușori. S-a oprit. Au înviat mâinile. Apare grația unei poziții de balerină. Apoi face o
mișcare, încă una, parcă și-ar aminti ceva de demult, dansează. Supusă unei magii inexplicabile, încearcă să transmită prin
dans o stare de interiorizare. O umbră tristă a eroinei shakespeariene apare pe fața ei)
HMAROV: (Intră. Privește dansul improvizat) Ce faceți?
VERA PETROVNA: (Surprinsă, vinovat) Caut.
HMAROV: Ei, acolo! Opriți muzica! (Parcă ar cere
explicații) Ei?
VERA PETROVNA: (Ezitând) Mă forțați să mărturisesc.
HMAROV: (Se așează) Dați-i drumul.
VERA PETROVNA: (Oftează. Rar. Aștepta demult această discuție) Cândva, când m-ați întrebat dacă n-am visat să
joc pe scenă – v-am mințit. (El tace) Nu vă miră? (El tace)
Am visat să ajung balerină. și nu doar am visat. Am fost. (El
tace) Pot chiar să mă laud: am fost o balerină bună. Încă nu
vă miră?
HMAROV: Nu. Asta știe toată echipa. Aesculap, la pocher,
s-a scăpat și în privința asta.
VERA PETROVNA: (Dezamăgită) Da?
HMAROV: Da. Dacă vă consolează, mărturisire pentru
mărturisire: știam asta demult.
VERA PETROVNA: De unde?
HMAROV: Ținuta, discul – e ca mersul pe bicicletă, e pentru tot restul vieții. (Parcă lipsit de importanță) Da, ați fost o
balerină bună. Solista trupei. Așa mi-au zis specialiștii. și mi-a
fost plăcut să aflu acest lucru. Dacă asta-i tot – să revenim la
filmul nostru.
VERA PETROVNA: (Cu mirare și supărare) Ați știut și
n-ați spus nimic? De ce?
HMAROV: Scuip pe ziua de ieri. Nu sunt istoric, sunt
futurolog. În mâinile mele e viitorul dumneavoastră. E mai
important.
VERA PETROVNA: (Trist) Atunci, mulțumesc.
HMAROV: Pentru ce?
VERA PETROVNA: Măcar pentru faptul că ați fost
înțelegător în privința minciunii mele.
HMAROV: (Spre culise) Muzica, am spus! (A așteptat
până a tăcut muzica) Nu căutați unde trebuie. N-am nevoie de expresivitatea mișcării. Îmi trebuie o nuanță de culoare.
(Grav, insistent) Ascultați-mă cu atenție. Când profesorul, luându-se de inimă, cade și vă aplecați asupra lui – am nevoie de
reală disperare și de durere autentică.
VERA PETROVNA: V-am spus că un rol dramatic mă
depășește.
HMAROV: Mofturi. Aici nu e scenă, e film.
VERA PETROVNA: (Sfârșită) Mai mult nu puteți scoate
de la mine. Scuzați.
HMAROV: Păi nu! Încă un efort.
VERA PETROVNA: N-are rost. Nu.
HMAROV: (Privind spre dreapta) Aha, în sfârșit! A apărut
Chirică. (Gândește, apoi, brusc, iluminat, ordonă) Chiril Vasilievici! Ia, bagă spre ea camera. Lucrăm. Ultimul elan. Nu vă
fie milă de film!
VERA PETROVNA: Sunteți prea impetuos.
HMAROV: Îmi iubesc meseria și-mi place s-o fac bine.
Ultima dublă.
VERA PETROVNA: Nu pot.
HMAROV: Aveți încredere în mine. și în magia montajului. Priviți-mă. În ochi!
VERA PETROVNA: N-are sens.
HMAROV: Sunteți – mamă. Acum, aici, moare copilul
dumneavoastră. Ei!
VERA PETROVNA: (Ca hipnotizată) Încerc... Sigur, eu...
Nu, nu pot.
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HMAROV: (Exaltat) Bine. Sunteți – soție. Moare, nu
Ciuhonțev, nu profesorul Rjevskii. Moare soțul dumneavoastră. În numele artei sacre îl vom sacrifica pe el.
VERA PETROVNA: (Forțându-se) Nu. Scuzați. Simt neadevărul. Lăsați oamenii să se odihnească. Lucrează de...
HMAROV: (Se ridică, furios) Sunteți o tâmpită lipsită
de talent!!! Cine v-a dat dreptul: operatorului, lui Chirică și
dumneavoastră să decideți câte duble am eu nevoie pentru
montaj? Poți fi genial, poți fi mediocru, poți fi un regizor de
doi bani, dar numai un coate-goale predă filmul cu un episod
neterminat. Toată lumea a avut suficiente pauze. Cinci. Între
fiecare dublă. Eu – nici una. Îmi crapă capul, am băut două pachete de analgezice, dar nu cerșesc odihnă. (Cu o notă extrem
de furioasă) Am șapte vieți, dar toate au o limită! Și eu am inimă. Și ea... (Îngheață, se clatină, cade pe scaun)
VERA PETROVNA: (Nu imediat) Ce aveți? (El nu răspunde, capul îi cade pe mâini, iar ea continuă speriată) Serghei
Constantinovici? Vă e rău? (Încearcă să-i ridice capul, panicată) Îi este rău! Serghei, Serioja! Chiril Vasilievici! Repede!
Îi este rău! Încetați filmarea asta proastă! Chemați un doctor!
HMAROV: (Ridică privirea) Minunat! (Îi sărută mâinile) Genial! (Spre culise) Developați imediat. Pentru montaj.
Răspundeți cu capul pentru bucata asta. Liber, toată lumea.
(Se ridică, ei) Mulțumesc. (Chicotind) Ei, Hmarov! Ei, bravo!
VERA PETROVNA: (Mirată) Dumneavoastră... Dumneavoastră... Înseamnă că totul a fost pentru...
HMAROV: Păi da, prostuțo. De parcă mi-aș permite la
mijlocul lucrului să las echipa orfană? Inventivitatea - și asta
e talent.
VERA PETROVNA: (Pierdută, jalnic) E o cruzime. Sunteți
un monstru. Sunteți...
HMAROV: (Zâmbind, hotărât) Nu, nu sunt monstru, sunt
artist. V-am oferit o senzație nouă. Sentimentul neputinței, al
disperării, al fricii. Analizați-l, studiați-l, învățați-l. Numai autenticitatea aduce succesul. Sigur, sunt un barbar, egoist, nemernic. Dar, acum, toate sunt în trecut. Culcați-vă pe la zece.
Dar puneți deșteptărorul pentru ora șapte. Ei-ei, ce-i cu privirea asta suspectă? Uneori mă priviți de parcă urmează să mă
arunc asupra cuiva cu un cuțit. Nu vreau însă decât să lucrez.
Să lucrez, să lucrez, să lucrez!
VERA PETROVNA: (Strivită) Probabil, aveți dreptate.
Dar e o cruzime. E... (Cade)
HMAROV: (Reușește s-o prindă. Pierdut) Ah, drace! Ei,
acolo! Unde-i Aesculap? Aduceți-l!
Fereastră, acoperită de jaluzele. O masă, nu prea mare, veche, de lemn roşu. Două fotolii. La căpătâiul patului, pe noptieră, medicamente, o lampă aprinsă, telefon. Intră Vera Petrovna,
într-un capot peste pijamale. Cu o mişcare de rutină adună în
palmă mai multe pastile de diverse culori şi dimensiuni şi le bea
cu apă. Sună telefonul.
VERA PETROVNA: (În receptor) Da? Mulţumesc, am
ajuns cu bine. Dragă Chiril Vasilievici, ne-am înţeles, niciun
profesor. Ei bine, vă explic de ce. Există un singur chirurg capabil să mă vindece. Profesorul Bodolean. Doar că Ivan Semionovici îl păstrează drept ultimă soluţie. De ce? Să vedeţi,
deocamdată lui Bodolean îi reuşeşte numai o operaţie din opt.
(Aude soneria de la uşă. Spre uşă) Liudocica, te rog, deschide,
sună. (În receptor) Dar de ce mă caută? Nu, deocamdată nu
m-a sunat. (Pune receptorul. Vrea să se culce. În acest moment
în uşă apare Hmarov)
HMAROV: De ce mama dracului aţi fugit de la studiou?
VERA PETROVNA: (Încheie capotul. Cu autostăpânire)
N-am fugit, ci am plecat, când s-au terminat filmările.
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HMAROV: (Supărat) Astăzi e ultima zi de filmări. V-am
căutat, am vrut să vă felicit. (Văzând patul desfăcut) Ha! Aţi
decis să vă trântiţi să dormiţi în miezul zilei?
VERA PETROVNA: (Ezitând) Nu doriţi un ceai?
HMAROV: În casa lui Aesculap – nu.
VERA PETROVNA: Poate, doriți să treceți în camera de
zi?
HMAROV: Nu intenționez să mă instalez aici. Mergem să
chefuim.
VERA PETROVNA: Cel puțin, scoteți-vă paltonul.
HMAROV: Nu.
VERA PETROVNA: Cum doriți. Vă rog, luați loc. Trebuie
să-mi conduc prietena. (Iese)
HMAROV: (Formează un număr de telefon) Cine-i? Sania,
salut. Hmarov. Transmite-i lui Chiril Vasilievici că am găsit-o.
O aduc imediat. (Pune receptorul. Intră Vera Petrovna, împingând o măsuță pe roticele) De ce ați adus aici un restaurant?
VERA PETROVNA: Prietena a gătit câte ceva de mâncare.
Mă puteți felicita aici.
HMAROV: Am spus că nu beau ceai.
VERA PETROVNA: (Îi pune o farfuriuță în față) Tortul
dumneavoastră preferat.
HMAROV: Ați decis, ca de obicei, să vă impuneți?
VERA PETROVNA: (Moale) Dumneavoastră v-ați impus.
Ați solicitat un chef. Am hotărât – fie și-așa. Vă mulțumesc că
i-ați făcut rost lui Chiril Vasilievici de un apartament.
HMAROV: (Ofuscat) Am făcut tot ce mi-ați ordonat.
Sunteți o doamnă cu stil. Numai asta știți – să mă educați.
VERA PETROVNA: E un proces reciproc.
HMAROV: Da? Dracu să mă ia, e interesant, ce v-am educat eu?
VERA PETROVNA: Cel puțin, răbdarea de a suporta obiceiurile dumneavoastră de a drăcui și a mânca permanent cu
mâna, când alături sunt furculița și cuțitul.
HMAROV: (Cu mirare descoperă în mână felia de tort) De
ce mi-ați băgat în mâini tortul? Nu voi mânca nici măcar o
coajă de pâine uscată în casa soțului dumneavoastră.
VERA PETROVNA: No-no, de orgoliu trebuia să vă
îngrijiți înainte de a mânca jumătate din felie.
HMAROV: El este un agresor! Mi-a furat femeia pe care
o iubesc.
VERA PETROVNA: Deschideți gura.
HMAROV: N-o deschid.
VERA PETROVNA: Mai tare... (Simțind că o lasă puterile)
Mă scuzați, aș dori să mă culc. (Se culcă)
HMAROV: (Simțindu-se abia acum precum elefantul între
blide, incomodat) Ce aveți?
VERA PETROVNA: (Cu un zâmbet vinovat) Nimic.
HMAROV: Oho! Ce-i aici, farmacie?
VERA PETROVNA: (La fel) Cum vedeți.
HMAROV: (Ia termometrul) I-auzi, aveți febră!
VERA PETROVNA: (Grăbită) Nu-i a mea.
HMAROV: Da? Dar a cui? Aesculap e în delegație, iar pe
prietena, care mi-a deschis, poți s-o pui la arat.
VERA PETROVNA: (La fel) E veche. Azi n-am apucat sămi iau temperatura. (Înțelegând că a luat-o gura pe dinainte)
Adică, am vrut să spun...
HMAROV: Am priceput: astăzi nu ați luat-o. Dar când?
VERA PETROVNA: Nu mă obligați să vă mint.
HMAROV: Când?
VERA PETROVNA: Aseară.
HMAROV: 38 şi jumătate. (După o pauză) După ce aţi leşinat, acum două luni, mă interesez zilnic de sănătatea dumneavoastră. Deci, totuşi, aţi minţit... Aesculap m-a speriat de
trei ori. Ultima dată chiar în ziua plecării – săptămâna trecută.
Apropo, mi-a mulţumit foarte călduros. Pentru ce?
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VERA PETROVNA: (Cu acelaşi zâmbet vinovat) Evident,
pentru faptul că aţi întrerupt filmările pentru o săptămână din
cauza mea.
HMAROV: Le-am întrerupt?
VERA PETROVNA: Nu, dar nu e obligatoriu ca Ivan Semionovici să ştie acest lucru.
HMAROV: De ce?
VERA PETROVNA: Vă rog, nu trebuie. Mă simt incomod
să discut asta.
HMAROV: (Gata să explodeze) În timp ce mie îmi face
plăcere...
VERA PETROVNA: (A oftat, cedând) Ivan Semionovici
a insistat să mă internez. I-am promis că mă odihnesc acasă.
HMAROV: (Îşi scoate paltonul şi îl aruncă pe fotoliu) Toată
această săptămână am fost deconectat – după filmări mă închideam în camera de montaj: ca să reuşim să terminăm totul
până la acest festival blestemat. (Cu forţă, acuzator) Doar nu
e ultimul festival de pe planetă. Sunt Irod, care omoară copii?
Cât timp aveaţi nevoie pentru odihnă? O săptămână? Două?
(Ea nu răspunde) Ce e, mai mult? O lună? Una şi jumătate?
(Ea nu răspunde) Atunci, de ce dracu, Aesculap v-a lăsat aici
singură?
VERA PETROVNA: Ivan Semionovici are o conferinţă internaţională la Taşkent.
HMAROV: Dar poate dumneavoastră l-aţi fugărit pe Aesculap? I-aţi spus: „Mergi, Hmarov a promis că va întrerupe
filmările”?
VERA PETROVNA: Poate.
HMAROV: (Cu o şoaptă şuierătoare) Vera Petrovna, să vă
fie ruşine. Nu e stilul dumneavoastră. Nu doar pe mine m-aţi
transformat într-un ticălos, ci şi pe soţul dumneavoastră.
VERA PETROVNA: Am fost îngrijită.
HMAROV: Da? De către cine?
VERA PETROVNA: (Ezitând) Chiril Vasilievici.
HMAROV: Aha. Chiril Vasilievici. Acum înţeleg, unde
dispărea el serile.
VERA PETROVNA: Şi ca să vă liniştesc definitiv: în fiecare dimineaţă mă aducea la studiou cu taxiul.
HMAROV: Iar el locuia la dracu-n praznic. L-aţi mai şi
ruinat pe bietul moşneguţ.
VERA PETROVNA: În tot acest timp Chiril Vasilievici a
dormit aici – în camera de zi, pe canapea.
HMAROV: Bravos, Chirică! De ce mă zbăteam să-i fac
rost de apartament, când el s-a aranjat atât de bine în acest
palat... Reiese, că eu, cu mâinile mele, vă băgam în mormânt.
VERA PETROVNA: (A zâmbit) N-are nimic, măreţe regizor, totul va fi bine.
HMAROV: Pentru cine? Pentru dumneavoastră – s-ar putea. Dați colțul și – treaba s-a făcut. Eu însă am să mă chinui tot restul vieții cu remușcările. (Formează un număr de
telefon)
VERA PETROVNA: Pe cine sunați?
HMAROV: Pe cine trebuie. Peste o oră aici va fi prezentă
toată Academia de Științe.
VERA PETROVNA: (Apasă pe furca telefonului) Vă rog,
nu trebuie să vă neliniștiți.
HMAROV: Ha! Eu mă neliniștesc? Cine v-a spus?
VERA PETROVNA: Ochii dumneavoastră...
HMAROV: Sunteți o idioată!...
VERA PETROVNA: ...și impertinența, în spatele căreia
vreți să ascundeți această neliniște.
HMAROV: (Țipă) Am să mai iau o felie de tort! Cu mâna!
Măcar în ceva să rămân consecvent... Bine, mă neliniștesc. Fie
și-așa. Dar mai bine o neliniște, chiar și o frică sau panică, decât un calm olimpian, pe care încercați să-l afișați. (Cu o tentă
de insistență) Boala e o stihie. Puteți privi cu un calm olimpian
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un cutremur sau un uragan, dar e o naivitate să credeți că stihia vă va ierta.
VERA PETROVNA: (Încercând să transforme totul în glumă) Stihia nu va ține cont nici de frică sau panică, așa încât
n-are sens să le invocați... Nu afișez nimic. Doar că în momentele de cumpănă devin mai încrezută în propriile forțe. Este o
reacție de apărare a oamenilor slabi.
HMAROV: Deci există un pericol?
VERA PETROVNA: Nu. Deși, acum, când totul a trecut,
se poate spune că nu-i mare, dar există. (Hmarov ia receptorul)
Nu trebuie să adunați consiliul.
HMAROV: Trebuie. Vreau să știu adevărul.
VERA PETROVNA: (Parcă s-ar justifica) Cu mare greu
am suportat obișnuita gravitație. Am fost copleșită de greutatea înzecită a filmărilor. Doar atât. Vă rog, nu trebuie să
alergați prin cameră. Și nu trebuie să spuneți nimic. Luați loc.
Nu în fotoliu, aici. Dați-mi mâna. (Tace) Nu, așezați-vă.
HMAROV: De ce?
VERA PETROVNA: Această mizanscenă îmi amintește
ceva. Margarita Gotie.
HMAROV: Scuip.
VERA PETROVNA: (După o ezitare de moment) Scuip.
(Devenind serioasă) Știți care a fost primul meu gând după
operație? „N-am să mai pot dansa!” Ivan Semionovici mi-a
spus: „Nu suferi, te-am reparat destul de bine”. Marea tragedie
a venit mai târziu. Mi-a apărut frica în fața scenei. Ca frica de
înălțime a trapezistei care a căzut de pe sârmă. N-am putut
s-o depășesc. A trecut ceva timp și m-am resemnat. Un an în
urmă ați apărut dumneavoastră. Ați reușit să mă încurajați.
Însă, din păcate, am această calitate blestemată de a mă vedea
dintr-o parte. La început îmi era jenă de mediocritatea mea,
considerând că nu sunt o actriță dramatică. Între ceea ce joc
și cum aș fi vrut să joc – e o prăpastie uriașă. N-o pot depăși.
Credeam, că doar curajul nu e suficient în artă, mai e nevoie și
de impertinenta dumneavoastră încredere în sine?
HMAROV: Ei, ca să știți! Încrederea mea e o bravadă. Știți asta foarte bine. De parcă eu nu am crize când îmi
conștientizez mediocritatea?
VERA PETROVNA: Șș-ș-ș. Se-ntâmplă. Așa-s crizele: vin
și pleacă, dar încrederea rămâne.
HMAROV: (Ca o nouă mărturisire de dragoste) Sunteți un
mormoloc. Mă oripilați. Mi-e teamă de dumneavoastră.
VERA PETROVNA: (Continuând) Am decis: termin
această povară și basta. Pentru nimic în lume nu mă mai
filmez.
HMAROV: Talentul e un bun al tuturor. Nimeni n-are
dreptul să-l arunce la coșul de gunoi.
VERA PETROVNA: (Îl oprește cu un gest) Atunci încă nu
v-am crezut. V-am întrebat: „De ce ați hotărât că eu am talent?” Mi-ați răspuns (Parodiindu-l): „Salut-poftim! Dar cine
v-a găsit în găleată, dacă nu eu?...”
HMAROV: (Arătând cu capul spre globul cu balerină)
Erați fascinată de clopoței. Mi-ați reproșat că ați fost ademenită de clopoței?
VERA PETROVNA: Nu. Mi-aţi spus: rugaţi-vă pentru
mine, am satisfăcut orgoliul şi onoarea unei regine, v-am adus
în lumea celebrilor pictori, muzicieni, scriitori şi actori. Ei au
format dintotdeauna o elită. Să ajungeţi printre ei se consideră o mare onoare... Aţi fost generos. Mi-aţi promis glorie. Dar
mă gândeam: dar dacă nu va fi decât gloria unui balon de săpun, dus de vânt ceva mai sus? Şi-mi era groază de inevitabila
pedeapsă – umilinţa unui om care a avut în artă pretenţii mai
mari decât modestele sale posibilităţi. A omului, care cârcoteşte cu aplomb despre premiere şi noutăţi editoriale. Care urmăreşte cu gelozie cine şi cum salută. Care se întristează dacă
nu primeşte invitaţie pentru o premieră sau pentru o recepţie.
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Şi m-am îngrozit: Dumnezeu cu ea, cu viaţa asta, prefer să-mi
petrec serile cu Tolstoi. (Bucurându-se de o amintire) Odată
aţi strigat la mine de faţă cu toată lumea. M-aţi numit „proastă
lipsită de talent”. (Îl opreşte cu un gest pe Hmarov, care vrea să
protesteze) Şi atunci am înţeles: nu am doar aptitudini, ci – talent. Unei proaste lipsite de talent nu aţi avea curajul să-i spuneţi pe nume. De oamenii netalentaţi vă este milă, ca de copii
sau ologi. Puteţi oare supăra un copil sau un olog? „Proastă
lipsită de talent”! În limbajul dumneavoastră de barbar asta
însemna că m-aţi recunoscut drept egală. Da-da, nu zâmbiţi.
Când am înţeles asta, am căpătat încredere. De atunci, mă grăbeam în fiecare zi la studiou ca la sărbătoare. În mine s-a trezit arta de altădată, deşi acum mi-a vorbit într-un alt limbaj...
Cândva, Ivan Semionovici m-a readus la viaţă. Doamne, ce
mult am ţinut la ea! Cum am păstrat-o! Muzică, lectură, medicamente şi linişte. O viaţă plăcută, comodă, ferită de griji.
O existenţă cumplită, lipsită de sens. Fără muncă, fără căderi,
fără ascensiuni... După 16 ani mi-aţi dat suflet. Şi a fost pentru mine ca a treia renaştere. (Schimbând seriozitatea mărturisirii cu un zâmbet jucăuş) Acum vedeţi, măreţe regizor, că
n-aveţi de ce vă căi. Orice s-ar întâmpla – vă sunt recunoscătoare. Până la moarte. Şi dincolo – în rai, sau iad – pentru
eternitate. (Apropie de buze şi îi sărută mâna) Acum, se pare,
că am spus totul... Am obosit, trebuie să dorm. Mergeţi. Vă
telefonez eu. (Ezitând, Hmarov se ridică) Şi încă ceva. Despre
clopoţei. (Îi întinde globul cu balerina, cu un festivism glumeţ)
Pentru că mi-aţi restituit clopotele, vă rog să primiţi în dar
această balerină tristă.
HMAROV: (Zâmbind trist) Codul bunelor maniere spune
că nu e frumos să refuzi un cadou, că trebuie să mulţumeşti.
Vă mulţumesc. (Se închină, ia cadoul, merge spre uşă)
VERA PETROVNA: (Sună telefonul. Răspunde) Ascult. E
la mine. (Lui Hmarov) E Chiril Vasilievici.
HMAROV: (Ia receptorul) Da? (Se întristează) Dar tu înţelegi, ce înseamnă asta? Ne-a terminat pe toţi! Nu ştiu ce e
de făcut! Pentru început – nu vreau să discut cu tine. (Pune
receptorul)
VERA PETROVNA: Ce s-a întâmplat?
HMAROV: (După o pauză) Nimic, fleacuri.
VERA PETROVNA: Şi totuşi?
HMAROV: Dormiţi. Şi nu uitaţi: vă interzic să veniţi timp
de două săptămâni la studiou. (Merge spre uşă)
VERA PETROVNA: În aşa caz, am să aflu de la Chiril Vasilievici. (Întinde mâna spre telefon)
HMAROV: (S-a oprit) Nu trebuie. Operatorul a încărcat
camera cu un film deteriorat. Abia acum am aflat acest lucru.
VERA PETROVNA: Şi ce vreţi să faceţi?
HMAROV: Nu ştiu. De unde să ştiu? Mă duc să-l omor – e
singurul gând pe care-l am acum. (Izbeşte fotoliul cu piciorul.
Se aşează)
VERA PETROVNA: Unde-i Ciuhonţev?
HMAROV: La studiou, unde altundeva.
VERA PETROVNA: Şi toată echipa?
HMAROV: Sigur. Am venit după dumneavoastră. Toţi ne
aşteaptă să mergem la restaurant.
VERA PETROVNA: Înseamnă că totul se aranjează de
minune.
HMAROV: Totul se aranjează la mama dracului! Şi nu faceţi această figură de parcă nu aţi pricepe ce s-a întâmplat.
VERA PETROVNA: Vă rog, stăpâniţi-vă. (Se ridică. Din
oboseala de mai înainte n-a rămas nimic. Energic) Decorul n-a
fost strâns, echipa-i pe loc. Mergem să mai filmăm scena o
dată.
HMAROV: Aţi înnebunit! Cum să vă filmez?
VERA PETROVNA: La fel ca ieri.
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HMAROV: Cunoaștem noi aceste secrete femeiești. Un
flecușteț drăguț ca talisman. Am ghicit?
VERA PETROVNA: Ați ghicit. De ce ați plecat din sală?
HMAROV: Luați loc. Și nu vă neliniștiți. Vom aștepta.
VERA PETROVNA: Ce?
HMAROV: Noutăți. Urăsc festivismul, dar Fedorovskii
vrea musai să ne felicite primul. Trebuie să-l respectăm. Îmi
este prieten și președinte al juriului. Am cerut să-mi facă legătura la acest telefon.
VERA PETROVNA: (Cu atenție) În ziare s-a scris mult
despre filmul lui Costellini.
HMAROV: Păi cum altfel, el e – maestrul.
VERA PETROVNA: Sunt extaziați de Jean Sormie.
HMAROV: Lăsați. Sormie – debutant. Există tradiții.
Debutanții nu primesc marele premiu. Ce avem azi?
VERA PETROVNA: (Citește ziarul) „Michael Kerwood –
un mare artist”.
HMAROV: Sigur, nu-i mai mic decât supergorila din filmul său de superacțiune. Când aceasta îi smulge capul eroinei,
involuntar te prinzi de propria căpățână. Te fascinează prin
scene de groază. Spectatorul este un iepuraș în fața anacondei
Kerwood.
VERA PETROVNA: Despre dumneavoastră. „Serghei
Hmarov – maestrul nuanțelor psihologice”. „Spectatorii sunt
cuceriți”. Îl laudă pe Ciuhonțev.
HMAROV: (Mândru) Eu – Midas al cinematografiei. Cum
îl ating pe cineva, cum devine celebru.
VERA PETROVNA: E și despre mine.
HMAROV: Citiți.
VERA PETROVNA: Articolul se întitulează „Primul rol”...
Altfel, nimic despre rol. Vârsta, înălțimea, culoarea părului și
alte fleacuri. Au aflat chiar, că Hmarov a adus la festival soția
unui chirurg din Moscova.
HMAROV: Dă-i la dracu. Să bem. Pentru că sunteți regina
balului. Să trăiască Hmarov, cel care v-a descoperit. Dacă vreți
să știți, aici sunt doar două filme candidate la marele premiu.
Al lui Costellini și al meu.
VERA PETROVNA: Spuneați că nu-l apreciați pe
Costellini.
HMAROV: Nu-i apreciez viziunea.
VERA PETROVNA: Dar asta nu-i același lucru?
HMAROV: Nu. În ziua de azi nu găsești în lume un maestru mai mare ca el. Dar marea luptă se dă acum pentru om.
Consider că artistul trebuie să vadă și să arate ce este mai bun
în el. Asta dă încredere și forță să-ți dorești să fii om. Costellini însă induce ideea că omul este ipocrit, ticălos, laș. În
filmele lui nu există nici o gură de aer curat. Nici o speranță.
Viziunea lui e a unui învins, a mea – a unui luptător. Alte
diferențe între noi nu există.
VERA PETROVNA: Asta-i analiza unui profesionist. Publicul însă pleacă de la filmele lui șocat.
HMAROV: Șocat și strivit. Cum să nu! Actorii lui sunt
buni pentru roluri shakespeariene. Scenariștii lui scriu într-un
limbaj necotidian. Ei știu să formuleze idei. Cu atât mai rău și
mai terifiant. El induce disperarea societății, concentrează și
generează pe ecran, cu un fascicol puternic al proiectoarelor,
un nou val de fatalism. E un cerc vicios. (Privește îndelung telePeste o lună. Cameră de hotel de lux din străinătate. Fotoliu, fonul) Dacă o mai lungesc așa, oaspeții vor bea toată șampania.
pe masă un telefon şi ziare. După culise – în salon – se aude un Vom fi nevoiți să toastăm cu acritura aia de „Clico”.
VERA PETROVNA: V-am prins. Vă neliniștiți, ca toți
vals. Intră cei doi. Rochie de seară şi sacou, cravată.
ceilalți.
HMAROV: Nu sunt de piatră.
HMAROV: (Un pic băut, îi întinde unul din paharele aduse
VERA PETROVNA: Dar cum rămâne cu disprețul pentru
cu el) Unde mai poți astăzi să bei o șampanie de calitate și să
onoruri?
mănânci caviar? Numai peste hotare. Ce strângeți în pumn?
HMAROV: (Enigmatic) Ca să disprețuiești onorurile, înVERA PETROVNA: (Ascunde mâna la spate) E un secret.
tâi trebuie să le meriți. Lasă-i prima dată să mi le ofere, iar

HMAROV: Ieri nu ştiam de discuţia dumneavoastră cu
Chirică... Ce faceţi?
VERA PETROVNA: Îmi strâng părul. Vreau să mă scol.
HMAROV: Să nu-ndrăzniţi, vă interzic.
VERA PETROVNA: Dumneavoastră interziceţi? (Cu
amărăciune, îl admonestează) Interziceţi! Iar eu mă aşteptam
la cu totul altceva.
HMAROV: La ce?
VERA PETROVNA: Dacă nu un ordin, barem o rugăminte.
HMAROV: Care?
VERA PETROVNA: Să mă ridic și să-mi fac datoria.
HMAROV: Nu sunt un asasin.
VERA PETROVNA: Nu, dar sunteți un artist. Vă rog,
reveniți-vă. Cât costă toate declarațiile dumneavoastră, dacă
acum vă comportați ca o mămăligă?
HMAROV: Vă e ușor de zis.
VERA PETROVNA: (Poruncitor) Ridicați-vă! Hai-hai!
Sunteți puternic, inteligent, hotărât. V-am admirat dintotdeauna. Suntem așteptați. Mergeți să prindeți un taxi.
HMAROV: Lăsați vrăjeala. Nu.
VERA PETROVNA: (Rugător) Vă rog, vă rog foarte mult.
Dați-mi voie să cred că vedeți în mine un prieten și un coleg, și nu doar o femeie, căreia îi faceți declarații de dragoste.
(Hmarov nu răspunde. Dur, cu ură totală) Sunteți un lăudăros
penibil! Un ipocrit nemernic! Mă faceți să roșesc. Cine v-a
spus că ați lucrat la Polul Nord? Ați visat. Să urlați la filmări
– numai de asta sunteți capabil. Când se ajunge la treburi serioase – sunteți pierdut, ca o babă, căreia i s-a furat în poiață
batista cu bani. Ei, măcar o calitate bărbătească! Fiți direct!
Puteți? Adunați-vă și spuneți cinstit, din suflet, ce vreți acum
de la mine?
HMAROV: (Sfârșit) Nu știu. V-am spus: acum sunt tâmp.
VERA PETROVNA: Și mai sincer?
HMAROV: (La fel) Cinematografia e o producție. Ceaș putea să vreau, dacă astăzi e ultima dumneavoastră zi de
filmări.
VERA PETROVNA: (Calm) Vedeți, că știți ce vreți. Să
merg la studiou. Nu trebuia să vă frământați. Vă rog, nu oftați.
Dați-mi și mie cel puțin o clipă de mândrie. Credeți-mă, efortul pe care îl fac acum – merită. Trageți, vă rog, jaluzeaua.
(Hmarov deschide jaluzelele. Ea mijește ochii din cauza luminii) Mulțumesc. Acum e momentul să ne amintim un aforism
ceva mai vulgar: arta cere sacrificii. Mai sunteți aici?
HMAROV: Da.
VERA PETROVNA: Nu pierdeți timpul. Cobor în zece
minute.
HMAROV: (Merge spre ușă. Își aduce aminte ceva, revine
după palton și scoate din buzunarul interior un buchet de flori
învelite cu celofană. Incomod din cauza propriului gest) Ca să
vă felicit, am trecut pe la piață. Sper să apreciați gestul.
VERA PETROVNA: (A deschis larg ochii) O, mulţumesc.
Dragul meu generos. Este primul buchet din viaţa dumneavoastră pe care l-aţi plătit.
HMAROV: (Sumbru) Şi ultimul. Nici n-am bănuit că este
jaf la drumul mare. (Iese. Un timp ea, parcă adunându-şi forţele, stă culcată privind florile, apoi se ridică şi iese)
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apoi le vom arăta noi în ce măsură scuipăm pe ele. (Serios)
Iată-l, priviți-l – Jean Sormie. Acid, inadaptat, dur. La vârsta
lui, eram la fel. Scuipă el pe nuanțe. Cambogia. I-a făcut pe
spectatori să se oripileze. A răzbătut spre etică prin nepăsarea
oamenilor sătui.
VERA PETROVNA: (Un pic mirată) Dar astăzi, la
conferința de presă, ați spus că, din păcate, n-ați văzut filmul?
HMAROV: Am spus.
VERA PETROVNA: Atunci, ce înseamnă toate astea?
HMAROV: Doar că, la acest iarmaroc al orgoliilor, n-am
fost mai breaz decât ceilalți. Sunt profesionist. Trăiesc cât timp
în mine nu moare curiozitatea. Am văzut acest film. De două
ori. Diminețile. În timp ce oaspeții festivalului se odihneau
după recepții. Are acolo niște lacune. E tânăr, vrea să spună
tot și deodată. Se îneacă de furie. Discursul nu e întotdeauna
coerent. Însă, furia lui m-a captat. (Scutură ziarele) Lumea a
înnebunit. Președinții de stat sunt împușcați, ca potârnichile. Bombele sunt detonate în mulțime. Sunt răpiți oameni
nevinovați. Generali tâmpiți pregătesc lumea pentru ideea
de sinucidere în masă. Cine s-a resemnat – e mort. Sormie a
simțit acest lucru mai acut decât ceilalți.
VERA PETROVNA: Nebunia e trecătoare, arta rămâne.
Datoria unui artist e să educe bunul simț. Numai moralitatea
poate salva lumea.
HMAROV: (Dur) Datoria artistului – să nu se îndepărteze
de patimile omului contemporan. Sigur, îi vor băga lui Jean un
premiu. Eu însă – jur! – m-aș deda unor emoții pur umane și
i-aș da acestui tânăr marele premiu.
VERA PETROVNA: Păi, mergeți și spuneți-le asta.
HMAROV: Da? (Zâmbind șmecherește) Îl vor considera
pe Hmarov nebun. Lăsați-i, mai bine, să-l creadă pe Hmarov maestru al nuanțelor psihologice. Haideți să ne rugăm
pentru acest tânăr revoltat și să-i dorim succes în viață. Salut. (Privește spre telefon) Apropo, ați putea să vă grăbiți și să
pricepeți: oamenii au obosit așteptând premiile lor... Anunț
oficial și categoric: am decis. Următorul film – despre agricultură. Scenariul tânărului geniu de la Universitatea din Leningrad e în primul sertar din dreapta al biroului meu. Îmi
pare că l-ați citit. E tare. Fără ornamente. Am ezitat, mă tot
gândeam: ce se mai poate spune despre asta? De ce? Însă agricultura – înseamnă pâine, carne. (Cu forță) În țară nu-i haleală, iar siberianul mascul Hmarov a decis să devină maestru
al nuanțelor psihologice. (Amintindu-și, se înflăcărează) O, ce
scenariu! Ce caractere! Vă amintiți scena de dragoste din cort?
VERA PETROVNA: (Citând) „Nu cred în raiul de sub
acoperișul de tercot. Îmi trebuie lumea întreagă”.
HMAROV: Iar el îi răspunde: „Na!” Cu o lovitură de cuțit
taie cortul și ei rămân goi, în taiga, sub o ploaie torențială de
toamnă. A?!
VERA PETROVNA: Va fi o scenă minunată. Și, desigur,
eroina dumneavoastră va avea un piept frumos.
HMAROV: De ce, dracu, zâmbiți? De ce vi se năzare peste
tot obscenitatea?
VERA PETROVNA: Mă bucur doar, că dumneavoastră,
fără a vă trage sufletul, sunteți gata pentru o nouă luptă. (Deschide palmele) Poftim.
HMAROV: (Îi ia din mâini un mic ciob de sticlă și îl cercetează îndelung) Ce-i asta?
VERA PETROVNA: Un ciob. Aduce noroc.
HMAROV: Dracu să mă ia, chiar această bucată de sticlă?
(Intră în caracterul profesorului, privește dușumeaua din fața
sa, cu șoaptă plină de tragism) Ce-ați făcut?
VERA PETROVNA: (Intră în joc, privește același punct, cu
groază) Iertați-mă. Vă rog, iertați-mă.
HMAROV: De ce ați avut nevoie de microscopul meu?
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VERA PETROVNA: Nu știu... Eu, nu știu. Am vrut să
văd... Eu... Vă cumpăr unul nou.
HMAROV: („Adună” cioburile, gata să plângă) E microscopul bunicului meu!
VERA PETROVNA: (Gata și ea să plângă) Vă cumpăr
unul identic, eu...
HMAROV: E o relicvă. În acest microscop s-a uitat odată
însuși Pasteur!
VERA PETROVNA: Vă fac cadou altceva. Un suvenir.
HMAROV: N-am nevoie de suvenirul dumneavoastră.
VERA PETROVNA: Atunci vă fac un cadou cu adevărat inedit... sinteza proteinei. (Acest joc neprevăzut a picat
cât se poate de bine. A dispărut încordarea. Ei râd. Hmarov o
îmbrățișează. Vals)
HMAROV: (Bucurându-se de amintiri) Mult timp am
pierdut noi cu scena asta. Spuneați că butaforia nu vă inspiră.
Vroiați un microscop vechi autentic. Și vi l-am adus, la naiba.
VERA PETROVNA: Și foarte bine ați făcut. Apoi, am filmat scena într-o oră.
HMAROV: Apropo, l-a găsit Aesculap. La o bătrânică.
Vroia să-l cumpere, dar am spus că ne descurcăm fără mecenat.
VERA PETROVNA: Nu e prea amabil din partea dumneavoastră. Omul vrea să ajute, iar dumneavoastră îl porecliți
„Mecena”. Nu aveți bani niciodată și de aceea, evident, nu
puteți fi Mecena.
HMAROV: Nu-s Mecena, dar l-am cumpărat. Cu bănuții
mei. Da. Pentru că niciun studiou din lume nu dă bani pe piese de muzeu. Bătrânica afirma că în microscop chiar s-a uitat
Pasteur.
VERA PETROVNA: Ei da?
HMAROV: Da. Așadar, am cotrobăit și am găsit.
VERA PETROVNA: Mult?
HMAROV: Fleacuri! Cinci anvelope de „Jiguli”!
VERA PETROVNA: (S-a oprit) O!
HMAROV: Nu vă amărâți, scena a meritat.
VERA PETROVNA: (După o pauză) Mulțumesc. Scena
chiar a meritat. (Se așează. Se vede că dansul a epuizat-o) Ne-a
cam luat valul veseliei. Nu-i a bine. (Sună telefonul)
HMAROV: Iată și fanfara. (Ia receptorul) Hmarov. Moscova? Faceți legătura. Nu e pentru mine? Da, e aici. (Mirat)
Pentru dumneavoastră.
VERA PETROVNA: (La telefon) Ascult. (Vesel) A, tu erai!
Salut. Ce bine că m-ai găsit.
HMAROV: (Suspicios) Cine-i?
VERA PETROVNA: Ivan Semionovici. Da-da, te aud
foarte bine.
HMAROV: La naiba! Spuneți-i să nu țină telefonul ocupat.
VERA PETROVNA: Șș-ș. Nu ție. Da, e aici, alături.
HMAROV: Dați-mi receptorul, să-i spun câteva cuvinte.
VERA PETROVNA: (Ținându-l la distanță) Totul se aranjează cu bine. Se pare că spre asta ne îndreptăm. Nu, încă e
devreme, îi transmit neapărat. Tu – primul. Sigur îi va face
plăcere. Bine, dragă, mulțumesc. și el se închină în fața ta.
(Lui Hmarov) Ciuhonțev vorbește cu presa. Mergeți să aflați
noutățile. (El nu se mișcă, iar ea insistă) Vă rog. (Așteaptă până
pleacă el, coboară vocea) Bodolean a văzut radiografiile? Și ce
a spus? Nu, nu îmi pierd cumpătul. Te rog, nu te chinui să mă
liniștești. Nu sunt copil: știam ce mă așteaptă pornind la acest
drum. Da, sigur, n-am să mă rețin. Mâine voi fi la Moscova.
De acum, toată scena, până în final, va fi luminată cu
nuanțe stranii, care o îndepărtează trist pe ea de bucuria din
jur. Respirația nenorocirii a atins-o.
HMAROV: (Intră pe ultima ei frază) Nici vorbă de Moscova. Ambasadorul mi-e prieten, aranjez eu totul.
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VERA PETROVNA: Sunt un simplu membru al delegației,
voi pleca împreună cu toți ceilalți.
HMAROV: Datoria dumneavoastră e să rămâneți cu mine
până la capăt.
VERA PETROVNA: Îmi pare rău, misiunea mea s-a încheiat. Demisionez.
HMAROV: Nu accept. La noi nu se demisionează. La noi
se așteaptă până te dau afară. Pe dumneavoastră încă nu v-a
dat nimeni afară, așteptați. (Brusc, irascibil) „Ivan Semionovici”! „Ivan Semionovici”! N-a fost zi în care acest nume să nu
fie rostit de cel puțin zece ori. Moscova are opt milioane de
locuitori, încoace sună doar el.
VERA PETROVNA: (Zâmbind de această explozie) Mi se
pare că sunteți gelos.
HMAROV: Eu?! Gelos pe acest neghiob cu chelie?!
VERA PETROVNA: Dumneavoastră. Pe acest neghiob cu
chelie.
HMAROV: Mai bine mor decât să admit ideea că o femeie
nu mă iubește pe mine, ci pe el.
VERA PETROVNA: Mai încet, vă rog.
HMAROV: (Se trântește în genunchi) Vera Petrovna,
căsătoriți-vă odată cu mine. M-ați răsfățat. Am nevoie de caracterul și mintea dumneavoastră.
VERA PETROVNA: Am o minte obișnuită de femeie sănătoasă la cap.
HMAROV: (Insistând) Aveți gusturi impecabile.
VERA PETROVNA: (Cu emfază glumeață) Armoniile lui
Beethoven erau o provocare pentru gusturile impecabile. Spre
norocul umanității, s-a bazat pe propriul gust. Poza dumneavoastră e teatrală. Ridicați-vă, poate să intre cineva.
HMAROV: Nu-mi pasă. (Tare, spre culisa din dreapta, declamând) Am îngenunchiat în fața femeii pe care o iubesc.
(Sună telefonul. În receptor) Am îngenunchiat în...
VERA PETROVNA: (Îi ia receptorul) Ascult. (Lui Hmarov) E Fedorovski. (În receptor) Da, cred că puteți vorbi și cu
mine.
HMAROV: (Generos) Să vorbească. Spuneți: dumneavoastră sunteți eu.
VERA PETROVNA: (Ascultând anunțul lui Fedorovski
până la capăt) Mulțumesc. Sigur, se va bucura.
HMAROV: (Mimând nepăsarea) Ce spun cei de pe Olimp?
VERA PETROVNA: Rugămintea dumneavoastră a fost
auzită. Au votat în unanimitate. Câștigător – Jean Sormie.
HMAROV: Ha! Asta-i bună! (Râde. Își revine brusc) Dațimi voie, dar cum rămâne cu Costellini? Și, atunci, cine sunt
eu?
VERA PETROVNA: (Ridicând cupa cu șampanie) Dumneavoastră – bărbatul, care s-a ținut de cuvânt. Vivat Hmarov!
Rămâne să ghiciți de ce.
HMAROV: (Fără nicio clipă de ezitare) Aveți premiul pentru cel mai bun rol feminin.
VERA PETROVNA: Da.
HMAROV: (Respiră ușurat, a deschis palma cu talismanul, a zâmbit fericit, și-a îndreptat umerii cu mândrie) Uiteașa! Dumnezeu le-a deschis ochii. Norocul lor. Dacă n-ar fi
făcut-o, îi tăiam bucățele. Ziarele scriau că Hmarov a adus la
festival pe soția unui doctor de ciolane. Acum vor striga – pe
un superstar. Iar Hmarov știa: a adus-o pe autentica, hărăzita
de Dumnezeu, Măria Sa Actriță. Vă salut. (Ciocnește cu ea) (În
loc de sunetul paharelor se aude o lovitură îndepărtată de clopot. Ea se întoarce brusc și speriată spre acest sunet și muțește)
(El e alarmat) Ce s-a întâmplat?
VERA PETROVNA: Mi s-a părut.
HMAROV: Ce?
VERA PETROVNA: Clopotele.
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Hmarov trage cu urechea. Într-adevăr, se mai aude un clopot. Dar nu pentru că cei doi l-au auzit, ci pentru că din acest
moment spectacolul trece într-o altă tonalitate. Ei pun cupele
pe masă și se privesc lung în ochi. Este un rămas bun. Pentru
totdeauna. Se schimbă lumina. Două spoturi îi decupează. Clopotele sunt tot mai apropiate și mai tari. Sus, pe fundalul cerului de noapte, apar spoturi publicitare – Vera Petrovna în rolul
ei din film. Un spot, al doilea, al treilea. Sunetul festivităților
umple sala, apoi se întrerupe brusc... Acum, cei doi văd, în locul spoturilor, poza ei, mare, în ramă de doliu. Dispare portretul de doliu, și, concomitent, apare în stânga un altul. E agățat
deasupra birolui lui Hmarov. Au dispărut obiectele din decorul
scenei anterioare. Hmarov, urmărit de un spot de lumină, trece
în stânga și se așează în fotoliul de lângă birou. În fața lui, pe
dușumea, e globul cu balerina dansatoare.
HMAROV: (Cu un interlocutor nevăzut, în vid) M-ați
răsfățat. Am nevoie de caracterul și mintea dumneavoastră.
VERA PETROVNA: (La fel ca Hmarov, în vid: e un dialog
cu eternitatea; zâmbind) Destul. Am o minte obișnuită de femeie sănătoasă la cap.
HMAROV: (Insistând) Aveți gusturi impecabile.
VERA PETROVNA: Armoniile lui Beethoven erau o provocare pentru gusturile impecabile. Spre norocul umanității,
s-a bazat pe propriul gust.
HMAROV: Al dracului Aesculap. Iarăși m-a bătut. El s-a
obișnuit cu ideea că vă poate pierde. Încă de atunci își impunea să lucreze ca un sclav, nu ieșea cu săptămânile din clinică.
Știa care e salvarea lui. Cine știe unde e a mea.
VERA PETROVNA: În sertarul din dreapta al biroului
dumneavoastră.
HMAROV: (Se lasă jos, pe dușumea, răsucește arcul – se
aud clopoței) Singurătate cosmică. Dans în neant. Vi se pare
amuzant?
VERA PETROVNA: Mi se pare trist.
HMAROV: (Ascultându-se. Tristețea îi dă importanța pe
care a căutat-o atât recurgând la mojicii și bravadă ostentativă.
Sinceritate și inocență. De mirare.) Auziți, undeva, înăuntrul
meu s-a format o bucățică de pustietate.
VERA PETROVNA: (Liniștindu-l) Nu va dura mult. Trece.
HMAROV: E o durere necunoscută. Mi se pare că va
crește necontenit. (Stupefiat) Oare nu din cauza fricii în fața ei
apare dorința de a distruge tot?
VERA PETROVNA: (Râzând) No-no-no, actorule.
N-aveți nici pistol, nici otravă. Doar fereastra de la etajul trei.
HMAROV: (Neacceptând gluma, continuă să se asculte) La
dracu pistoalele. Te poți arunca sub tren, poți să te îneci întrun râu.
VERA PETROVNA: Poți însă face și ceva mai înțelept: să
te apuci de un nou scenariu.
HMAROV: E o durere necunoscută. (Ridică mâna, oprindu-i Verei Petrovna dorința de a-l mai ironiza)
VERA PETROVNA: (Înțelegându-i starea, ezitând, ca unui
copil) V-ați concentrat asupra noii stări sufletești? Vă deranjez?
HMAROV: (Dând din cap, apropie degetul de buze, misterios) Nu seamănă cu nimic.
VERA PETROVNA: (Se întoarce către Hmarov, urmărindu-l un timp) Nu vă chinuiți, mărețe regizor. Orice s-a întâmplat, vă sunt recunoscătoare. Până la moarte. Iar dincolo – în
rai ori în iad – pentru eternitate. Adio. (Părăsește scena)
HMAROV: (După un timp) Adio.
Se aud clopote. Dansează balerina din globul de cristal.
Hmarov înmărmurește în poziția în care era Vera Petrovna la
începutul spectacolului.
SFÂRŞIT
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(Jurnal de crimeea. 4 – 12 septembrie 2011)

4 septembrie
Chişinău, Autogara de Nord, cursa spre Ialta. Voi pleca la 14.05, pentru ca, după 15 ore, să cobor la Simferopol,
capitala Crimeii, de unde să iau o altă cursă, făcând 120 de
kilometri până în orăşelul Koktebel. Sunt invitat la Simpozionul Internaţional de Creaţie Septembrie voloşinian – de
la numele eminentului poet şi pictor Maksimilian Voloşin
(1877-1932) care şi-a avut casa în localitatea respectivă, la
câteva sute de metri de poalele muntelui Kara-Dag.
În rostirea tătarilor din Crimeea – Köktöbel se traduce, cu aproximaţie, în mai multe variante. Prima, poetică
– „plaiul colinelor albastre”, versiune pe care o înregistrează
cele mai multe ghiduri de călătorie. Dar şi a doua, pe care
etimologii o cred mai aproape de adevăr, foarte poetică şi
ea, mi se pare (gândindu-mă la… copilărie): în limba tătarilor din Taurida (Tavriceskai gubernia – astfel se numea,
ca diviziunea administrativă în Rusia, peninsula Crimeea)
„töbel” înseamnă „steluţa” din fruntea oricărui animal, particularizat însă, „kök töbel” însemnând „cal (sur) cu stea
în frunte”, ţintat. Ipoteza este fortificată de faptul că, precum scriu izvoarele ex-sovietice-prezent-ruse, până spre
mijlocul secolului XX, în raionul Kanköy a existat satul
Kara Töbel, toponim ce se traducea drept: „cal [negru] cu
stea în frunte”. Şi aici, dacă eşti atent, intervine un element
foarte dramatic din istoria tătarilor din Crimeea. Pentru
că te întrebi: dar unde a dispărut acea localitate, Kara
Töbel, spre jumătatea secolului trecut?... Pur şi simplu a
fost… ridicată, lichidată, deportată cu toţi locuitorii săi, de
la prunc – la bătrân ce abia de se mai putea mişca sau nici
că se mişca. Şi nu numai acest sat a fost lichidat, ci toate
localităţile tătăreşti din Crimeea. Locuitorii lor, declaraţi,
la hurtă, colaboratori cu hitleriştii în al doilea război mondial, din ordinul lui Stalin au fost duşi în Siberia. Iar o altă
ipoteză spune că, vede-se, kara(-)töbel era numele triburilor kιpçak, din care făceau parte şi cumanii, răspândiţi mai
apoi şi pe la noi, în special prin Dobrogea. Se crede că, în

Jurnal
https://biblioteca-digitala.ro

antichitate, numele tribal kιpçak era similar cu cel al „sciţilor roşii” (sakalar iskitler).
După 1990, nu fără confruntări crunte cu autorităţile
locale şi federale, o parte din urmaşii celor deportaţi în
mai 1944 a revenit la vatră, încercând să-şi reîntemeieze
satele, astfel că, astăzi, în amintitul raion Kanköy, raportul etnic ar fi următorul (probabil, valabil pentru întreaga peninsulă, numită Republica Autonomă Crimeea): tătari – 22 la sută, ucraineni – 33, ruşi – 40. Se estimează că
aproape jumătate din tătarii deportaţi ar fi murit de foame
şi boli.
Iau act de aceste şi alte date, culese din internet (un ritual al meu înaintea oricărei călătorii: de a mă documenta
cât de cât), citindu-le pe filele printate în orele cu multă
lumină, încă, în după amiaza zilei. Lumina – bună pentru
lectură, să zic, – ne va însoţi până pe la Căuşeni. Drumul
(asfaltul) – pe alocuri bunicel, pe alte porţiuni – prost, iar
de la Căuşeni încolo, spre Ucraina – catastrofal.
Bineînţeles, despre Crimeea cunosc multe lucruri, pornind de la cele văzute, „trăite” şi – chiar – tipărite încă în
vara anului 1976 când, împreună cu Zinovia, decisesem să
ne facem călătoria de nuntă anume în Taurida, să vedem
fâşia ei subtropicală din sud – Ialta, Aluşta, Alupca etc. Iniţial, tot spre Simferopol am ţinut cale, însă pe atunci, din
Chişinău, exista o cursă aeriană, cu care am făcut în jur de
o oră. Acum îmi vor fi necesare 15 ceasuri. N-ai pute spune – toate plăcute. Vămi, drumuri proaste, noapte, nu prea
poţi dormi în autocar (acesta – full; vreo 50 de persoane,
cu cei doi şoferi şi cu însoţitoarea de bord).
La parbrizul voluminos, „holbat” al vehiculului e afişat
graficul de circulaţie: Chişinău – Căuşeni – Tudora (vama,
ocolind Transnistria) – Starokazacie – Odessa – Koblevo
– Nikolaev – Herson – Kahovka – Ciapinka – Armeansk
– Krasnoperekopsk – Simferopol… În juneţe, până pe la
Herson, am călătorit de câteva ori. Pe parcurs, voi puncta scurtissime momente-amintiri în aceste gări. Pentru că
la Nikolaev, să zicem, vom ajunge… mâine, adică la ora
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00.05. Cinci minute vom fi deja în ziua de luni! Cinci minute voi fi deja în pagina de jurnal din 5 septembrie. Până
atunci însă, din gară în gară, impresii, imaginaţie, situaţie
şi situaţii, caleidoscopice, exterioare (perindări de localităţi, oameni, peisaje…) sau interioare (intime)…
Prin intermediul Consiliului Uniunii Scriitorilor din
România, invitaţia oficială este adresată subsemnatului
din partea Ministerului Culturii şi Artei al RA Crimeea şi
a Rezervaţiei ecologico-istorico-culturale „Cimeria lui M.
A. Voloşin”…
Dar iată o noţiune care ne cere digresiuni lămuritoare: ce e, dom’le, cu această Cimeria (zisă şi: Conan; italienii o numeau Hyboria)?... Termenul e unul… transatlantic,
dat fiind că prozatorul american Robert Ervin Howard inventat o ţară cu atare nume, transplantând-o – din motive
cvasi-plauzibile – pe ademenitoarea peninsulă din Marea
Neagră, până la care, în linie dreaptă, România e despărţită doar de 310 kilometri (Sulina – Sevastopol). Probabil,
în izvodirea acestei „ţări”, scriitorul s-a bazat pe spusele
lui Herodot despre cimerieni, locuitori ai nordului. Faţă
de realitatea – însorită, totuşi! – grecii antici îşi imaginau
destul de ceţos tărâmurile în cauză, Homer, spre exemplu,
scriind în Odiseea: „Acolo-i al Cimeriei trist tărâm, vecinic acoperit/ De ceţuri umede şi nori întunecoşi; acolo
nicicând ochiului oamenilor/ Nu se arată chipul de raze
al lui Helios…” Apoi s-a dovedit că aceste tărâmuri au fost
populate cu adevărat de triburile cimeriene (sec. VIII-VII
î. Hr.), răspândite din Tracia până în Caucaz. Pe peninsula
Kerci se mai întâlnesc urme concrete ce amintesc de acea
perioadă: strâmtoarea Bosforul Cimerian, Cimeric, Valul
cimerian.
Noţiunea de Ţinut al Cimeriei a fost preluată şi propagată în mod special de poetul şi pictorul Maksimilian
Voloşin care a avut un rol important în dezvoltarea localităţii balneare Koktebel. Şi-a construit aici o vilă primitoare, unde au fost în pelerinaj mulţi scriitori şi oameni de
artă ajunşi celebri, printre care Marina Ţvetaeva, Nikolai
Gumiliov, Aleksei Tolstoi, Sofia Parnok, Osip Mandelştam
etc. Trebuie spus că, până la revoluţia bolşevică, unii din
cei care au găzduit la vilă au contribuit la împământenirea
nudismului pe litoralul Mării Negre, dat fiind că însuşi Voloşin era unul din propagatorii şi practicienii naturismului/ nudismului în Rusia. Poate părea straniu, dar, până la
instaurarea regimului totalitar în anii 30, bolşevicii cultivau nudismul! Pe străzile oraşelor, inclusiv în Moscova, se
organizau defilări ale nudiştilor, însuşi Lenin considerând
că mişcarea celor despuiaţi constituie „un început proletar
sănătos”.
…Să revin însă la invitaţie: dat fiind că trebuia să o prezint şi la USR, pentru rezolvarea unor chestiuni legate de
această plecare în străinătate. Îi rugasem pe organizatori,
în speţă pe poetul din Moscova Andrei Korovin, să expedieze invitaţia în una din cele trei limbi (dacă nu şi în
cea de-a patra… româna!): engleză, franceză sau germană,
pentru că la Bucureşti – asta e – cu rusa e cam greu. Andrei însă îşi ceru scuze, scriindu-mi că – din nou: asta e!
– în Rusia şi Ucraina nu prea se scriu invitaţii în alte limbi.
Da, nu se prea, dar, în principiu, se poate, pentru că, acum
2 ani, pentru bienala poeţilor din capitala Rusiei, mi s-a
expediat o poftire în limba lui Shakespeare. Prin urmare,
o rog pe Irina Horea, colega responsabil cu străinătăţile la
USR, să pună textul rus în translatorul electronic, din care,
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în mare, ar înţelege despre ce e vorba. La o adică, pot traduce eu, dar, dat fiind că sunt cel implicat, trebuie să păstrez „neutralitatea”. Mai zic: dragă Irina, te-ar putea ajuta
şi dna Loghinovski sau Aurel Buiciuc (acest prieten fiind
născut la… Roma, ce nu e decât o comună din judeţul Botoşani). În fine, s-a rezolvat cu cele „şapte limbi, şi ruseşte”,
pe care le vorbea poetul Mihai Beniuc.
În invitaţie se spune că la simpozion (se ţine, anual, din
2003) vor participa scriitori, cunoscuţi, dar şi tineri, din
Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, Armenia, Uzbekistan,
Kazahstan, Gruzia, Ţările Baltice, SUA, Germania, Franţa, Cehia, Polonia ş.a. În anul acesta, iată, şi din România.
5 septembrie
Abia trecut de ora 00.10, sosim la autogara oraşului Nikolaev. Sentimente? Uşor răvăşitoare. Pentru că, în
octombrie-noiembrie 1972, am locuit aici, într-o unitate
kaki de pe malul râului Bug, unde mă reciclam, împreună
cu alţi peste 100 de locotenenţi absolvenţi de facultăţi universitare, încorporaţi, pentru 2 ani (unii ar fi putut semna
contract pentru… 25 de ani, pe un… sfert de secol; o treime din viaţă!) în districtul militar Odessa. Nu voi cădea în
retrospective, deoarece acea perioadă e „reţinută” în jurnalul meu de tânăr galonat, intitulat Perimetrul cuştii, apărut la editura Cartea românească în 2005.
Din păcate, nu am voie să beau cafea, fiind într-o perioadă de abstinenţă… narco-alcoolică, să zic, având la îndemână doar tinctură de propolis (o lună întreagă!) pregătită din spirt sută la sută, adică de 90 de grade, din care,
dimineaţa, până la masă, pot înghiţi doar 25 de grame de
atare licoare-trăsnet (!), după care să-i dau – imediat! – cu
o linguriţă de miere sau cu unt, altfel te lasă minute în şir
cu răsuflarea tăiată şi lacrimi în ochi. Prin urmare, îi invidiez pe cei care îşi comandă o cafea la buticul din autogară şi-au şi-o toarnă din termos, încât salonul autocarului
pare a fi o locuinţă de plantator de cafea. Eu calculez că
dieta mea va dura până pe la 18 septembrie, când va fi să
mă întorc de la Bacău, de la comemorarea celor 130 de
ani din ziua naşterii lui George Bacovia. (Din Crimeea voi
reveni la Chişinău în dimineaţa de 12 septembrie.) Apropo – îmi zic, ca să mai treacă din chinul nopţii ce va fi una
aproape albă, – nu pot dormi în autocar, doar cu mici aţipiri, scurte, intermitente, – Bacovia are vreo referinţă la
cafea? A-a, la cafenea, da, are: „Barbar cânta femeia ceea,/
Târziu în cafeneaua goală…” Dar despre cafea?... Nu ştiu,
şi aici, în autogara Nikolaev, pe malul Bugului, nu am surse de la care să mă pot informa… Dar oare – iar ca să mai
treacă din noapte şi oboseală – din cei cam 50 de călători
din autocarul nostru cam câţi ştiu ceva de Bacovia?... Nu
este exclus să ştie, pentru că printre ei sunt şi câţiva ce
par a fi liceeni. Merg cu părinţii la odihnă, la Ialta. De ce
n-o fi preferat litoralul românesc?... E drept, Crimeea are
atuurile ei, specificul ei – altă istorie, alte monumente, alte
peisaje, chiar şi plaja e mai altfel. Şi e bine că diferenţele ne
oferă şansa alegerii.
După o altă oră şi 63 de kilometri parcurşi, popas în autogara Herson. În tinereţe, când venisem aici după un contingent de răcani, aflasem că i se spune „oraşul mireselor”.
Dar, pentru „a mă scoate din priza” retrospectivelor de
acum – ah! – aproape 40 de ani, îmi amintesc mie însumi
că, dom’le, ai şi despre Herson ceva în Perimetrul cuştii. Şi
închid capitolul, cum ar veni. Însă nu pot şi nici nu vreau
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să mă detaşez de un moment tragic: moartea unui poet. A
lui Nikolai Burliuk, în 1921. Dintre oamenii scrisului, el,
avangardistul, ar fi venit cam a treia victimă a bolşevismului, ce avea să facă milioane şi milioane de jertfe nevinovate! Primul a fost poetul Boris Nikolski, împuşcat, în 1919,
de Comisia Excepţională din Petrograd. Tot în metropola
de pe malul Nevei avea să fie executat, în 1921, şi Nikolai
Gumiliov, poetul, fostul soţ al Annei Ahmatova. Acum câteva zile, în august, s-au împlinit 90 de ani de la asasinarea
sa – s-a dovedit, absolut fără motiv! Şi tot în anul acesta se
împlinesc 125 de ani de la naşterea lui Gumiliov, ambele
evenimente urmând a fi marcate şi în cadrul simpozionului de la Koktebel. Apoi, al treilea în lista neagră, avea să
vină Nikolai Burliuk, fratele „părintelui futurismului rus”,
David Burliuk. Cum a fost?... (De ce îi am atât de vii în memorie pe confraţii lichidaţi acum nouă decenii? Vorba e că,
exact până în ajunul îmbarcării mele spre Crimeea, am tot
migălit, împreună cu dna Doina Buciuleac, redactorul de
carte, la antologia
„Avangarda – jertfa
Gulagului”, care a şi
fost deja trimisă la
tipografie, urmând
să apară la Fundaţia
Culturală Poezia din
Iaşi. Am şi anunţato pe blogul personal,
plasând acolo şi coperta, am citit primele comentarii ale
vizitatorilor-cititorilor…)
Aşadar, cum a
fost, aici, cu poetul
asasinat? Era cel
mai mic dintre fraţii Burliuk, născuţi
pe meleagurile Hersonului, în conacul
părintesc. A participat aproape la toate ediţiile, în presă sau volume aparte, şi manifestările publice ale futuriştilor, însă aşa şi nu şi-a văzut editată vreo
carte. Ca şi Marina Ţvetaeva sau Anna Ahmatova, Serghei
Esenin sau Boris Pasternak, a fost autorul „secondat” de
o muză... bicefală, să zic, cu un chip orientată spre avangardism, spre primenirea prozodiei, a stilisticii, cu alt chip
– privind, magnetizată (şi magnetizând), spre tradiţie, creând în ambele spaţii imense, generoase. O… Ianus(ă) a
literaturii…
Mult timp nu i se cunoştea data morţii. Câţiva ani în
urmă, însă, a fost dez-mormântat de la „absolut secret” un
protocol al NKVD-ului ucrainean în care se spune că, la
15 iulie 1917, Nikolai Burliuk e trimis pe frontul român.
În noiembrie îşi aduce din Rusia mama, stabilind-o la Botoşani. (Cine din acest oraş moldav ar cerceta arhivele, să
găsească urmele?) În ianuarie 1918, după ce la staţia Socola este dezarmată unitatea din care face parte, se angajează
funcţionar la Direcţia Agricolă din Chişinău, plecând la
Ismail ca reprezentant al Ministerului Agriculturii al Republicii Democrate Moldoveneşti. După ce trece printr-un
confuz labirint de peripeţii din acele timpuri de „rupere
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de lumi”, este capturat undeva lângă Herson (i se făcuse,
probabil, dor de baştină…), judecat de bolşevici şi executat la în decembrie 1921. Avea 31 de ani…
„Fie-ţi ţărâna stelelor uşoară, Nikolai Burliuk”, zic în
prima oră de după miezul nopţii, în autogara Herson, sub
un cer sumbru-albastru, cu lună în creştere, trei sferturi,
şi stele ochioase, curioase, parcă, la cele ce se întâmplă pe
pământ; poate că şi la cele ce se întâmplă – în tâmplă, în
pulsul omului muritor de rând…
Apoi, după scurte aţipeli intermitente, am debarcat, de
popas, să ne mai dezmorţim, şi în autogările – destul de
modeste, prost îngrijite, – din Kahovka Nouă, Ciaplinka,
Armiansk, Krasnoperekopsk… (În lista-itinerar de la parbrizul enorm al autocarului toate buchile „k” sunt date ca
„c”, dar, cam adormit cum mă aflu, nu prea am chef să fac
caz de neştiinţa transliterării personalului de la Autogara
Nord din Chişinău.)
Cam de la jumătatea segmentului de drum dintre
Krasnoperekops
şi Simferopol (155
de kilometri) sunt
treaz, pot spune –
lucid de-a binelea.
Pe vremea Hanatului tătar din Crimeea, Perekop era
cetatea principală
ce apăra peninsula dinspre nord, în
special de atacurile
cazacilor zaporojeni.
În autogara din
Armensk, pe aproape de ora şase, miam înghiţit cele 25
de grame de spirtpropolis(at),
miam luat linguriţa de
miere în amestec cu
untul (e destul de
cald în autocar, astfel că gustarea a fost lichidă, uşor vâscoasă). Dacă te gândeşti, cele 25 de mililitri de spirt, în condiţii de diluare
(pentru consum!), ar face cam 60-70 de mililitri de vodcă.
Uite, dom’le, fără să ai chef în mod special, îi tragi un chefuleţ, dai de duşcă o tărie, şi-ncă ce tărie, de-ţi dau lacrimile! Această tinctură – combinaţie spirt-propolis-miereunt – mă trezeşte, mă limpezeşte. Plus că deja, la orizonturile cimeriene, se iţeşte soarele. Un timp, prin geamul
autocarului scrutez stepa, stepa, stepa… Drumul e relativ
bun. Însă mai încolo de jumătatea tronsonului Perekopsk – Simferopol, cam de lângă localitatea Siri Baş înainte (îmi vine în minte numele colegei mele de universitate,
mai apoi interpretei de folclor Sarabaş Maria!), apar deja
coline timide-timide, tupilate, apoi ele tot cresc în relief. E,
de jur-împrejur, un basorelief fabulos, geografic, – imaginea Crimeii dintre stepă şi Simferopol.
Drum relativ bun. Autocarul înaintează. „Conţinutul” său, călătorii, – care dorm, care doar dormitează în
semi-trezie.
Privesc prin geam soarele. Imens, purpuriu. Ce să
faci în singurătate decât – cel mai des – să-ţi aminteşti de
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unele, de altele? Iar în memoria mea apare chipul poetului
Aleksandr Tkacenko, originar din Crimeea. Pentru editura bucureşteană „Vinea” i-am tradus volumul de versuri
„Vorbire directă”. Tkacenko a fost preşedintele PEN-Centrului Rus. S-a stins acum patru ani în urma unui atac de
cord. Avea 62 de ani. El, poetul, fostul sportiv de performanţă. În adolescenţă-tinereţe, l-am văzut şi eu, pe stadionul central din Chişinău, unde echipa „Moldova” se înfrunta cu granzii de pe atunci ai fotbalului sovietic, printre care – „Zenit” (Leningrad), „Tavria” (Simferopol) şi
„Lokomotiv” (Moscova), în componenţa cărora apărea, în
atac, şi – imprevizibil de presupus pe atunci – viitorul poet.
Era exact în timpurile când venisem de la ţară, ajungând
elev al şcolii medii „Ion Creangă” din Chişinău, iar din
1967 – student la Universitate. Personal, direct (ca să mă
refer la titlul cărţii pe care i-am tradus-o), l-am cunoscut
la sfârşitul lunii octombrie a anului 2003, în biroul său de
la PEN-Centrul Rus din Moscova. Conducea această prestigioasă organizaţie care, în pofida jocurilor de culise ale
politicienilor momentului, spunea adevărul adevărat – şi
în ce priveşte agresiunea din Cecenia, şi în ce priveşte neîntemeiatele acuze de spionaj ce i se aduceau ziaristului Semion Pasiko din Extremul Orient, avocatul civic al căruia
era chiar el, tauridul. Iar printre cei care au sesizat timbrul
definitoriu al poeziei lui Al. Tkacenko (primul – chiar Andrei Voznesenski) a fost şi distinsul nostru conaţional, regizorul şi poetul Emil Loteanu, în prefaţa la una din cărţile lui Saşa (aşa i se spunea) scriind că simte aprinsa, disperata respiraţie a viitorului ostaş din Maraton, care după
ce va aduce vestea victoriei, se va prăbuşi. Continuând metaforic cam aşa: De cum vă veţi plictisi să tot îmbătrâniţi,
încălecaţi un trăpaş focos de Crimeea şi zburaţi spre Saşa
Tkacenko, în ţara lui, unde arde pământul şi unde, cu palmele goale, poetul îşi căleşte verbele.
În perindarea gândurilor legănate uşor de autocar, revin, ca la o „restanţă”, la toponimul Krasnoperekopsk, oraş
prin care am trecut acum câteva ore… Şi nu doar revin, ci
am cu ce… veni, adică amintindu-mi ceva ce învăţasem, la
şcoală, la lecţiile de istorie, despre istmul Perekop, despre
trecerea lacului nămolos Sivaş (de unde începe Crimeea
propriu-zis), despre… Iar memoria mă ajută şi din considerentul că, de toate astea, este legat numele unui moldovean, declarat erou legendar al războiului civil din Rusia,
Mihail Frunze (semna şi: Frunză). Păi da, el era comandantul frontului de sud care trebuia să cucerească Crimeea. A făcut-o, în 1920, an considerat cel al sfârşitului războiului civil dintre roşii şi albi. Şi-mi mai amintesc că una
din întrebările din biletul pe care l-am tras la examenul
de admitere la universitate se referea anume la Frunze, la
Perekop, la… Nu mai ţin minte cum am răspuns, dar, de
emoţie, am lăsat pe bancă un atlas, nişte hărţi pe care le
împrumutasem de la biblioteca din Negurenii mei de baştină. Sau poate mă rugase cineva din confraţii-candidaţi la
studenţie… Nu-mi mai amintesc. Am rătăcit acele materiale didactice (erau permise la examen), plătindu-le, întreit faţă de preţul lor real (de altfel, nu prea mare), din
prima mea bursă de student la jurnalism şi filologie. Astfel
că nu l-am uitat pe Frunze, conaţionalul. Mi l-a reamintit
Krasnoperekopsk, cum ar veni – Perekopsk Roşu. De la
numele armatei bolşevice. După izbânzile de tot felul, în
special cea de cucerire a Crimeii, cică Frunze ar fi devenit
concurentul principal al lui Stalin la cârma ţării sovietelor.
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Şi Stalin l-ar fi lichidat, insistând să meargă să se trateze –
unde credeţi? – tot în Crimeea şi punând la cale o operaţie
fatală, în urma căreia conaţionalul nostru, precum ciobănaşul din „Mioriţa”, a pierit. Pe ce se bazează o atare ipoteză? Păi, nu mult timp după aceea, medicii care l-au operat
pe Frunze (vreo patru) au murit imprevizibil, unul după
altul. Fiind, cică, şi tineri, precum pacientul lor (Frunze
avea 40 de ani), şi sănătoşi. De, misterele monstruosului
bolşevism… Dar să nu credeţi că, pe timpul sovieticilor,
mulţi moldoveni din stânga Prutului nu se mândreau cu
numele lui Frunze! Se… Pentru că acest nume îi fusese
atribuit unei capitale de republică unională, Kârgâzstanul. La Moscova exista (mai există) academia militară cu
poeticul, folcloricul nume Frunze… Frunză verde… Nu:
kaki… Frunze a fost şi autorul reformei militare din ţara
bolşevizată. Aerodromuri, şcoli militare (obişnuite), nave
maritime, staţii de metro, centre raionale şi diverse alte localităţi, uzine (una de biciclete, în Penza!), fabrici (destul
de multe şi diferite ca profil), stadioane (Duşanbe, capitala Tadjikistanului), bulevarde, străzi, mine… câte şi mai
câte se numeau Frunze în ex-URSS, mai numindu-se şi
acum în Federaţia Rusă şi nu numai… Uite aşa: să admitem că bolşevismul te lichida, dar, tovarăşi, te şi… nemurea! – cum ar veni…
Iar frunzele în Crimeea se ţin încă bine, pentru că e
abia început de toamnă, pe litoralul tri-dimensionat – estic (acolo trebuie să ajung şi eu; capitala Simferopol se află
în centrul-sud al peninsulei), sudic şi vestic (dinspre România, cum ar veni) – şi sezonul estival e în toi. Pe parcurs,
unii călători (nu prea mulţi), au coborât ba la Nikolaev,
ba… Au urcat alţii. Ajungem la Simferopol, capitala Crimeii. Eu cobor, însă majoritatea călătorilor îşi vor continua
drumul spre Ialta…
Prin urmare, revăd Simferopolul. După, exact, 35 de
ani. Ce-mi aduc aminte de atunci? Că am poposit la o
cunoştinţă, la o colegă de serviciu a Zinoviei la studioul
„Moldova-film”. Se numea Liusea Diktiriova. Nu mai ştiu
din ce motive, acea ea părăsise Chişinăul, întorcându-se
la baştină. Până aveam să o luăm spre Theodosia, ne-a fost,
pe o zi, gazdă bună, primitoare. Şi un detaliu memorabil
pentru mine: Liusea a fost generoasă, dăruindu-mi un volum de Walt Whitman în traducerea excelentă a lui Kornei
Ciukovski. Cartea se numeşte „Мой Уитмен” (Whitman
al meu), inserând o bună parte din „Fire de iarbă”, dar, important, şi câteva eseuri ale reputatului traducător despre
creaţia falnicului poet american.
De la gara auto, urc într-un maxi-taxi care să mă ducă
la o altă gară auto, în joncţiune cu gara feroviară. Ajuns
aici, după ce-mi ridic ochii din forfota umană de pe peroanele-furnicar, văd turnul cu ceas, mai sus de ceas – steaua roşie. Fac primele două fotografii. Ambele cu furnicarul uman pe sub turnul cu stea roşie. De metal. Vopsită.
Cam ştearsă. Apoi plătesc 38 de grivne (bani ucraineni)
pentru bilet auto până la Koktebel. În 1976, când călătoream spre Theodosia, văzusem indicatorul rutier ce arăta
dreapta, spre Koktebel, – de fapt, pe atunci, el se numea
Planerskoe (într-adevăr, departe, în zare, peste defileurile dintre munţii nu prea înalţi, se vedeau zburând câteva
planoare). Koktebel era numele casei de creaţie a Fondului
Literar al Uniunii Scriitorilor Sovietici. Acolo mulţi barzi
sau bronzat, dar şi-au şi ratat o bună parte din producţia
scrisului realist-socialist.
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Şoseaua – bunicică. De cum apar primele versante
muntoase, fac fotografii. Din mersul vehiculului. „Canon”ul e destul de performant, fixându-i comanda la „peisaj”,
la rândul său el fixează-blitz, „imobilizează” imaginea, astfel că aceasta, oricât de ameţitoare ar fi viteza maşinii, nu
apare ştearsă, „lichefiată”. Iar microbusul o ţine între 80-90
de kilometri la oră. Până la Koktebel avem de făcut 120
de kilometri. Reţin o denumire de podgorie: „Amfora de
aur”, 1400 ha. Aparţine agro-gospodăriei „Burliuk”… Cum
să nu revin cu amintirea la fraţii, la poeţii Burliuk?... Unul
ucis de bolşevici, celălalt reuşind să emigreze şi să se salveze, ajungând celebru în SUA, în lume. Ca avangardist, scriitor şi pictor de excepţie.
Simt că, brusc, mi se intensifică bătăile inimii – de cum
dau cu ochii de tăblia topografică „Starâi Krâm” (Crimeea veche). Peste câteva minute, trecem în lungul zidurilor
cimitirului de aici, însă nicăieri nu se mai vede copacul
împurpurat de la mormântul marelui romantic, prozatorului şi poetului Aleksandr Grin. Aprins, vâlvorat, ca în
nuvela sa Pânze purpurii. Orăşelul îmi pare – curios – cam
muşcat deja de toamnă, veştezit, ruginit, cam prăfuit…
Acum un timp, pe când completam/ revedeam materialele pentru un fişier biobibliografic, mi-am zis că, poate,
ar fi cu cale să rescriu notele mele de călătorie în Crimeea,
din 1976, publicate în ziarul la care eram angajat, Tinerimea Moldovei, şi unde, la insistenţa piticilor mahări de la
comsomol (era o publicaţie menită tineretului), dar şi la
presiunea celor de peste ei, mahării comunişti, mi s-a aplicat o mustrare. Motivul? Pentru că dedicasem acele note
soţiei mele, cu care, spuneam, ne şi făcusem călătoria prin
Taurida. Da, mă gândisem la a transcrie şi a completa respectivele pagini, intenţionând mai ales să dezvălui, în lumina adevărului, chipul ultimului mare scriitor romantic
din sec. XX, Aleksandr Grin, căruia autorităţile vremii îi
imputau – aveam să aflu mai târziu – că nu se dă şi el la
brazdă, nescriind despre „timpurile noi”, cincinale, campanii bolşevice propagandistice etc. Însă, escamotând disensiunile scriitor-putere de odinioară, oficioşii sovietici
acceptaseră un racursiu mai special al creaţiei (aproape
fără... biografie, aceasta fiind sau deformată „spre pozitiv”, sau trunchiată, cu destule momente trecute sub tăcere) importantului autor, în special din motivul că nuvela
sa SF Pânzele purpurii devenise excepţional de populară
printre tinerii acelor vremi. Tendenţios şi malonest, „exegeţii” obedienţi puterii lăsau a se înţelege că purpuriul lui
Grin ar avea, totuşi, ceva comun cu simbolul însângerat
al revoluţiei socialiste, cu drapelul bolşevicilor, cu cravata
pionerească etc., ceea ce, de fapt, era completamente fals.
Purpuriul pânzelor din celebra proză simboliza aspiraţiile
romantice, specifice cu precădere junilor care ar fi putut
nici să nu ştie că în antichitate, să zicem, existase şi aşa-numita purpură regală. De aceea şi vedeai, de cum te apropiai
de cimitirul din orăşelul Starâi Krâm, un arbore purpuriu, ştiind că anume acolo se află mormântul lui Aleksandr Grin. (Notă după revenirea-mi la Chişinău: Transcriu
un pasaj „lămuritor” din acele note de călătorie, publicate
pe 1 octombrie 1976: „Năframe roşii, cravate, panglici de
culoarea zorilor – prinse de ramuri. Copacul nu poate fi
crezut altceva decât un catarg pe care sunt întinse Pânzele
purpurii. Alături, modest, dar impresionant, conturul de
piatră al mormântului lui Aleksandr Grin. Flori de dumitriţă. Pietricele, scoici de mare presărate în preajmă. Aici e
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locul cel mai scump din Ţara Grinlandia. În orăşelul Crimeea Veche s-a păstrat casa în care şi-a petrecut ultimele
luni din viaţă marele romantic. Iar în oraşul Theodosia se
află muzeul – unicat, după modul în care a fost conceput
şi amenajat – în formă de corabie, cu catarge, parâme, pânze etc. Goethe spunea: «Cel ce doreşte să înţeleagă poetul,
trebuie să plece în ţara poetului»”. – Dar la casa-muzeu
voi avea timp să revin, după ce, conform programului simpozionului, un grup de poeţi vom pleca poimâine la Theodosia, unde, la casa municipală de cultură, vom ţine un
recital. Reţin: printre noi va fi şi Marek Wawrzkiewicz – ce
de-a „w”! –, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Polonia.)
Deci, trecând peste episodul Theodosia, revin adânc în
timp, acum 35 de ani, ca să-l re-pomenesc pe Aleksandr
Grin aici, pe drumul ce străbate, mai mulţi kilometri, Starâi Krâm. Cum a fost? În anul de groază 1931, când prinse
a bântui foametea şi viaţa în oraşul Theodosia devenea din
ce în ce mai scumpă, soţii Grin se retrag la 20 de km. de
mare, în Starâi Krâm, unde închiriază o locuinţă. Scriitorul pleacă din nou la Sankt-Petersburg, să întreprindă, ca
de obicei, ceva pentru a publica, pentru a câştiga oarecare
onorarii. Soţia nu primeşte scrisori pe durata a două săptămâni, ceea ce nu i se mai întâmplase altădată. Presimte
că Aleksandr e într-o situaţie dificilă. După două zile, o
trăsură lasă scriitorul la portiţa căsuţei din fosta capitală
a tătarilor din Crimeea. Lui Grin i se depistase un cancer
avansat. Era osândit. Soţia se gândeşte că ar face bine ca,
în schimbul ceasului de aur pe care i-l dăruise Aleksandr în timpul succeselor sale literare, să cumpere o casă nu
prea mare ce era proprietatea a două călugăriţe. Ar fi vrut
să facă acest lucru şi mai înainte, însă Grin nu-i permitea
să înstrăineze ceasul. În fine, fără să ştie soţul, oferă ceasul, primind actele de vânzare de la călugăriţe. Numai că
în casa respectivă mai locuia şi un director de oarece întreprindere de stat, care se arătă obraznic, încăpăţânat, nesimţit, refuzând să treacă în locul familiei Grin. În urma
plângerii „tovarăşei” Grin, instanţele raionale nu întreprind nimic, pentru că, de regulă, şi caracuda a fel de fel
de directori intra în nomenclatura locală privilegiată.
Dar, în una din zile, directorul se înfăţişează cu zor
mare, spunând că, gata, s-a decis, hai să schimbe, chiar azi,
mâine, fără să amâne! Motivul? Una din călugăriţe se îmbolnăvise de tifos şi mahărul se speriase să nu se molipsească. Meşterii au văruit, soţii Grin au trecut în casa care
îi plăcea şi scriitorului, astfel că el nu mai cuteza să-şi certe consoarta (ar fi unul din cele mai frumoase-„miezoase”
cuvinte din limba română: consoartă) pentru înstrăinarea
ceasului. Ba se părea că se simte mai bine. Cu vecinii nu comunicau. Fie şi din motivul că, se spunea, aceştia ar fi fost
nişte hoţi. O duceau foarte greu. Bani nu aveau. Lui Grin
îi plăcea ceaiul, numai că atare iarbă exotică nu le era accesibilă. Însă în orăşel s-au găsit oameni buni, înţelegători,
care îşi trimiteau un copil sau altul cu câte puţin ceai pentru scriitor. Într-o zi, îi vizită şi vecinul, spunându-i soţiei
lui Grin să nu se impacienteze că ar avea de-a face cu nişte
hoţi, pentru că în atare cazuri funcţionează o lege sigură:
cei din preajma hoţilor nu trebuie să se teamă de furt! Şi o
rugă să nu refuze anumite ajutoare din partea lui. A doua
zi, cineva aduse o căruţă cu lemne, fără a lua plată. Binefacerea se repetă de mai multe ori. Grin scria la Uniunea
Scriitorilor, rugând să fie ajutat. Nu primi răspuns. Apoi
se gândi că, la vila din Koktebel a poetului Maks(imilian)
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Voloşin (acolo trebuie să ajung şi eu azi, acum, în vreo jumătate de oră!) vin mai mulţi literaţi. Scrise şi într-acolo.
Din nou niciun răspuns. Grin însă se topea. În una din zile,
abia de şopti: „De fumat... fumat...” Soţia îi aprinse o ţigară.
Tuşi devastator, mai spunând: „Mor...” Se stinse. Şi ca implacabilă consecinţă a solicitantei amiciţii cu un Bahus în
pâslari, cu necruţătorul turnător în stacane. Avea 52 de ani.
În al doilea război mondial, când armatele germane
cuceresc Crimeea, doamna Grin redactează şi editează
o foaie informativă a noilor autorităţi, adresată populaţiei locale. Spre sfârşitul conflagraţiei, pleacă şi ea în Germania, de unde însă este repatriată cu forţa. Proces public.
Condamnată la 10 ani de închisoare şi exil. Este susţinută
de fosta primă soţie a lui Grin, care îi scrie, îi trimite pachete, o îmbărbătează... Face mai multe demersuri pentru
a fi reabilitată. Zadarnic. Moare în 1970. Abia peste două
decenii se află că executorii ei testamentari îi adusese în
taină corpul în Crimeea Veche, înmormântându-l alături
de cel al soţului. Astfel Grin confirmă implacabila regulă
că marii scriitori romantici, în majoritatea lor, nu au fost
nici pe departe alintaţi de providenţă…
Curând, după traversarea întinsului oraş Starâi Krâm,
microbusul o ia la dreapta, pentru a face şi ceilalţi 10 kilometri rămaşi până la Koktebel. Pe stânga, văd o biserică
ortodoxă. Prima ce mi se arată în acest periplu. La Starâi
Krâm, au rămas în urmă vreo două sau poate trei moschei.
Nu este exclus, una dintre ele să fi fost geamie.
În faţă şi pe dreapta, peste munţi domoliţi, în cer, pe
zare, – planoare multicolore. Aminteam doar că, acum
mulţi ani, Koktebelul se mai numea Planerskoe. De la: planor, planare.
Până la Koktebel, pe stânga drumului, câteva indicatoare topografice, în două limbi, cum ar veni, în rusă şi
ucraineană sau în ucraineană şi rusă (diferenţele de transcriere sunt insignifiante), în dependenţă – îmi dau seama
– de procentul etnic care prevalează într-o localitate sau
alta. Precum în Covasna şi Harghita, rocada etnică corect
politică româno-maghiară…
Înclin să cred că cele 25 de miligrame de tinctură de
propolis îşi fac în continuare efectul, ţinându-mă treaz şi
oarecum neobosit după, iată, aproape 20 de ore de drum
(inclusiv escala de la Simferopol). Astfel că la gara (e, de
fapt, o… găruţă, o gărişoară) din Koktebel ajung în formă
bună, sau acceptabilă cu plus. „Unde o fi Casa-muzeu Voloşin?” întreb. O doamnă de la o tarabă îmi spune, arătându-mi, indefinit, cu mâna direcţii – înainte, dreapta, ieşiţi
pe litoral, o luaţi la stânga, vreo sută de metri… „Se poate
ajunge pe jos?” „Se poate”. Eu, cam… pisălog: „Dar, totuşi, e cam departe sau nu prea?”. „Cam o fi departe”, zice
doamna, lăsându-mă nelămurit. Mă apropii de taximetriştii de ocazie – mulţi, oferindu-se: Simferopol, Theodosia,
Sudak, Ialta, Aluşta… Când mă interesez cine merge până
la Vila Voloşin, unul, onest, face: „Dar se poate ajunge pe
jos, nu e departe”. Eu, privind trotuarul denivelat, colţuros,
zic: „Dar cât aţi lua până acolo”. Unul, intermediarul: „30
de grivne şi urcaţi”. Propun 25, adică în jur de trei dolari.
Şoferul care se oferă (i s-a propus, mai bine zis, de intermediar) să mă ducă se cam codeşte: „Dar e greu de trecut
încolo… Nu e prea departe…” Eu, gândindu-mă la rotilele
valizei şi la trotuarul deteriorat – dar deteriorat, spart rău!
– îmi zic că, de cade o rotilă, ar costa mai mult de 25 de
grivne. Urc în „Volgă” (pe aici, mai circulă multe maşini de
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producţie sovietică, mai ales „Lada”, unele destul de uzate), şoferul o ia pe o stradelă la dreapta – acolo Babilonul
ambuteiajelor prosteşti! Nu se poate trece, nici nu-i chip
să vireze îndărăt. Moşcotire (moş-cotire!) cam la 10 minute. În fine, dând înapoi, scoate „Volga” la strada principală,
de unde venisem. Reţin că strada se numeşte Lenin. Asta
e. Koktebeleanul de la volan o ia pe o altă stradă/ stradelă,
dar după vreo 50 de metri dăm de o barieră. Şoferul parlamentează cu paznicul de la barieră (Pasternak debutase
cu volumul… Peste bariere), jurându-se că doar mă lasă
pe mine acolo, la Vila Voloşin, şi nu staţionează, ci revine
imediat, iese, pleacă, nu încalcă regulamentul, nu frânează,
nu împiedică, nu… În fine, bariera este ridicată şi, într-un
minut, deja trebuie să părăsesc „Volga” spaţioasă, dar vechişoară spre rablă.
Într-adevăr, nu era departe. Numai că înţelegerea înţelegere rămâne, eu lăsând 25 de grivne în mâna koktebeleanului. După care îmi alunec, pe rotile, lin, valiza. Cu ambele rotile la locul lor. În trei minute ies la litoral (primele impresii despre malul de mare de aici le las pentru mai târziu),
o iau la stânga, mai fac cam 30 de metri şi o doamnă îmi
arată poarta vilei, Casei-muzeu Voloşin. „Здоровеньки
були!” (Fiţi sănătos!) şi „Добре дошли!” (Bine aţi venit!)
îmi spun eu (că doar am tradus antologia poeziei avangardei ucrainene…), iar după ce ajung sub o streaşină-terasă
de la casa-muzeu, unde văd că stau câteva persoane, unele
în tricouri albe pe care este imprimată emblema simpozionului „Septembrie voloşinian”, salut cu: „Доброго дня!”
(Ziua bună!). Sperând că aşa va fi şi în continuare, precum
a fost până, iată, la ora 14 din 5 septembrie curent. Decontare – copie paşaport, „confiscare” tichet, cerere, primirea
celor 1000 de grivne, tricou… „Nu doriţi să procuraţi un
permis pentru furşetul din seara de adio? 150 de grivne”.
Staţi, doamnă, poate confundaţi ceva. Eu sunt invitat oficial, iar plata se referă la cei care au venit din proprie iniţiativă (voi reveni la ei).
Apoi dna Irina Miroşnicenko – ea face oficiile de gazdă – îmi schiţează pe o juma de coală A4 un traseu pe care
trebuie să-l urmez, ca să ajung la „Tvorcea vilna”, alias casa
„Valul de creaţie”, mulţumesc, pornesc spre poartă, tractând valiza ce lunecă uşor.
Dar până aici – moment(e) la masa de înregistrare. Un
bărbat de alături, bine făcut, tuns scurt: „Sunteţi din România?” Sunt. „Şi din Moldova?” Şi. „Cunoaşteţi oraşul
Bălţi?... Am rude pe acolo…” În fine, trece la prezentare:
„Sunt Ev. Cig. Din Moscova, autor permanent al revistei
Novâi mir (Lumea nouă)”. Aha, nota bene: în spaţiile exsovietice mai poate însemna ceva amintirea că, în anul
1962, din câte îmi amintesc, „Novâi mir” l-a publicat pe
Soljeniţân cu „O zi din viaţa lui Ivan Denisovici”… (De altfel, în dosarul de imagini al antologia Avangarda – jertfa
Gulagului, am inserat şi două poze ale deţinutului politic
Aleksandr Soljeniţân – cea cu percheziţia şi o alta din primele clipe ale eliberării sale; aici a contat scriitorul, literatura în general şi nu avangardismul.) Ei bine, cu Cig. facem schimb de cărţi de vizită, ba el îmi mai spune că ştie
de mine de la „prietenul nostru comun” Ev. Stepanov, director al câtorva reviste literare ce apar la Moscova şi Sankt-Petersburg şi al editurii la care, anul trecut, mi-a apărut
o carte de poeme în traducerea lui Chiril Covalgi, parte
– şi în cea a poetului-director-prieten (în acest caz, am lucrat cu juxtalinearele, Stepanov vorbind curent franceza şi
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chiar pricepând ceva în specificul latin al limbii române).
Apoi, sugestia… delicat-insistentă a lui Cig. – că el ar dori
să fie tradus în româneşte şi că eu… etc. „Dar avem zile
înainte… Acum să ne revenim după oboseala drumului,
să…”, zic, întinzându-i mâna, după care trag după mine,
spre ieşirea din curte, la valiza, aproape valijoara sprintenă. Irina îmi atrăsese atenţia să trec de prima poartă păzită, luând-o la stânga, spre a doua poartă, de asemenea
cu gardieni. Prin urmare, deducţiile sunt simple: ex-domeniul celebrei case de creaţie a fondului literar sovietic
a fost făcut şotron, împărţit, repartizat, cvasi-privatizat…
Cunosc ceva din această poveste, de durată şi confuză, dar
„o rog” pe Şeherezada să vină ceva mai târziu, acum dorind
să dorm vreo 2-3 ore. Mi se repartizează camera 305, pe
care o vom popula împreună cu moscovitul Ev. Stepanov.
El soseşte abia mâine dimineaţă, cu trenul, la Theodosia.
De acolo până la Koktebel sunt 20 de km.
După siestă, de pe la ora 17 până spre miezul nopţii,
mi-am îndeplinit misiunea de recunoaştere, bântuind pe
litoral, pe stradele, oprindu-mă pe la buticuri, tarabe, am
poposit la o terasă, mâncând ceva, am procurat banane –
unele fructe care mi se permit în această perioadă a – i-am
zis – „tincturii pro-polis”, polisul-oraşul fiind, bineînţeles,
Koktebel, iar pro – acceptul meu de a veni aici, unde, spre
exemplu, o colegă din Bucureşti a spus că nu ar merge nici
în ruptul capului. E o poveste şi asta…
La sfârşitul lunii trecute, poeta Ileana Mălăncioiu ne-a
sosit de oaspete la Uniunea Scriitorilor din Moldova, iar în
ziua de 30 august am fost printre cei care am vizitat Orheiul Vechi împreună cu musafira. Din vorbă în vorbă, am
ajuns să spun că, peste trei zile, voi lua calea spre Crimeea. La care dna Mălăncioiu face, neamânat şi energic, că
dânsa pentru nimic în lume nu ar pune piciorul pe acele
tărâmuri, invocând groaza pe care i-o produsese povestirile unui cunoscut, fost gradat, prizonier de război într-un
lagăr din Crimeea. Şi m-am gândit că, în trecere de timpuri şi de etnii prin bătrâna şi mult-pătimita Cimeria-Taurida-Crimeea, s-au tot perindat şi mulţimi-mulţimi de
prizonieri – greci, tătari, otomani, armeni, ruşi, germani,
români… Şi tot aşa, până la deplina deportare a etniei tătăreşti care, la sfârşitul celui de-al doilea război mondial,
aici era de baştină. Adică, Stalin făcuse prizonieră o întreagă populaţie, ticsind-o în vagoane pentru vite şi ducând-o,
mii de kilometri, din sudul blajin spre nordul geros.
Seara, revenind la Chişinău, deschid abisurile cybercerber-spaţiului internautic şi caut informaţii despre cemi spusese colega Mălăncioiu, aflând mult mai multe decât
mă gândeam, şi anume că, pe teritoriul actualei Ucraine,
în cele două războaie mondiale şi-au pierdut viaţa aproape
37 de mii de ostaşi românii, în primul – cam 1 100 (fiind
vorba de conaţionalii noştri înrolaţi în armata austro-ungară şi în cea imperială rusă, care au luptat în Bucovina,
respectiv în Bugeac). Peste 9 mii de prizonieri români au
murit, după 1942, în lagărele NKVD (în cele din Rusia –
circa 15 mii). Lângă localitatea Prudnikove din Crimeea
au fost înmormântaţi 78 de combatanţi români.
De unde, când au apărut pe aici prizonierii noştri?...
Web-ul oferă următoarea informaţie: „La începutul anului 1944, Crimeea era izolată de armatele germano-române, ofensiva sovietică ducând armata roşie până pe Nistru,
ameninţând serios şi România. Dar în Crimeea se aflau
numeroase mari unităţi româneşti, divizii de infanterie (a
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18 şi a 19-a), cavalerie şi corpul de munte, care ar fi putut
contribui la apărarea propriului teritoriu, dar Hitler nici
nu voia să audă de o retragere. Numai că Statul Major al
armatei sovietice nu voia nici el să aibă în spate forţe inamice importante, aşa că a pornit ofensiva în nordul peninsulei, cu trupele frontului 4 ucrainean, în ziua de 7 aprilie.
În faţa ruşilor se găseau armata 17 germană, iar pe flanc
diviziile române 19 infanterie şi 10 infanterie. În ziua de
10 aprilie divizia 19, din care făcea parte şi un batalion de
jandarmi, a început o foarte dificilă retragere, fiind continuu în contact cu forţele inamice, suferind mari pierderi.
În 11 aprilie a trebuit să traverseze mlaştinile de la est de
Kirk şi să străpungă apărarea sovietică pe linia Djankoi.
Până în 12 aprilie soldaţii români au parcurs 120 de kilometri, frontul stabilizându-se pe linia Bertha. Au urmat
apoi lupte pentru apărarea Sevastopolului, în scopul oferirii condiţiilor pentru retragerea forţelor române şi germane din peninsulă înfăptuită de către unităţile marinei militare, operaţiune desfăşurată cu succes, sub tirurile aviaţiei
şi artileriei duşmane. Cu toate acestea din cei aproximativ
60-65 mii de români, peste 25 de mii au fost înregistraţi
morţi şi dispăruţi…”
Mulţi din cei daţi dispăruţi nimeriseră în lagărele de
prizonieri NKVD de unde nu puteau trimite veste. Cum se
întâmplase? Povesteşte unul din ostaşi: „Pentru batalionul
III, războiul a luat o întorsătură crudă pe frontul din Crimeea. Ruşii se apropiau, dar i-am primit cu focuri de arme.
Deşi ne-au prins în plasă şi ne atacau din faţă şi din spate,
am rezistat o lună, din 12 aprilie până în 12 mai. Când am
ajuns la capătul puterilor, ne-am spus că ori murim, ori ne
predăm. Veteranii au hotărât să ne predăm. Odată luată
hotărârea, s-a dat ordin ca fiecare soldat să aibă în raniţă
câte-o paraşută sau cate-o bucată de pânză albă. La toate
tunurile s-au pus prosoape albe şi le-am îndreptat în sus.
După aceea, s-a format o ştafetă militară care s-a îndreptat
spre ruşi… Paradoxal, şansa soldaţilor români a fost lagărul rusesc nr. 241/1 din Sevastopol. Am avut noroc că nu
am avut de mers pe jos mult. Mulţi îşi găseau sfârşitul pe
drum. În lagăr omul era nimica, trăiam în barăci de lemn
sau de beton şi dormeam îmbrăcaţi pe paturi de scândură,
fără aşternuturi. Mulţi dormeau pe jos. Eram câte 60-70
într-o baracă…”
Poeta Ileana Mălăncioiu spunea că fostul căpitan, o cunoştinţă a sa, era dintre cei care au refuzat să se încadreze
în divizia „Tudor Vladimirescu”, formată de sovietici din
prizonierii români, care avea să lupte contra ex-aliatului,
fiind deţinut în continuare, ostracizat…. Şi un catren de
Radu Gyr: „De la Prut până la Don,/ prin Crimeea, mainainte,/ tânăr grâu peste morminte,/ ierburi mari peste beton.” The Rest is Silence…
Iar sălbatica deportare stalinistă a unei întregi etnii, a
tătarilor, motivată, cică, de alierea lor cu forţele inamice
s-a răsfrânt crunt şi asupra unor musulmani români, ca
răzbunare a ruşilor faţă de comunităţile mahomedane ce
se retrăseseră din faţa germanilor.
Şi iată că eu rememorez acea discuţie cu Ileana Mălăncioiu despre dramatismul istoriei noastre chiar aici, în Crimeea, pe pământ stropit şi cu sânge românesc…
(Va urma)
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Unui student bursier Erasmus, Franţa îi pare mai mult
decât un tărâm al făgăduinţei: acela de a certifica sau infirma, prin propria-ţi experienţă, ceea ce au trăit alţii.
Acela de a certifica sau infirma ceea ce ai trăit chiar tu, la
modul livresc, urmând ca aceste experienţe să le pliezi
peste realitatea însăşi, pentru a verifica dacă măsurile se
potrivesc.
Dincolo de experienţa studenţească, didactică, se
adaugă, bineînţeles, experienţa turistică. Aceea prin care
poţi respira pe viu, direct, în alte lumi. Speranţe. Senzaţii.
Experienţe. Necunoscutul care aşteaptă să fie devoalat. Şi
vezi cât eşti de altfel, respirând altundeva-ul! Trebuie să
ieşi larg în lume–pentru ca întoarcerea înapoi în tine să te
ajute să reordonezi strategii, reguli, puncte de vedere pe
care le considerai fixe.

PARIS. Episodul 1

2-4 octombrie 2009

Încă nu realizez că am fost la
Paris...
Piciorele-s o rană vie de la cât
am mers (alergat, de fapt) ca să
prindem-ca turistul aflat pentru
prima dată în capitala culturală a
lumii-cât mai multe. Un amalgam
ciudat de senzaţii, de stări, de pretexte de a justifica faptul că lumea,
e, totuşi, frumoasă.
Prima escală: Sacré Coeur. Şi
pe urmele lui Amélie, eroina lui
Jean-Pierre Jeunet care a făcut, cu
succes, înconjurul lumii. Caruselul, unde se cântă muzica din coloana sonoră a filmului, îşi aşteaptă invitaţii.
Apoi Moulin Rouge. Văzut
ziua, pare o chestie de prost gust,
prăfuită. Am văzut, aici, mizeria, coborârea (sub-) umană, pe
lumină.
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Ca primă impresie- după tot periplul şi amestecul de
imagini şi senzaţii - şi concluzie în acelaşi timp:o lume
nebună, nebună, nebună, nebună. În plin mal du sièclereloaded! Oameni bolnavi pe stradă, care fac parte, de
fapt, din noua normalitate-modernitate postmodernistă.
Şi ca expresie, şi ca ţinută, şi ca reacţii.
În ultima zi, am schimbat schema de mers cu metroul
fiindcă s-a întrerupt temporar circulaţia din cauza unuia
care a încercat să se sinucidă. Episoade care nu mai surprind, fiindcă se întâmplă din ce în ce mai frecvent în
spectacolul cotidian.
Babilonul pe viu!
N-am văzut atâţia negri şi chinezi într-un an cât am
văzut în trei zile în Paris. În metrouri, lăutari-ţigani rromâni. «Sanie cu zurgălai» şi tot tacâmul.
Am auzit toate limbile pământului şi, din când în
când...franceza. Pe la punctele turistice erau, evident, mai
puţini francezi decât alţi cetăţeni ai lumii, în periplu-alergat!- aşa-zis cultural.
Am văzut Sacré Coeur, cimitirele celebre – Montmartre
şi Montparnasse (i-am salutat
pe Sartre şi Simone de Beauvoir, Cioran, Ionesco, Baudelaire,
am admirat «Sărutul» lui Brâncuşi, ascuns, efectiv, într-un
colţ de cimitir), Moulin Rouge,
Nôtre Dame, Sorbona, Comédie
française, m-am plimbat prin Jardin du Luxembourg-în care am
ajuns din întâmplare, căutând alt
obiectiv turistic-am rătăcit prin
Luvru, am rămas efectiv bouche
bée în Centrul Pompidou-„bazar
culturel“, „supermarché culturel“–
în termenii lui Yves Michaud, în
„L‘Art à l‘état gazeux“-amestec de
limbaje artistice răsfirate pe kilometri de spaţiu-, atelierul Brâncuşi; am prins-din întâmplare!şi vizita la Muzeul Orangerie, în
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Jardin des Tuilleries -în faţa căruia tronează, verde, Sărutul lui Rodin.
Primul «contact» cu Turnul Eiffel...Seara–3 octombrie
2009. Ultimul bilet! Cu liftul, până la primul nivel. Întrun vertij de lumini, din toate direcţiile–instalaţia Turnului, stelele, luminile Oraşului. Printre turişti miraţi şi
curioşi şi parizieni care-şi făceau...rondul de seară, oferindu-şi plăceri–vizuale–de la nivelul întâi al bătrânului
Turn.
Prăfuită, obosită... Am luat, normal, metroul în sens
invers-şi nu doar o dată! Am văzut subteranele Parisului
la toate orele posibile, încât am început să învăţ staţiile.
Un labirint ameţitor!
DAR, toate peste toate, Parisul e...Paris. Ca turist, îţi
oferă senzaţii unice.
Eram ca nişte soldaţi în război, abia ne mai târâiam picioarele, obosiţi şi plini de praful din Montmartre, Monparnasse, Jardin du Luxembourg, Tuilleries, dar
trăgeam de noi să vedem cât mai multe. Am pierdut–
normal!-TGV-ul, la care prinseserăm bilet la ofertă.
Sunt ca o albină care culege miere (şi praf!). Încă mă
încântă fiecare minut petrecut dincolo de „acasă“, chiar
mersul pe jos la universitate sau la cumpărături-Lidl, Auchan, La Fayette, pelerinajul aproape zilnic în librăria Furet, parcul de lângă casă, gara prin care trec ca să ajung
la universitate si, înapoi, spre casă. Savurez fiecare clipă...
Din tot ce a însemnat Paris 1, am vii senzaţiile din
Centrul Pompidou. Muzeul de artă modernă. Chiar dacă
văzut pe fugă. Am sorbit tot. Arta minimalistă. Care m-a
emoţionat nu estetic, ci prin faptul că radiografiază corect
societatea de azi. Schizofrenia.Nebunia. Lipsa de coerenţă în truda de a găsi coerenţa.
Cred că Iaşul (nu) mai poate fără mine. De asta mai
adăstez pe aici.

BRUGES

28 octombrie

Pictori celebri–Van Eyck, Memling–pictorii din şcoala flamandă–te aşteaptă şi îţi oferă istoria secolelor aşternută în culori vii, pe pînză, într-o orchestraţie de ritmuri
cromatice incredibil de proaspete.
Catedrale şi biserici impresionante te primesc în aerul
lor sobru, de vechi şi linişte adâncă, să-şi spună la rândule povestea.
Dar cea mai vie emoţie e plimbarea de jumătate de
oră cu barca, pe canalele şerpuind direct în oraş, printre
clădiri şi arţari roşii, cu lebede şi raţe adăstând liniştiteobişnuite cu furnicarul zilnic din juru-le–printre turişti.
Centrul larg, în care vezi vechiul şi noul în acelaşi ambient arhitectural îţi fură privirea, roată.
Caleşti în care turişti curioşi, amatori de amintiri inedite savurează emoţiile oferite de oraş trec pe lângă tine–
şi ai, iar, senzaţia că, paralel cu timpul în care respiri şi
trăieşti emoţii autentice–mai curge unul, rupt ca dintr-un
film vechi, şi te atinge şi pe tine. Caii negri şi caleştile impozante trec pe lângă tine parcă sfidând istoria– şi uiţi, pe
moment, că nu sunt decât un simplu negoţ turistic prin
care se încearcă rămânerea în autenic. În încercarea de
a încrusta clipa în patina timpului. Şi tocmai prin asta,
forţând-o să i se dea...originalitate, capătă iz de inautentic. Dar turistul e multumit că se rupe de cotidianul obişnuit respirând, pentru scurt timp, altfel. Alunecând prin
timp şi prin istorie. Mai mult sau mai puţin curios la ceea
ce are istoria să-i şoptească sau să-i ţipe, atent mai mult
la cadrele în care să se imortalizeze, încercând să fixeze
Clipa în amintire– în fotografii. Încercând, şi prin asta,
să fugă de Azi, de cotidian, căutând altceva - ul, ineditul,
forţându-l să se devoaleze, să-l cu prindă, să-l facă să uite
de celălalt timp, obişnuit, monoton.
Bineînţeles că nu lipsesc lăutarii. Fac, şi aici, parte din
decor. Şi, bineînţeles, rromâni.
Recunoşti şi aici turiştii după mersul alert prin magazine, după privirile în care încearcă să cuprindă totul–sau
cât mai mult(e) – cu privirea peste obiectele–ţintă (turistică), reţinând mai mult sau mai puţin importantul. După
aerul de pe chip, în care citeşti dorinţa de evadare, de fugă
din cotidian, din banal, în altceva-ul turistic.
Neîndoielnic, turismul e (şi) terapie–chiar dacă sau
chiar dacă nu ţi-ai propus asta. Te forţează să ieşi din tine,
din lanţurile cotidianului, „ventilezi“, împrospătezi energiile din care respiri zilnic. Hrăneşti ochii cu alte peisaje
decât cele ale zilnicului rit cotidian monoton.
După Bruges- îţi trebuie ceva vreme să te reconectezi
la azi. Să ieşi din film şi din istorie. Dar rămân amintirea
şi parfumul şi culorile unui oraş, altfel nu fiindcă nu e
precum cele cu care eşti obişnuit, ci desprins direct din
Evul Mediu şi „plantat“ în plin secol XXI, păstrându-şi şi
originalitatea, împrumutând şi din Azi atât cât trebuie şi
urmându-şi viaţa, firesc.

Încă un punct–turistic–atins: Belgia. Bruges.
O zi de încântare vizuală, pe un soare tomnatec şi un
cer de necrezut pentru perioada asta din an.
Plimbarea cu barca pe canalele Bruges-ului–m-au făcut să mă simt(deşi n-am fost decât... mental)(ca) în Veneţia. Clădiri vechi, impozante, ţâşnind direct din apă,
făcând legătura cu un Ev Mediu revolut şi în acelaşi
timp“reloaded“, ieri şi azi în simbioză, de mână, într-o arhitectură–poezie în piatră roşie.
Străduţelele incredibil de înguste–“ruelles“–,de vechi,
şerpuirea lor printre clădiri crescute parcă unele din celelalte, în aceeaşi construcţie zimţată şi, împreună, direct
din apă-ca nişte fotografii de poveste te fac să te simţi „încăput“, prins, personaj–spectator într-un film istoric: aştepti să apară de după fiecare clădire cavaleri în armuri, să
auzi zgomot de luptă aprigă, cai în spume, pelerine, săbii,
PARIS- episodul 2
zale, platoşe, săgeţi.
Oriunde ţi-ai întoarce privirea, vezi Istoria, care te ia 1 noiembrie 2009
Din nou Parisul, după ce cu doar două zile înainte am
de mână şi te invită să o răsfoieşti. Paginile sunt fiecare
clădire, fiecare străduţă–care îşi spun direct povestea.
văzut Belgia.
Muzeele te ispitesc la fiecare colţ. Imense, gemând de
Clar, Parisul nu mă poate emoţiona decât ca turist.
amintirea timpurilor de odinioară.
N-aş putea locui acolo, nu m-aş putea obişnui cu babilonia de care încerc să mă desprind! Mă încap oraşele
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mici, ca Arrasul–dar nici aici nu ştiu daca aş putea sta
„for ever“. Deocamdată, sunt doar pentru încă trei luni...
Paris... Ştiam ce mă asteaptă în turul 2. Oboseala şi
ochii şi sufletul plin de senzaţii, impresii, culori, fotografii de viaţă desprinse direct de pe stradă, în metrou, în
muzee. Foamea de nou, ca să pot ordona armonios puzzle-ul de amintiri şi senzaţii, în arhitectura afectivă la care
lucrez.
Prima zi din „turul“ 2 a fost la fel de impresionantă
şi neaşteptată. Am „recuperat“ obiectivele din Ile-de-laCité, pe care n-am reuşit să le văd–respir data trecută.
Palais de la Justice – în care am intrat din greşeală, căutând Sainte Chapelle, Concièrgerie–extraordinară ca
apariţie, construcţie, dimensiuni, utilizare. Nu mă dumiream ce e acolo, istorie conservată în relicvele cosmetizate ale trecutului–celule cu manechine prăfuite, încercând să ilustreze pagini din istoria Franţei–celula Mariei Antoineta, de exemplu– venind dinspre secolul XIV în
plin secol XXI. Palat şi închisoare. Azi, muzeu şi sală de
expoziţii. La intrare ne-au întâmpinat „produse“ de artă
contemporană – ciudat... de artă, şi ciudat de contemporană. Un fel de art déco şi art nouveau, melanj interesant,
însă–faţă de ciudăţeniile văzute în Jardin des Tuilleries,
de exemplu – reprezentări neînchipuit de spectaculoase,
meticulos amestec de culori şi resturi textile, sticlă, bronz,
hârtie etc –în aceeaşi încercare (a autorilor) de a găsi un
limbaj (comun cu privitorul spectator) coerent. Autori
din toate colţurile lumii, limbaje diferite în încercarea de
a-l găsi pe cel comun- dar interesantă alăturare, un concert de senzaţii inedite oferite privitorului, căruia îi pun
imaginaţia la încercare, pentru interpretare. Doar spaţiul
expunerii ciudat – Concièrgerie şi Art Nouveau, parcă nu
sună...
Sainte Chapelle – simfonie de culori, vitralii spectaculoase pe ziduri în care patina timpului a muşcat adânc.
Poem în piatră, sticlă şi culoare ridicat spre Cer.
Revederea Cartierului Latin - buchiniştii de pe malul
Senei- n-a fost, nici de data asta, un spectacol, doar (re)
numele de spectacol. Hardughii de tablă prăfuite, vânzători îngheţati şi plictisiţi, suveniruri oribile– kitschuri
colorate şi zgomotos de indecente (pentru ceea ce a fost
odinioară Cartierul Latin), aşezate direct pe trotuarele
înguste, între gurile de metrou şi cele spre bateaux-mouches, printre care se strecoară anevoie şirurile groase de
turişti sau parizienii grăbiţi. Printre munţi uriaşi de saci
menajeri, plantaţi direct pe trotuar, încă de la primele ore
ale dimineţii. Veritabila etichetă a societăţii de consum!
Nôtre Dame, în schimb, oferă aceleaşi emoţii, la fiecare revedere. Orga - pe care am auzit-o şi acum- (era slujba
de seară)- m-a scuturat de praful adunat şi de impresiile mai puţin plăcute strânse vrând nevrând, „vizualizând“
spectacolul parizian cotidian din metrouri- o lume nebună, nebună, nebună şi grăbită, grăbită, grăbită, rătăcită parcă între secole al căror limbaj îi e străin¨ Pentru ca
apoi să continui periplul de turist însetat să vadă şi să cunoască şi să respire şi să asimileze altceva-ul, istoria, noul,
punând în colţul inimii, al sufletului, al minţii fotografiile de viaţă şi de istorie (veche sau contemporană, în direct!) care se pliază pe personalitatea lui şi-i completează
„sectoare“ de cunoaştere.
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Plimbarea cu bateau-mouche-ul pe Sena nu mi s-a
părut deloc spectaculoasă decât doar prin faptul că treci,
de-a lungul Senei, pe lângă clădiri care te poartă de-a lungul secolelor, prin istorie. Un fir care leagă ieri-ul de azi:
Louvre, podurile celebre (!), muzeele mai noi, Turnul Eiffel. Cu vaporaşul pe canalele din Bruges m-aş plimba la
nesfârşit, pe Sena, în schimb, nu-mi doresc prea curând
o a doua plimbare. Sau chiar o a doua plimbare. Poate
şi vremea cenuşie a accentuat impresia asta - dar vapoarele uriaşe pline de turişti, legănindu-se pe Sena mereu
tulbure, ca nişte bondari greoi, neîngrijiţi - un fel de „je
m‘en fiche“-isme faţă de turistul care oricum dă banii ca
să facă „tradiţionala“ plimbare, neuitându-se nici la preţ,
nici la condiţiile oferite, doar grăbit să pună în albumul
cu amintiri şi fotografiile făcute aici - par nişte decupaje
vechi, timbre dezlipite de pe cărti poştale prăfuite care
păstrează urmele neîngrijite ale trecerii. Ar fi enorm de
făcut în Paris, pe „latura“ turistică, trebuie investit pentru a îndepărta de pe obrazul Oraşului Luminilor (à propos, am fost special, de două ori, noaptea, să văd „celebrele“ spectacole de lumini pe Champs Elysées... Luminile erau... stinse, probabil economia sau vreo grevă subită) machiajul vechi peste care s-au tot adăugat straturi
de vopsele fără necesara demachiere prealabilă. Sacii de
resturi menajere stau gramadă în plină stradă. Zgomot şi
izuri incredibile, într-o metropolă zice-se simbol.
O surpriză reală a fost descoperirea cartierului La
Défense. Cum ieşi din staţia de metrou, rămâi efectiv bouche bée, surprins, cu reala senzaţie că nu mai eşti în Paris, ci undeva în NewYork. O înlănţuire de clădiri spectaculoase ca arhitectură–armonii–dansuri în metal şi sticlă,
adevărate simfonii arhitecturale care te copleşesc– clădiri
cu pornire de zgâriie–nori, bijuterii fără cusur într-un Paris care nu mai e (aici) Paris decât doar prin surprindere.
Şi senzaţia absolut ciudată, în oricare din clădiri ai intrasupermarket, hotel-deşi e un furnicar de lume în jurul
tău, că lipseşte, efectiv, VIAŢA, comunicarea, că mişcarea
nu e decât un surogat de viaţă, produs de marionete ciudate în spectacolul ciudat al (post)modernităţii.
Bulevardul Champs Elysées, seara, rămâne la fel de
surprinzator. Arcul de Triumf, deşi copleşitor ca apariţie, rămâne oarecum în umbra lanţurilor(!) de magazine
„de firmă“, de ultimă... generaţie (modă, parfumuri, jucării, fast-food-uri, maşini, etc.) care se întind de o parte şi
de alta, printre clădiri vechi şi guri de metrou .
Galeriile Lafayette-Mall, mai exact- rămân simbolul
generaţiei de acum. Conectarea la azi- prin tot ce înseamnă–shopping– modă, parfumuri, bijuterii. Mofturi, mofturi, mofturi. Pentru toate buzunarele. Larges şi extralarges (sic!).
De partea cealaltă... Muzeele, în care te refaci după
spectacolul stradal uimitor şi el prin realism. Orsay e copleşitor– pictori şi sculptori celebri care s-au întâlnit în
acelaşi spaţiu, invitându-te într-o sarabandă fără cusur
de senzaţii şi beţii estetice. Aproape fiecare turist găseşte
ceva din preferinţele sale „pe viu“, o pânză, o statuie, un
autor care şi-a pus amprenta pe marca lui estetică.
Van Gogh– cu florile soarelui lui– Degas, Monet, Manet, Renoir, Pissaro, Lautrec... Rodin, Camille Claudel...
Galeriile Art Nouveau... La un moment dat nu ştii ce să
alegi ca să vezi TOT, realizezi că au trecut ore hrănindu-ţi
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ochii în faţa exponatelor şi mai ai multe de văzut. Şi intri
oarecum în panică, neştiind cum să-ţi organizezi timpul,
să strângi cât mai multe cu ochii de pe pânze, de pe exponate Şi-ţi spui că la următoarea escală în Paris, pentru
Orsay îţi vei rezerva o zi întreagă. Ca şi pentru Versailles–
dar aici, nici o zi nu ar fi suficient.
La Versailles, când vezi kilometri de turişti din toate
colţurile lumii asteptând să intre în castel şi în grădini,
eşti oarecum dezorientat. Poţi pierde până la câteva ore
la rând – dacă e week-end, mai ales, sau dacă e prima duminică din lună, când intrarea e liberă–dar recuperezi
prin bogăţia de senzaţii pe care le încerci trecând prin
labirintul de săli în care te întâmpină istoria de secole a
Franţei, venind dintr-un trecut tulburat într-un prezent,
şi el, tulbure. Colindând prin sălile castelului, îţi revin în
minte senzaţiile pe care le-ai simţit citind în adolescenţă Alexandre Dumas, de exemplu–cu sufletul la gură, aşteptând să vezi ce se va întâmpla. Aici, intrând şi ieşind
din camerele şi saloanele impozante, aştepţi, la fel, să vezi
ce mai urmează. Recunoşti de departe turiştii
flămânzi să-şi ilustreze
pe viu cunoştintele căpătate prin lectură de
cei ajunşi aici din moft
sau din întâmplare- fiindcă şi aici a adăstat
autocarul- sau de parizienii aflaţi, pur şi simplu, la plimbare.
După maratonul copleşitor prin labirint, ieşirea în grădini e pe măsură. Nu-ţi vine a crede–
mai ales dacă ai norocul
să prinzi o zi cu soare şi
cer ca lacrima de senincând vezi boschetele de
pe alei, veritabile sculpturi vii care te îmbie să le mângâi cu ochii, să le pui pe
toate în suflet şi să le iei acasă. Aproape că-i invidiezi pe
parizienii care pot intra când îşi doresc la o plimbare aici,
amestecaţi printre miile de turişti, savurând fiecare colţ
de grădină şi refăcându-se după o săptămână de muncă
sau făcând declaraţii de dragoste într-un decor de poveste, de vis, de istorie.
Lacurile din grădină, din care ţâşnesc personaje mitologice sculptate în bronz sau în piatră sunt de reală poveste. Doar rugina de pe ele îţi spun că, totuşi, sunt reale– în
pliantele turistice arată, bineînţeles, fără cusur.
După ce ieşi din Versailles, reconectarea la azi – nevoit fiind să iei din nou o mulţime de metrouri ca să reintri
în Paris– nu e chiar aşa de dură, fiind prea încărcat de
impresii ca să mai dai importanţă spectacolului cotidian,
mărunt şi gri şi ţipător.
Muzeul Dali, din Espace Dali–Montmartre-ascuns,
efectiv, prin labirintul de străduţe care urcă spre Sacré Coeur–e mic ca suprafaţă, dar cele câteva sute de exponate,
acuarele, sculpturi, obiecte decorative îţi oferă o beţie de
senzaţii şi uimiri, copleşindu-te– mai ales dacă îţi rezervi
măcar câteva minute să-l şi auzi–vezi pe autor vorbind
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despre arta sa, în documentarul care rulează nonstop în
muzeu, special pentru turişti– cu ceea ce poate ţâşni din
imaginaţia unui geniu–nebun! Galeria fiind mică, te poţi
opri de câteva ori în faţa aceluiaşi exponat, savurându-l,
încercând să-i desluşeşti înţelesurile, să cuprinzi mintea
autorului (să intri în legatură!). Ieşirea în stradă, după vizită, rămâne... pariziană. Străduţele şerpuind în sus, spre
Sacré Coeur sau coborând spre gurile de metrou, pe lângă terasele micuţe şi buticurile înghesuite, muzica veche–
Piaf– sau cea din coloana sonoră a filmului «Le fabuleux
destin d’Amélie Poulin» (care a devenit un mit, exploatat,
bineînţeles, de comercianţi) te menţin în...decor. Pictorii
ambulanţi- îţi fac pentru 10 euro portretul– sau caricatura–dacă ţii neapărat să colecţionezi printre suvernirurile palpabile, materiale, şi aşa ceva. În Montmartre regăseşti, efectiv, Parisul... parfumul lui... străduţele şerpuind
labirintic, abrupt, în sus-ruelles-ţi-l oferă, spectaculos şi
cuminte.
Muzeul Rodin...după ce ai văzut cele câteva exponate
din Orsay, eşti deja pregătit să vezi şi muzeul,
în care e lumea toată a
geniului– vise şi ţâşniri
de gând şi poezie în
piatră, sculptată natural – nu vezi efortul de
a ciopli materia, dar îl
bănuieşti, citind poezia
finală sculptată. Imagine desprinsă din gând
şi din vis, cuvânt ascuns
în piatră, emoţie sau
durere. Albă sau neagră sau verde, marmură
purtând semnătura Rodin, statuie din grădina muzeului sau exponat de dimensiuni mai
mici par val de mare copleşit de trăire şi gând încremenit care-ţi vorbeşte. Valuri
în piatră, valuri de gând– asta e impresia pe care ţi-o oferă sculptorul. Trăirea în piatră, limitarea care se vrea dezmărginită. Muzică în piatră, formă ţâşnind din adâncuri.
Albă, neagră sau verde. Dacă ai văzut filmul „Camille Claudel“– vei percepe altfel geniul lui Rodin. Firesc. Filmul
e veridic. Creează atmosfera propice receptării Operei.
Trăirea, neliniştea, copleşirea geniului care se eliberează
în piatră. Face introducerea.
Bibliothèque Nationale „Fr. Mitterrand“– într-un cartier mărginaş, e o apariţie deloc încurajantă. Faţă de La
Défense, care te-a copleşit din prima clipă cu apariţia, Biblioteca – deşi la fel de uriaşă precum clădirile de acolo,
te înspăimântă. Un mastodont de sticlă care ţâşneşte direct în faţa ta, dar sinistru. Clădirile din La Défense sunt
adevărate bijuterii arhitecturale, Biblioteca, aici, pare
opera unui meşter mai puţin priceput care nu a sculptat,
ci a cioplit un uriaş. Cred că şi pe lumină şi soare clădirea
pare la fel de copleşitoare (în sens sinistru)– am văzuto noaptea, pe ploaie– căutând expoziţia „Eugen Ionesco“,
pe care o adăpostea.
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Parisul... Coktail de trăiri şi senzaţii. Amalgam de
izuri, privelişti, cutume. Fiecare îşi creează propriul stil,
căutându-şi-l pe cel care să-l cuprindă şi să-l definească.
O nebunie cotidiană care-şi încearcă şi-şi caută coerenţa,
încât devine ceva obişnuit, tot lovindu-te de ea. Încerci să
redefineşti normalul şi armonia, coerenţa.
Parisul e de re-văzut, clar, chiar aceleaşi locuri– care
în zile diferite, în momente diferite ale zilei sau anotimpuri diferite îţi oferă alte imagini, alte faţete, detalii pe
care nu le-ai surprins prima oară.
Fiecare temperament, personalitate îşi găseşte aici corespondenţe. Şi cei legaţi de trecut, şi cei care trăiesc efectiv prezentul în toate nuanţele lui, şi cei care caută altceva-ul cuminte sau murdar. Găseşti de toate.
Parisul e clar, simbol al timpului, care aduce din trecut
momente vii într-un prezent amalgamat care-şi caută formele - dar deocamdată o plastilină uriaşă care-şi mestecă,
Uroborus ciudat, formele- căutând-o pe cea finală.

PARIS 3

20 noiembrie 2009

Încă o zi -plină!- în Paris. De data asta, drum cu autocarul-excursie organizată de universitate prin profesorul Amos Fergombé. Adică savurat Champs Elysées pe
lumină!
Prima escală- Centre Pompidou, cum era programat.
Pentru mine, revederea unor tablouri-obiecte de artă modernă -a produs aceleaşi stări; recunoaştearea unui limbaj
- simbolic- coerent în a exprima incoerenţa limbajului societăţii aşa-zis moderne.
Expoziţia -Pierre Soulage- mi-a adăugat şi ea câteva
idei despre opera pictorului suprarealist care, pe metri
largi de spaţiu se joacă... cu negrul. Linii-continue, întrerupte- în spatele cărora se ascunde- după mărturiile autorului- albul pe care încearcă să-l identifice şi să-l scoată,
prin tuşe de gri, la lumină. Un fel de poem pentru negru,
de fapt - un fel de poveste care se „spune“ de-a lungul câtorva săli imense, pe pereţi întregi. Unora „tablourile“li
se par redundante- acelaşi negru în mai toate tablourile, fără mari diferenţe- dacă nu priveşti atent- întins pe
metri de pereţi. Cheia: lumina care cade din diverse unghiuri - în funcţie de cum e expusă pânza în spaţiu - „joacă“ nuanţe de negru - gri sub ochii privitorului. Pentru
mine, aceeaşi impresie pe care am avut-o când am văzut primele tablouri ale pictorului: imagini de decor de
teatru - cu care autorul a şi cochetat, la un moment dat.
Imortalizarea, ca în nişte cadre de cinema, a spectacolului
real, cotidian, periplul prin faţa pânzelor care naşte filmul,
povestea, tabloul viu.
Imediat lângă Pompidou, atelierul Brâncuşi (de existenţa căruia am aflat graţie regretatului Profesor Dumitru Irimia)- de data asta, deschis!- ne-a primit, intim. Un
spaţiu mic în care obiectele sculptorului şi schiţe de opere- Coloana, Pasărea Măiastră- te privesc, nemişcate, de
după pereţi de sticlă. O emoţie vie şi unică, într-un spaţiu
redus care pare, însă, esenţa şi oglinda universului!
Străduţele şerpuind în jurul Muzeului de artă modernă te duc în câteva minute la Nôtre Dame- catedrala...
Călătoria cu metroul- acelaşi sentiment de babilonie
continuă- de data asta, şi mai agitată, parcă- o aglomeraţie
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neobişnuită (n-am mai prins aşa ceva, deşi, în celelalte escale pariziene, am circulat la toate orele posibile, de la prima oră a dimineţii până la...ultimul metrou!)
De data asta, fără un plan bine stabilit- am vrut să
merg pe urmele lui Amélie sau la expoziţia Ionesco de la
Biblioteca Naţională „Fr. Mitterand“- dar, fiind cu grupul
de colegi, nu ne-am pus de acord asupra traseului- şi am
luat-o à pied pe străduţele Parisului.
Am avut câteva ore la dispoziţie între vizitarea expoziţiei de la Pompidou şi piesa „Pièce sans nom (Platonov)“ de Cehov- la Teatrul Bobigny (undeva la periferia
Parisului)- DAR o altă experienţă UNICĂ; o dată, uimită
să văd o sală imensă de teatru, plină de spectatori, deşi
piesa s-a jucat în limba rusă (cu titrare în franceză) şi a
durat...3,30h! Un regal modern- celebra trupă ruseasca
Lev Dodine, cu scenografie şi decor superbe-realizate
după teoria naturalistă a lui Stanislawski, celebrul teoretician rus: piscină reală în mijlocul scenei în care s-au avântat mai toţi actorii, de-a lungul reprezentaţiei, lumînări
aprinse- din belşug, muzică „live”. Realmente deosebit şi
Altceva decât am văzut pâna acum.
Drumul înapoi cu autocarul a fost, după o zi plină
în care am cules- albina ce sunt de câteva luni încoaceimpresii şi senzaţii, iar, doldora -în ciuda orei târzii (am
ajuns după 2 dimineaţa înapoi în Arras!) a fost o bineplăcută legănare în care ideile s-au cernut, au făcut pui,
au încolţit, au început, iar, să se decanteze, ca să adaug
în arhitectura afectivă la care lucrez alte nuanţe, plusuri,
concluzii.
Probabil va urma şi un Paris 4 - nu stiu când, nu mai
programez.
Mă multumesc să-l savurez „en miettes“, cu picătura,
cu fotograma, cu bucăţica- la distanţe (de timp) cuminţi.
Aceeaşi impresie ciudată, simţindu-mă printre oameni - că mă privesc de undeva din afara mea în mijlocul
lor, surprinzându - mă analizându - mă prin intermediul
lor, uitându-mă - la mine- din interior ca la altcineva, primind aproape clipă de clipă răspunsuri şi „limpeziri“ în
ceea ce mă priveşte (şi în ceea ce priveşte raportarea mea
la ceilalţi, la lume- şi returul la mine însămi) - cu răspunsuri şi uimiri.
Dar concluzia e aceeaşi: iubesc oamenii aşa cum sunt,
cu beteşuguri şi ispite şi micimi- atâta timp cât nu şi le
conştientizează şi nu se privesc-analizează din afară. Pentru ceea ce simt când sunt în preajma sau în mijlocul loremoţie şi teamă şi stinghereală şi entuziasm şi Sperantă.
Şi dorinţa de a găsi limbajul comun. Comunicarea- comuniunea-cuminecarea! Prin împărtăşirea aceloraşi
emoţii, senzaţii,temeri,nelinişti,speranţe. Întru împreună
lucrare !

PARIS 4

Şi cum spuneam...Paris 4... Fără programul riguros de
vizite din prima escală pe malurile Senei. Plimbare, de
data asta, cu autobuzul şi pe jos– o zi, n-am pus piciorul
în metrou şi n-am respirat izurile din subterane!- savurând Parisul pe ploaie. Am colindat magazinele şi, normal, librăriile. Enorme, ghiftuite cu titluri şi ediţii pentru toate buzunarele, gusturile, limbile...Librăriile Gilbert,
Furet, FNAC – celebre- pe care le-am respirat la fiecare
drum în Paris, selectând volume – m-am întors cu nu mai
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puţin de 50 de kilograme de cărţi din Franţa! Ediţii din
«Le Petit Prince», pe alese- ultima ediţie pop-up «Gallimard», de lux, cu desenele autorului în relief e, într-adevăr, o ispită pentru orice buzunar- şi iubitor de Exupéry.
Apoi nenumăratele ediţii Amélie Nothomb, pe care le găseşti în toate staţiile de metrou, la toate chioşcurile – pentru mine un real «caz» (încerc şi acum să descifrez unde
e literatura în volumele ei multipremiate-şi nu le găsesc
locul decât în Centre Pompidou, printre exponate-ca radiografie veridică a nebuniei postmoderne), la fel, Andreï
Makine – motivant, relevant – a cărui prezenţă în Arras,
în 18 noiembrie 2009 am «ratat-o» - studenţeşte- (aveam
cursuri – şi intrarea costa 15 euro).
Panthéon-ul, vizitat abia acum. Am evitat-ezitat. Nu
mi-a stârnit nici o revelaţie. Impresie de cavou uriaş, cu
cripte, unele, uitate, parcă, în ciuda forfotei zilnice. Flori
uscate. Piatră. Legende.
Plimbările nocturne pe lângă Turn. Vântul de pe malul Senei. Noaptea. Gerul care muşca – şi căruia n-aveam
timp să-i dau importanţă.
Planurile... Gândurile... Poveştile...

În loc de –prime- concluzii...

Franţa... Paris... Arras... Lille...
Ce a rămas? Cu siguranţă – parfumul ploilor din Arras, orăşelul care m-a găzduit timp de 5 luni. Pline, din
toate punctele de vedere. Librăriile în care intram aproape zilnic şi de unde ieşeam cu cel puţin o carte. Catedrala Jean Baptiste- care adăposteşte două pânze enorme de
Rubens, supermarketurile, magazinele «de firmă», câinii, CINEMA-ul (mai ales!), Universitatea şi profesorii,
călătoriile, Biblioteca în care mă simţeam ca acasă, cunoşteam rafturile cu cărţi şi colţul cu filme clasice. Străduţele. Emoţiile ...livreşti, la descoperirea câte unui autor sau titlu îndelung căutat, senzaţia de plutire, la ieşirea
de la câte un curs ori de la un examen – unde erai tratat ca student obişnuit, francez, şi nu ca un «Erasmus»,
dialogurile îndelungi la universitate despre Eliade şi Artaud şi arta spectacolului cu profesorii Amos Fergombé şi Pierre Longuenesse, la seminarii... A 10-a ediţie a
Festivalului de Film din Arras, din noiembrie, unde am
«mâncat» cu ochii o mulţime de filme- «Vincere» - superb poem filmic despre nebunia şi ascensiunea lui Mussolini, cu partiturile de excepţie ale actorilor Giovanna
Mezzogiorno şi Filippo Timi, «Agora», «Le dernier vol»
- varianta originală a poveştii din «Pacientul englez» (nu
cu acelaşi succes, însă), «Gainsbourg» - o poveste mult
romanţată a cantautorului francez, «Persécution», «Coco
Chanel & Igor Stravinsky», excepţionalul – ca mai tot ce
poartă semnătura Terry Gilliam – «L‘ immaginarium du
Docteur Parnassus», «Invictus» - unde savurezi evoluţia
spectaculoasă a lui Morgan Freeman în rolul lui Nelson
Mandela, «Tetro» - ultimul film al lui Coppola, cu inserţii autobiografice, «Bright Star» - povestea scurtei vieţi a
lui John Keats, în partitura filmică în care recunoşti semnătura Jane Campion, «Avatar»- multmediatul film al lui
James Cameron, cu efecte speciale în exces- dar şi cu story (o re-definire a conceptului de avatar- copie imperfectă a omului care, în versiunea regizorului american, devine copia multîmbunătăţită, superioară acestuia)...În festival a fost şi o secţiune pentru film românesc, în care au
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rulat «Amintiri din epoca de aur», «Cea mai fericită fată
din lume», «Poliţist, adjectiv». Apoi serile de «Literatură
şi cinema», organizate prin Serviciul Cultural al Universităţii Artois – unde am revăzut, la ore târzii din noapte,
«Rebecca», «Un tramvai numit dorinţă»-în sala mare a cinematografului, înţesată de studenţi şi de cinefili, cu discuţii aprinse înainte şi, mai ales, după vizionare- despre
raportul literatură-cinema. Şi multe, multe, multe altele...
Încă simt aerul din sălile micului cinema din Arras.
Clădirile în stil flamand – cu turle zimţate şi arhitectură
identică, Hôtel de Ville... Muzeul “des Beaux Arts” din
Arras, absolut cochet şi impresionant – sau cel din Lille – absolut uriaş şi sinistru (spaţii enorme, cu exponate
răsfirate aparent haotic, într-un decor cu certă tentă de
“renovare”)... Parfumul nămeţilor de Crăciun, gerul care
a muşcat ca la noi. Zilele de miercuri şi sâmbătă, cu târgul din Arras, unde găseşti, ca la bâlci, tot ce vrei. Vată
de zahăr, parfumuri, haine –made in China, Turky- pui
la rotisor, bijuterii, legume, fructe, cărţi... Amalgam de
mirosuri,gusturi şi culori... Le Marché de Noël – aşteptat, savurat, populat, an de an – în toată Franţa şi Belgia : carusel, patinoar, bâlci... Hoţi de buzunare... Colegiul
«Sainte Austreberthé» din Montreuil – un colegiu privat,
într-un sătuc, cu copii absolut dulci şi absolut... normali
(raportând la ceea ce se întâmplă în învăţământul «de
masă» din Franţa sau din România, cu scene de violenţă
şi deviaţii comportamentale absolut incredibile). Parfumeriile... Magazinele de bijuterii/cu kilogramele de kitch/
uri atârnând indecent pe pereţi – doar numele magazinelor era franţuzesc, în majoritatea cazurilor! Poştaşul-pe
care nu l-am văzut niciodată în cele cinci luni, dar care
îmi aducea aproape zilnic câte un plic sau colet cu cărţi
comandate pe Amazon sau Pricemister. Nicolas, consilierul bancar şi vânzătoarele de la băcănii care-ţi vorbeau
politicos şi degajat, cu un zâmbet larg pe faţă-ceea ce la
noi n-ai să prea vezi. Localnicii săritori să-ţi răspundă la
întrebări.
Parfumul îmbietor din cochetele patiserii din Arras,
din Paris sau din Lille, mirosul excepţional de cacao – şi
ciocolată- din micuţele «chocoalteries» belgiene care-ţi
nasc aceleaşi stări năucitoare ca în parfumeriile de lux.
Lille – oraşul pe care l-am descoperit de Sf. Nicolae şi
mi-am cunoscut adevăraţii prieteni... TGV-urile elegante
şi rapide care mă duceau spre Paris sau Lille în mai toate week-end-urile... Greva de Crăciun a SNCFR – de care
toţi de-acasă mă întrebau – clasică fiind!- şi pe care n-o
simţisem până atunci...Carrefour-ul din Lille, FNAC-ul...
Gările... Bisericile din Lille... Metrourile... Ploile... Şi, iar,
Parisul, tot...Cu tot ce e el... Gri şi culoare... Turnul Eiffel... Sena tulbure... Montmartre, în special Montmartre,
pe urmele lui Amélie – adolescenta naivă, cu suflet de
aur, devenită mit ce a făcut înconjurul lumii. Metrourile...
Negrii care te ispiteau cu suveniruri ieftine... ”Profesorul
negru” din Arras – Amos Fergombé – „bolnav” de teatru
şi film, savuros în discuţii şi deschis în relaţiile cu studenţii...La fel ca şi Profesorul Pierre Longuenesse... Prietenii...
Amintiri. Clipe. Senzaţii. Împlinitoare. Deschizătoare
de drumuri. A dorului „de ducă”. Cu promisiunea clară a
unor reveniri.
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FARMECuL DISCRET AL îNŢELEPTuLuI
îN DIALOG Cu LuMEA CREAŢIEI

E

E greu să vezi într-o „adunătură de texte”, chiar dacă-s publicate într-o revistă de prestigiu, o carte, un întreg care să te incite la o lectură coerentă. Ei bine, poetul şi eseistul Cassian Maria Spiridon a reuşit să topească
această prejudecată din mintea cititorului, oferindu-ne
două volume de eseuri şi atitudini literare „Despre barbari sau Invazia omului plat”, apărut în 2011 la Editura
„Litera” şi „ Farmecul discret al dreptei cumpăniri „ , 2010
la Editura clujeană „Eikon”, care depăşesc pragul opiniilor personale intrând pe tărâmul incitant al „ideilor în
dialog”. Voi începe cu cea mai „proaspătă” din ele, cu cea
intitulată „Despre barbari sau invazia omului plat”. Fără
rezerve pot spune că este de-o mare consistenţă ideatică
şi stilistică, formată dintr-un număr de opinii personale despre opere şi personalităţi literare, şi nu numai, despre idei şi evenimente, şi chiar despre pasiuni politice, dar
miezul cărţii este dat de nenumăratele intervenţii ale autorului care constituie adevărate ligamente logice având
rolul de-a flexibiliza înţelegerea textelor, de-a chintesenţializa suflul cărţilor supuse radiografierii şi de-a genera la rândul lor silogisme, care devin entităţi literare la
fel de solide şi la fel de pline de înţelepciune. E o lucrare
de introspecţie şi creaţie, originală şi în acelaşi timp speculativă. Tonul autorului este unul sfios, prudent, discret,
formulează „concluzii” cu multă precauţie, e ca şi cum
ar păşi pe un câmp minat, îşi asumă rolul de „personal
din umbră” , scoate la lumină ideile majore ale …altora,
evidenţiindu-le graţia şi seducţia pentru a-i uşura cititorului lectura. Scurtele lui intervenţii sunt la obiect, fiind asemenea unor fascicole de lumină aruncate asupra
punctelor „tari” ale cărţilor puse sub lupă. Incursiunile
lui Cassian Maria Spiridon în miezul scrierilor altora şi
deconspirarea nervurilor ideatice este un demers curajos şi în acelaşi timp atestă faptul că autorul posedă arta
eseisticii, argumentaţiile lui asupra subiectelor propuse
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decodificării sunt de mare acurateţe intelectuală, domnia
sa joacă rolul unui diagnostician de idei. Nimic nu este de
prisos, ”motivaţiile” care ţin loc de concluzie sunt supuse
logicii, nu vin să completeze ceea ce-au spus alţii, ci vin să
lumineze ceea ce e mai pregnant în acele texte şi pe care
un ochi neiniţiat le scapă. Este adevărat, sunt şi situaţii
de partizanat, sunt situaţii când autorul devine avocatul
uneia dintre părţi, însă fără a abuza de subiectivism, fiecare îşi argumentează ideea personală, nu se rezumă doar
la supoziţii.
Toate aceste articole au apărut pe parcursul câtorva
ani în revista „Convorbiri literare” sub forma unor editoriale. Cu siguranţă, în momentul scrierii lor autorul a
ţinut cont de arhitectura unei eventuale cărţi altfel nu văd
de unde atâta coerenţă şi limpezime în structura volumului. Titlul cărţii este cum se poate mai nimerit, mai ales
pentru faptul că volumul se deschide cu eseul „Dispariţia
cărturarilor”. Substanţa cărţii e greu de încadrat, la fel de
greu e s-o treci în zona eseisticii sau s-o vezi doar ca un
număr de opinii de literat. Eu, unul, o simt ca pe un suflu de înţelepciune ce închide un ciclu de gândire aplicată
pe câteva subiecte de forţă care au marcat şi împrospătat
spiritul uman în anumite epoci. De remarcat este ochiul
analitic al autorului care asimilează doar esenţa cărţilor
puse în discuţie interpretându-le cu mult profesionalism,
nu se opreşte la detalii, caută să identifice cauzele demersului ideatic şi efectul asupra cititorului epocii respective
şi asupra celor de azi. Osatura căţii o constituie subiectele
filosofice, nu sunt puse în umbră nici cele istorice şi sociale, nu sunt ignorate nici chiar cele politice. Rostul eseistului este să pună faţă în faţă un subiect şi doi „subiecţi”,
să-i provoace, iar el să intervină provocator din când în
când spre a-i pune de acord asupra temei sau a-i incita
la dialoguri contrarii. Chiar dacă cele două personalităţi
sunt la zeci sau sute de ani distanţă, operele lor oricând
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pot sta faţă în faţă, în dispută de idei, pot produce controverse neaşteptate, pot genera idei noi care să lase cu
„gura căscată” alte şi alte generaţii. Cassian Maria Spiridon nu face decât să absoarbă din eter aceste idei, să le
aşeze pe un portativ personal şi să le lase la vede cititorului atent la nou.
Un capitol cu o încărcătură aparte este cel despre ”Noica şi Eminescu”, unde, pe lângă faptul că este evidenţiată
aventura filozofului interesat până la obsesie de facsimilarea „Caietelor Eminescu” şi dialogul surd al acestuia cu
autorităţile vremii, o notă aparte o constituie rezumarea
gândurilor lui Constantin Noica despre tot ce reprezintă marele poet pentru spiritul acestei naţii. Micile puseuri de înţelepciune ale filosofului echivalează cu câteva
cărţi de eseistică, sunt de-o profunzime şi de-o sinceritate aparte şi vin să întregească
imaginea despre cel mai înalt
spirit al acestui popor. La fel
de important este rolul lui Cassian Maria Spiridon în accentuarea calităţii gândurilor grele ale lui Noica, în perceperea
„demitizată a marelui poet” şi
redarea lui în straie interpretative moderne, cu alte vibraţii lirice. Filozoful consideră
că avem „două păcate faţă de
Eminescu” şi anume:” întâi
nu-l cunoaştem încă în întregime, apoi nu-l facem cunoscut
altora în întregime, aşa cum a
fost”. Excursul lui Constantin
Noica prin „Eminescu cel întregit” deschide multe punţi
de discuţii privind genialitatea poetului şi forţa lui de înnobilare a spiritului românesc,
autorul articolului face lumină
asupra cărţii „Introducere la
miracolul eminescian” apărută
la Editura Humanitas în 1992,
ediţie îngrijită de Marin Diaconu şi Gabriel Liiceanu. Dacă
tot suntem pe tărâmul filosofiei mă voi opri şi asupra eseului
„Despre rostirea sufletului”. Şi tot Constantin Noica este „
vinovat” pentru acest eseu, cartea lui din 1944 apărută la
Bucureşti şi intitulată „ Pagini despre sufletul românesc”
constituie pretextul articolului. Coborârea în istorie pentru a detecta frământările spiritului acestui neam este absolut necesară, nu poţi poza prezentul fără a cunoaşte trecutul, filosoful ajunge la concluzia că suntem „ o naţiune concretă” dispusă spectral în cuget şi înţelepciune, dar
oarecum corijentă la ideea de „rânduială”. Cassian Maria Spiridon vine şi ne expune gândirea filozofului pe o
partitură mult mai accesibilă înţelegerii profunde, tuşând
esenţele şi completând spaţiile lăsate spre meditaţie. M-aş
opri şi asupra eseului ce dă oarecum titlul cărţii, intitulat provocator „Universul omului plat”, autorul revine în
actualitate, ne aşează cu picioarele pe pământ, cu unul
chiar în spaţiul alunecos al politicii. Pretextul acestui eseu
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este cartea lui Giovanni Sartori intitulată „Homo Videns”.
Imbecilizarea prin televiziuni şi post-gândirea”. Demersul autorului este de-a atenţiona cititorul de efectele video-universului asupra politicii şi democraţiei contemporane. Argumentele în susţinerea acestui demers sunt
cât se poate de palpabile, sunt la vedere, zilnic ne lovim
de ele, dar, din păcate, nu le luăm prea mult în seamă,
le ignorăm în totalitate, îngurgităm fără niciun discernământ tot felul de „hapuri” nocive spiritului, dar mai ales
minţii, efectul lor este imediat, poate fi măsurat prin modul distorsionat de percepere a realităţii. O temă de actualitate, ce-ar trebui să-l incite la meditaţie pe fiecare român, este cea intitulată „O cale către România profundă”,
cu nenumărate trimiteri şi interpretări adânci ale operele
unor mari cărturari români preocupaţi de soarta acestui
neam, îi vom regăsi pe Mircea
Eliade, Haşdeu, Artur Gorovei,
Nechifor Crainic, Constantin
Noica, Ovidiu Papadima şi alţii. Concluzia este una optimistă: ”Având acces la România
profundă, fiind deschişi spre
cunoaşterea ei avem şansa să
aflăm calea şi, precum Anteu
în atingerea cu Geea, puterea
de a ne elibera de marasmul
aplatizării, multiculturalismului şi globalizării galopante”.
Cel de-al doilea volum la
care voi face referire aici, dar
ceva mai pe scurt, se intitulează la fel de provocator: ”Farmecul discret al dreptei cumpăniri”, cartea nu se vrea nici
de critică literară, cu toate că
sunt câteva texte destul de aplicate pe anumite cărţi de forţă,
cum ar fi articolul despre proza lui George Bacovia sau cele
despre Mihai Ursachi şi Cezar
Ivănescu. Eseul este unul profund, limpede, extrem de generos în idei, la obiect, intenţia
autorului este de a lăsa totul în
zona „opiniilor personale”, fără
a avea pretenţia de-a deţine monopol asupra adevărului,
sunt punctate doar punctele de originalitate ale celor doi.
Ştim bine că despre proza lui George Bacovia s-a scris
foarte puţin, naratorul fiind în permanenţă eclipsat de
poet, poemul în proză „Cubul negru” - este de fapt vorba de o proză scurtă - este de-o strălucire aparte, nu ştiu
dacă în spaţiul românesc are concurenţă, proza acestuia
este un melanj între jurnal şi poezie proiectat pe un fundal realist şi sinistru, dur şi cald, cu accente de tristeţe
şi autoironie, aspecte evidenţiate cu mult profesionalism
critic de către Cassian Maria Spiridon.
Parcurgând cele două cărţi, cititorul va descoperi în
poetul Cassian Maria Spiridon un iscusit mânuitor al ideilor, un critic literar atent, descoperitor de noi valenţe literare în operele puse sub lupă, dar şi-un eseist de forţă.
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Florin Caragiu

Întoarcerea timpului, întoarcerea în dragoste

î

„înăuntrul lui se deschidea o groapă/
pe care nu mai avea cine să o astupe”
În „Soarele mecanic” (Herg Benet, 2011, debut în poezie), George Serediuc reuşeşte să pună în mişcare un univers artistic. „Pe sub haina de lucru” transpare iradierea
poetică, ce surprinde, cu o nedisimulată emoţie, în detalii cotidiene, lucruri pentru care „Dumnezeu ţine lumea”. Cum ar fi plimbarea, „în aerul curat”, a „burticii”
unei femei însărcinate. Versurile curg în maniera unei filmări lente, trecând prin obiectiv „graurii din livada cu
vişini” şi propriile „degete fisurate”, pentru a evoca lupta cu propria înstrăinare şi amorţeală, încât „fiecare mişcare e o mică victorie/ un teren câştigat” (prolog: ghetele
bune). Visarea se împleteşte cu retrăirea cu încetinitorul
a unor „întâmplări care se uită
greu”, cum ar fi accidentul prietenului său, Mihai. Mişcarea a toate „în el şi în afară” din „scena cu
moartea” prefigurează „îngerul
din scaunul cu rotile”, ce prinde,
împăcat, rădăcini, metamorfozate în iedera proliferantă ce ajunge să acopere blocul (împăcarea).
Viziunea poartă în sine mereu o
nevoie de ajutor, o subtilă chemare, o interpelare venită din adâncurile fiinţei. În aceste poeme
„cu o permanentă tentaţie a luminosului şi cu scenarii atent construite”, scrie Claudiu Komartin,
„fragilitatea poate deveni o sursă
a forţei”. Stranietatea unor scene
concură şi ea la senzaţia de locuire a limitei, în proximitatea morţii. Este locul de unde irump viziunile, unde se efectuează sinteza
între vis şi realitate, unde „noaptea/ vine ca o mireasă la altarul
de ceară” (acoperă). Forţa nostalgiei, a evocării unei prezenţe în
absenţă, descoperă miracolul de a te lăsa locuit lăuntric
de o dragoste ce vine de dincolo de tine, transformă şi
uneşte toate în conexiuni misterioase, cum ar fi pumnul
de grâu aruncat ce „încolţeşte în/ forma sânului la care
am crescut” (ADN). Aceasta pătrunde toate cu iradierea
sa de fond, dar nu mai puţin se lasă înscrisă în zborul „foilor cu dragoste” prin „praful mort” (în faţa zilelor), creând chiar un „manual de întoarcere a timpului”. Poezia îşi
descoperă aici tocmai modul ei de a recrea realitatea, de a
„înnoi în spirit” spaţiul şi timpul, prin cuvântul făcut trup
al unei viziuni spirituale.
Din abisul inimii se înalţă viziunea asupra morţii, prin
intermediul zborului întunecat al lebedelor negre, asemenea unor „săgeţi pierdute în carnea de iepure/ cu ouăle lor afundate în fiecare rană”, pentru a dezveli imaginea mamei, cea „îmbrăţişată de ele” şi „visând „să zboare
ca ele”, sau să se plimbe „desculţă toată iarna”, în timp
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ce „patul de acasă” se încovoiază de dorul ei (*, p. 21).
Tot printr-o imagine primală, într-o retrăire de graniţă,
este surprinsă figura tatălui, care „se adună în mintea
mea/ sub culorile unui film mut care/ se repetă la nesfârşit”, strânge „copiii din iarbă” şi îi întoarce „cu faţa în sus
să strălucească/ în soare ca mamele lor/ curate şi subţiri”
(poemeletale). Şi dacă din încercarea de a striga tot ce iese
din gură este o „pulbere înecăcioasă şi mută”, iar înăuntru
sunt de găsit „un soare mecanic şi o ladă cu nisip în care/
să îţi răcoreşti picioarele” (soarele mecanic), se înalţă ca
un abur întrebarea asupra autenticităţii acestui mod de
viaţă. Răspunsul nu poate fi decât „întoarcerea în dragoste”, prin care „tăcerea din insectar” se preface în liniştea
ce vine din inimă şi „ca o sărbătoare între ruine/ o ascult/ cum se mişcă atât de încet
pe podul putred ce se leagănă ca/
un bătrân” (liniştea). Gura însăşi
devine, la auzul „sunetului viu al
dragostei”, un cerc prin care sari
„în groapa cu flori”, delectânduse cu acel sentiment de revenire
acasă, cel ce stăpâneşte balanţa
fericirii din „sacul cu pânză”. O
dată cu acest suflu al dragostei,
cel căzut în mare poate respira
prin „rana din palmă”. Se întrevede aici respiraţia mistică a fiinţei, „termosul” tainic prin care se
păstrează căldura ce ţine în viaţă
„simţirea înţelegătoare” a inimii.
Această călătorie la graniţa între vis şi memorie, între dorinţă
şi realitate, rămâne potenţată de
nesfârşitul ei, în cuvintele nespuse, rămase la fundul unei ceşti
niciodată consumate. Tandreţea
dragostei însufleţeşte elanul prospectiv: „zilele mele se trăiesc încet, întinse (…) un fel de aer cald
în mijlocul căruia/ cresc locuri
noi ce ne aşteaptă” (călătorii). Chiar şi accidentul, care în
condiţii normale seamănă groaza, admite o simulare prin
care dragostea arată disponibilitatea deplină de a trece
prin suferinţă, spre a anula „distanţa” în raport cu fiinţa
iubită, ca o reintrare în „raiul” intimităţii pierdute: „câteodată îmi imaginez ce tare ar fi/ să am un accident de
maşină şi să mă vizitezi la spital (…) să ne povestim tot,
să ne aducem aminte/ de ploile acelea teribil de calde prin
care umblam noi, / doi melci, de autobuzul 4 care ne ducea acasă, / de cel mai fain răsărit pe care ţi l-am furat din
vitrină, / de cât de mult însemni// tu// pentru mine” (*, p.
70). Sunt notabile în acest volum, remarcă Răzvan Ţupa,
„încercările de resuscitare a poeziei de dragoste”. Ingredientele sensibilităţii şi detaşării sunt folosite în proporţii
fericite, spre a păstra savoarea lecturii şi a-i varia ritmul,
împletind intuiţiile de adâncime cu o atentă survolare a
detaliilor cotidiene.
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Paul GORBAN

Daniel Corbu. Despre râsul măştilor
şi documentele haosului

e

Este cunoscut faptul că cei mai mulţi dintre poeţii
optzecişti au trecut de pe baricada versurilor pe cea a
prozei sau cea a eseului, ba chiar unii şi-au luat botezul în credinţele IT, de unde din când în când, pentru
a arăta mulţimii că sunt enoriaşi cinstiţi ai postmodernităţii scriu pe bloguri sau diferite site-uri, personale şi
impersonale, mai mult decât în poezie. Sentimentul de
«turmă literară», canon impus de criticii literari, se pare
că nu-i mai mulţumeşte pe mulţi dintre aceia care au debutat cu versuri acum trei decenii pe la Cenaclul de Luni,
condus de N. Manolescu sau cenaclul Flacăra, condus
de A. Păunescu, motiv pentru care fiecare trage litera în
laboratorul personal, o şlefuieşte cu unelte reale şi imaginare, şi-i dă drumul pe fereastră să filosofeze asemenea porumbeilor prin diferite
pieţe.
Am putea spune din capul locului, că cele disputate
mai sus nu se dovedesc atunci
când avem în atenţie un poet
care crede cu adevărat în miracolul poeziei pe care, ca un
călugăr budist, îl locuieşte,
pe un poet care înţelege că a
scrie poezie înseamnă a trăi
ca aceasta, care ştie că asemenea iubitelor celor mai sincere
poezia se arată doar invocată,
şi atunci nu pentru eternitate,
atunci când ai în faţă versurile poetului Daniel Corbu. Ultima carte semnată de ozanistul stabilit în minunatul târg al
Iaşilor (de peste 14 ani), Documentele haosului, publicată, anul acesta în colecţia Ediţii Critice, Opera Poetică, la
editura ieşeană Princeps Edit,
ni-l arată pe poetul născut în
a doua zi de Paşte a lui 1953

Cronică literară
https://biblioteca-digitala.ro

cucerit în continuare de lirismul de calitate şi de cuvântul metafizic. Volumul de faţă reprezintă o antologie de
autor, însă în el sunt aduse în atenţie şi poeme inedite,
scrise de poet în ultimii doi ani, poeme care ni-l arată pe
Daniel Corbu în imposibilitatea de a truca limbajul poetic, în imposibilitatea de a face compromisuri cu epoca
nihilistă pe care o trăieşte, în imposibilitatea de a se dezlipi de singura condiţie socială pe care o are, anume aceea de sclav al metaforei. Din această postură umilă dar
plină de graţie, poetul vorbeşte celuilalt. Dar vorbirea
sa e mai curând un act de confesiune, semn că poetul
îşi raportează întreaga sa acţiune sub clopotele sacrului. El îşi trăieşte spaima prin celălalt, îşi divulgă dantelăria sufletului raportându-se permanent la templul
metafizicii. Vorbele lui sunt de
fapt rugăciunile din, şi către
celălalt, sunt file ale Evangheliei. Confesiunea devine scriere, angoasele sale devin păsări
ale cerului, cuvântul său devine pământ. Amorţirea istoriei, zornăielile acelora refugiaţi în ferestrele memoriei, precum şi buzele tremurânde ale
vieţii cea de toate zilele, toate
reprezintă în viziunea poetului „atentate sinistre la liniştea
recurentă”, Documentele Haosului. Dar, poetul te pune în
postura să-i probezi ritualul
propriei Evanghelii: „Voi, cei
care nu mă citiţi / care de litera Evangheliei mele/ nu vă veţi
atinge şi nu veţi apropia sinapsele voastre / acele versete cu
zornet pământesc/ sărutate de
cenuşa atâtor trecute disperări
/ nu veţi şti cum refuzăm cu
metodă biletul dus-întors din
jacheta conformismului / nu
HYPERION
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veţi proba odată cu mine ritualul sălbatic / de îmblânzire a spaimei / şi catharsisul şi izbăvirea păcatului ce va să
vină / apocalipsa de fiecare zi cerul orb agitându-se / pe
când Dumnezeu e mort – spuse Nietzsche / e doar obosit – spun eu – şi câteodată amnezic” (Scrisoare deschisă
cititorilor mei).
Poetul, în prezenţa îngerilor care îi aduc ştirile despre lumea impersonală, îşi caută fiinţa şi demască fără
niciun fel de regret pe impostorii de miresme, pe aceia
care îşi construiesc viaţa după legile mincinoase ale circului, ale teatrului, ale culturii slabe, icoanele cetăţilor
acestui mileniu în apocalipsă. Poetul cheamă cuvântul
la el, aşteaptă miracolul metaforei, singura nuntă trăită, şi construieşte blazonul de arhonte. În acest sens, am
să redau aici integral poemul Blazonul de arhonte, scris
de poet în urmă cu puţină vreme, pe meleagurile natale, lângă livada mamei Casandra. „Nici mergător pe sârmă la circul de stat / nici chelner la Viena după o spiţă
străbună / nici salvamar la Miami / nici universitar la
Heidelberg / nici comis-voyajor nonşalant prin oraşele
din Orient / nici călugăr budist prin peşterile Tibetului
/ nici rege al Etiopiei în fresca descendenţă familială. /
Ce-am ajuns noi, Daniel Corbu? / Biet călător prin barăcile visului / sclav al metaforei oferind adăpost pentru /
nunţile necesare oferind/ lecţii mentale de frică şi extaz /
purtând ca pe-o invizibilă torţă / blazonul de arhonte al
cuvintelor / ce nu te-au hrănit niciodată de-ajuns.” (Blazonul de arhonte). Dacă am privi în urmă, una din cărţile de tinereţe ale poetului, Plimbarea prin flăcări (1988),
şi dacă intrăm în suburbiile cerului, adus în acest poem,
vedem că Daniel Corbu este în continuare un visător,
în sensul că este un deschizător de închideri. În comparaţie cu filosofii postmoderni din secolul trecut care
anunţau sfârşitul istoriei fără a şi-l asuma până la capăt
(singurul a fost Nietzsche), în comparaţie cu majoritatea oamenilor de cultură, duplicitari, purtători de măşti,
Daniel Corbu condamnă bufonismul politic, cultural,
poetic, religios, drept steaguri ale zeilor maimuţe. Pe de
altă parte, poetul însuşi cade în capcana visurilor slabe.
Ca şi Nietzsche, el înţelege că lumea construită pe metaforă (interpretare) comportă umbre tari şi umbre slabe,
cele din urmă aparţinând oamenilor comuni, farsorilor
de rugăciune, cei care doresc garanţii imediate, în timp
ce primele aparţin celor puternici, aceia care ştiu să citească felurile de a rămâne singuri.
Poetul, uneori ironic, alteori grav, vorbeşte despre
moarte ca despre o trecere de partea zeilor. Dar această
trecere e, în fond, un joc. Poetul flirtează cu Moartea, nu
se urâţeşte în faţa ei, ci dimpotrivă, o amestecă, o urcă, o
aşteaptă în cuvânt: „Flirtez cu Moartea, ziua-i la răscruce / iar tinereţea e la asfinţit / rătăcitor pe drumul care
duce / cu aşteptări de unde am venit. /…/Mor atârnat de
vise sidefii / deloc obişnuit cu sociala băutură / în casa
unde amestec morţi cu vii /mi-au troienit cuvintele în
gură.” (Eglogă I, Flirtez cu Moartea, ziua-i la răscruce).
În ciuda faptului că trăieşte vremuri apocaliptice, în
care eroul, aşa cum este văzută această fiinţă creată după
chip şi asemănare, se distanţează de tot ce aparţine celor şapte zile ontologice, în ciuda faptului că îndrăgostiţii găsesc forme multiple de a nega zeii sau forme de
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a se descoperi ei înşişi marginali, negaţi de zei, poetul,
aşa cum bine observa Laurenţiu Ulici, face din singurătate un purgatoriu, un loc în care muza nu se lasă uşor
descoperită. Iată ce spune: «Dacă voi orbi înseamnă că
m-au ales zeii/ să măresc întunericul./ Acum din tot ce
pot vedea îţi spun: Nimic nou Catullus/ aceleaşi stindarde himere deznădejdi utopii/ în acelaşi fel orizontul
ne minte/ iar vremea elegiei a trecut /.../ Nimic nou Catullus/ în fiecare zi un zeu ne reneagă/ şi în fiecare zi un
zeu este renegat/ jocul cu inima femeilor e ca o dresură
de lei/ şi se cunosc tot atâtea feluri de a rămâne singuri»
(Epistolă către Catullus).
Întreaga operă poetică a lui Daniel Corbu trădează
un sentiment biografic suprarealist. Poetul te introduce în biblioteca lui, printre poeţii pe care îi iubeşte, te
invită pe urmă să discuţi despre nihilism şi singurătate
cu filosofii şi poeţii, după care te lasă pe holurile acestui
spital, lume, în paza sinceră a îngerilor, acoperit de cu
vinte, care, deşi pot arăta universul poetic al revenirii, al
însănătoşirii, al întoarcerii cu faţa către sine, ele nu fac
decât, ca un aşternut colectiv, să te fericească prin cunoaşterea imediatului, în care «se amestecă minciuna cu
plânsul amar/ şi în orice om un Petru se leapădă».
Motivul măştii este cel mai mult invocat de poet.
Masca reprezintă, cel puţin pentru ultimele două secole, filosofia supraomului la Nietzsche. Daniel Corbu nu
este departe de comportamentul nihilist, pe care îl descoperim şi la filosoful german, care la rândul lui şi-a arătat chipul cu ajutorul aforismelor şi poeziei, şi mai puţin prin intermediul eseului. Înţelegem de aici că poezia
este singura forţă de comunicare prin mijlocul căreia cei
blestemaţi sunt chemaţi să rostească, să propovăduiască,
în ciuda faptului că lumea seamănă tot mai mult cu un
abator.
Poetul Daniel Corbu, acest Kafka al poeziei optzeciste româneşti, are curajul de a privi în sine, până acolo unde conştientizează singurătatea ca ultimă formă a
manifestării poetice. «Stăteam în mijlocul camerei ca o
statuie de cârpe/ prin care trece vântul făcând gestul firesc/ al gospodinei ce-şi şterge palmele/ transpirate de
coapse/ m-am privit în oglinda care mă arăta străin şi
singur/ cum singur sunt şi acum în mijlocul acestui
poem despre mine» (Voi rămâne închis într-o carte).
Uşor textualist şi vizual, Daniel Corbu propune citi
torului şi un joc de inteligenţă şi, în acelaşi timp, al
ternative la apocalipsa cotidianului. Aceasta din urmă
este sufocată de pasiunile omului postmodern, fantezia omului care îşi închipuie orice despre moarte, dar şi
despre cultură în general. Privind către epoca sa poetul
nu poate decât să constate că aceasta poartă masca unei
„gâze rătăcită şi anemică”: „Ca o muscă rătăcită anemică / bâzâie postmodernismul la Iaşi. / Aici unde s-a tradus prima oară Göethe / Baudelaire şi Poe şi Hlebnicov
/ unde s-au plimbat atâtea glorii / surâzând”. În viziunea
poetului, apocalipsa se petrece cu fiecare clipă trăită, ea
aparţine omului, deci zilelor lui, vieţii lui, cotidianului,
pe când moartea nu mai aparţine omului, ci bătrânului
Timp, care îi poate accelera sau încetini venirea. Iată ce
spune poetul: «În rest lumea-i plină de zei cu ora/ pentru umilinţa noastră/ şi rugăciunea: biata torţă plimbată
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prin ploaie./ În rest apocalipsa de fiecare zi/ pe când
adevărata moarte vine enervant de încet» (Apocalipsa
de fiecare zi).
Din poezia lui Daniel Corbu nu lipseşte sentimentul
boemic. Influenţat de poeţii şaizecişti, Nichita Stănescu
şi Mihai Ursachi, poetul ozanist trăieşte cu intensitate
clipele euforice ale stării de poezie. Tot în aceste momente el devine mai şovăielnic, scriind astfel o poezie
care creează senzaţia că autorul are ca intenţie râsul.
Râsul aparţine mulţimii, spune Nicolai Berdiaev, iar el
generează cultură, anume, de masă, cultură slabă, dacă
râsul arată chipul mascat. Dacă el apare în timpul dansului dintre eu şi celălalt eu, atunci râsul generează cultura tare. Cred că Daniel Corbu se foloseşte de ironie şi
stârneşte râsul fără să îşi propună să aducă în discuţie
una din tipurile de mai sus. El nu se comportă ca un circar care urmăreşte râsul de masă, nici ca un nebun care
râde din orice, chiar şi de el, ci ca un adevărat îmblânzitor de furtuni, el caută punctul care poate echilibra idolii
omului. Iată ce spune poetul: «Aseară într-o cafenea din
Copou/ prin fumul de ţigări ca-n nouri/ Moartea îmi
vorbea în sanscrită/ despre grijile ei./ Ostenit am privit
în strâmbele oglinzi:/ Vodkă. Înjurături. Mătreaţă. Poeţi./ Atâtea regrete şi tot atâta spumegândă speranţă./
Nopţi cu lună peste hematiile visului./ Postmoderniştii
dorm/ Buciumul tace cu jale» (Nopţi cu lună peste hematiile visului), exemplele din ciclul „Viaţa de fiecare zi
la Iaşi pe vremea lui Daniel Corbu povestită de el însuşi”,
pot continua.
Poetul nu crede în Paradisul promis de metatextualişti, deoarece acesta este ridicat în tonul slăbiciunilor.
Surliţele şi trâmbiţele postmoderniştilor nu pot face decât să provoace zgomot şi mecanisme disperate de apărare a inimii. În acest abator postmodern e chemat domnul Kafka... «Cineva mătură curtea abatorului/ cineva
spune: poftiţi domnule Kafka!/ S-ar cuveni un imn pentru/ alunecarea-n abis/ s-ar cuveni o dovadă!/ Nu de
parte: o trompetă rezemată de zid./ Mâna clipocind uşor
înspre inimă» (Poftiţi, Domnule Kafka !).
Tot în acest amalgam de măşti şi iluzii postmoderne
sunt chemate marile spirite ale culturii universale. De
altfel, poezia lui Daniel Corbu este, dacă vreţi, acea casă
a umbrelor înalte, este acea corabie în care sunt aduse
spiritele sacre. El înţelege că mult mai aproape decât
apocalipsa biblică se află aceea a culturii. Dacă majoritatea aleargă prin catacombele postmodernismului gratuit după efecte metalice, frumos strălucitoare, cu mulţi
cai şi muze puternice, poetul ozanist intră în adâncurile
izvoarelor, ca şi când ar săpa în pământul albastru şi ni-i
aduce înapoi pe acea care ne-au deschis modernitatea.
Căutările şi evocările lirice ale poetului au tonul unor
şedinţe de spiritism. Poetul invocă viaţa prin sunetele şi
rezonanţa lui lirică. Şi, în cele din urmă, de peste vechi
ziduri, de peste vechi coline vin către arcă aceia care au
iubit şi au trăit cu adevărat: „Trebuie să existe şi o casă a
umbrelor / un fel de corabie / a clasicei literaturi / unde
s-au citit prima oară Pastelurile şi Călin (file din poveste)
şi Harap Alb / şi O noapte furtunoasă şi unde / - vorba
bătrânului Nichita – Mioriţa a devenit / Oda în metru
antic. / Trebuia să existe / această corabie pogorică de
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străbătut secolii / cu salonul Junimii / unde spiritul vechii Junimi exultă / unde întotdeauna prima anecdotă.//
Nu-i simplu să înalţi libaţii / sau rugi sacrosante celebrilor morţi / deşi am lucrat îndelung / la arsenalul zeificării”, (POGOR. CASA CU FERESTRE LUMINATE – Prelecţiune fără auditor).
Despre poezia lui Daniel Corbu se mai poate scrie
mult. Dacă am merge pe linia lui Basarab Nicolescu
sau a lui Theodor Codreanu, vom putea spune odată cu
aceştia că poezia lui Daniel Corbu nu este una a postmodernismului deplin, ci mai curând, una care depăşeşte postmodernismul, adică o transpoetică. Asta pentru
că poetul de pe malul Ozanei, scoate măştile din muzeul umanităţii şi pune în locul acestora din nou valoarea
adevărată a poeziei, a frumosului, a lui Dumnezeu, iar
pe om îl aşează în locul comun cu aceste valori. Daniel Corbu nu poate fi numit, astfel, gropar al unei zile,
al unui adevăr, al unui eveniment, deoarece, aşa cum el
însuşi are să mărturisească, ceva din el e ca un vers spus
dimineaţa. El e acel vers care se scrie duminica, este acel
vers care poartă povara lucrurilor mărunte, este acel
vers care îngână şi se nu se clatină decât în faţa clipelor eterne. Poetul îşi deschide gura, inima şi lasă, din el,
să iasă către celălalt cuvintele, aceste mâini oarbe. El se
scrie şi tot el se şterge. E semnul aceluia care străbate calendarele noului, raportându-se la „sângele mai vechi”:
„A venit şi duminica pedepselor. / prin odăile prin care
ne-am iubit s-a lăsat noaptea / şi o Mecca insuportabilă îşi arată evidenţa./ plouă. Cresc sânii femeilor: / Mă
scriu şi mă şterg. Mă scriu / şi mă şterg./ Sângele e împins de un sânge mai vechi.”, (Duminica pedepselor).
Se vede în poezia lui Daniel Corbu o poezie vie, autentică, novatoare pe scara valorică, o poezie care contrazice sentimentele avangardiste de inginerie poetică.
Este văzută aici expresia totală a celui care lucrează cu
uneltele esteticii contemporane pentru înălţarea poeziei
şi nu a poetului care prin dimensiunea dată de bătrânul
timp este oarecum limitat la o formă de existenţă. Poezia lui Daniel Corbu este, am putea spune în încheiere,
una dintre acelea pe care de câte ori ai citi-o, ai impresia
că devii deschizător de alte dimensiuni ale zilei, dimensiuni ce te conectează fără a-ţi deruta eu-ul la mireasma
Omului adevărat. Iată ce spune poetul: «Ceva din mine
nu vor putea/ să îngroape groparii./ ceva ca o mireasmă
care le scapă printre degete/ ceva ca un duh de ivoriu/
ca un vers spus dimineaţa/ de mierle sau codobaturi.//
Ceva din mine nu vor putea/ să îngroape groparii.» (Un
duh de ivoriu). Consider că, spre deosebire de mulţi dintre congenerii săi, Daniel Corbu rămâne un poet metafizic, un poet al cărui ton este sensibil şi afectiv, un poet
ale cărui gânduri pot fi văzute ca un raport dintre fiinţă
către fiinţă. De aceea, personal, îl aşez lângă marii poeţi ai lumii. Documentele Haosului sunt, în fond, razele „soarelui negru al cernelii”, născute din „nevindecata
rană” a poetului, sunt acele străzi imperiale peste care
trec „orbii care visează focuri de artificii”, sunt „procesele verbale ale tuturor bătăliilor” pe care Daniel Corbu le
poartă cu sine însuşi, sunt, nu în cele din urmă, amintirile locuite de zeiţa Casandra, mama aceluia care zilnic
se naşte din pântecul cuvintelor.
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Maria Baciu

CIPRIAN MANOLACHE – ÎNTRE PASIUNE
ȘI ZĂDĂRNICIA EI

Motto:
În Cetatea Poeziei,
Locuiesc poeţi destui,
Fiecare cu talentul
Şi cu strălucirea lui.
Unii, doar, ard până-n Ceruri,
Neopriţi de nici un vad,
Înfruntând zădărnicia
Şi neşansa, până-n Iad…

t

Tânărul poet Ciprian Manolache şi-a pus cele patru cărţi de poezii, apărute până acum, „la adăpost”,
pentru posteritate(!), publicându-le într-o Antologie,
cu titlul Supliciul senzualelor surâsuri, editată de
„Tipo Moldova”, în colecţia „Opera Omnia”.
E bine, zicem noi, pentru că timpurile sunt grele, iar
cei care patronează colecţia nu sunt, se pare, impresionaţi de vârsta autorului, vizând alte priorităţi…
Trecând peste acest fapt,
cartea oferă o idee de ansamblu asupra creaţiei poetului,
ceea ce înseamnă un câştig,
fiindcă ne dă dimensiunea
unui creator profund, exponent al unei expresii poetice originale, cu care îşi răsfaţă cititorii, tratând o temă
romantică, iubirea, cu mijloace şi procedee moderne.
Consistenţa poeziei sale stă
în talent, dar vine şi din felul corect şi personal în care
şi-a asimilat poezia română
şi universală. Astfel că, sufletul poetului aleargă pe spaţii
largi, încărcat de melancolie
ori plin de teribilism, ca în
Esenin; iubeşte, regretă sau
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anatemizează iubita, în tonalitate eminesciană; se mişcă pe versuri lungi, pline de patos, ca A. Păunescu etc.
Toate acestea nu sunt decât impresiile vagi ale cititorului, care nu umbresc nici într-un fel originalitatea vocii
poetului. Eminescianismul e parte integrantă a trăirii
şi simţirii sale, cu atât mai mult, cu cât el descinde de
pe aceleaşi meleaguri cu „Poetul nepereche” şi e chiar
foarte bine că nu s-a depărtat de spiritul său tutelar.
Cărţile încorporate în Antologia Supliciul senzualelor surâsuri, despre care facem vorbire, sunt: Iubind
femeia scrisă în uitare (2011); Elegii la templul tinereţii (1999); Suspendat între veacuri (2005); Ce cauţi
tu în cartea mea? (2007), primele trei dintre ele conţinând câte două părţi.
Întâia carte din Antologie e cea care a apărut de
curând, în 2011, la Editura „Universitas XXI” din Iaşi,
având drept introducere poezia Cuvânt înainte, motiv
pentru care, credem noi, poetul şi-a postat astfel ultima carte. Şi nu e lipsit de importanţă acest lucru, pentru
că, Iubind femeia scrisă în
uitare pare a reflecta încheierea unui moment din viaţa poetului, cu trăiri şi deziluzii puternice. Romanticul
creator, chiar dacă apare aici
ca fiind un rebel, e, mai mult,
un sceptic şi un neliniştit,
care îşi trăieşte deziluziile
până la capăt convins că: Ne
rămâne plânsul pe de-o parte,/ Pe de alta, adevărul grav/
Că, spre odiseea marii arte,/
Navigăm cu sufletul bolnav.
(Exerciţiu tragic)
Cuvânt înainte se adresează unei iubite generice, aflată între răul şi binele
poetului, reprezentând iubirea cândva condamnată la
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moarte. De aici, resemnarea şi deznădejdea sa. Universul liric al întregii cărţi evidenţiază o existenţă fragmentată, trăită între neadevăruri şi deziluzii, iubirea
visată, aşteptată, fiind ratată, compromisă.
Poet de mare sensibilitate, Ciprian Manolache scrie
o poezie de dragoste, de mare tensiune lirică, izvorând din incandescenţa trăirii. O atmosferă eminesciană stăpâneşte poezia, iar poetul o exprimă cu mijloace moderne: Doamne, lerui-ler, iubita/ S-a topit şi
ea în vânt./ Ninge cu nemiluita/ Întristare pe pământ.
(Aproape colind)
Ciprian Manolache e un visător, un veşnic îndrăgostit (stare care onorează tinereţea), purtând imaginea femeii iubite în suflet, compunând-o şi recompunând-o în imaginaţie, fantazând pe această temă, considerându-se supus acestei „splendori” ideale.
Cu toate acestea, Stihia uneori răzbate/ Şi-i covârşeşte pe poeţi, încât el însuşi simte nevoia unei strămutări din destin. Muzicile pe care le aude prin veac sunt
mult prea iluzorii, cânturile, banale, iar decorul de piatră, sticlă şi metale face ca înfrângerile să fie resimţite
mai puternic.
Dragostea frumoasă, de început, nu mai are aceeaşi
lumină şi nici perspectivă în orizontul timpului căruia poetul îi simte şi greutatea şi nedreptatea: Se-nvaţă
lecţii reci de ură,/ Minciuna zămisleşte fum,/ Ia forma
viciului iubirea/ Prin care altcândva trecum (Neajuns),
iar istoria îşi întinde frigul peste omenire. Un sentiment frustrant de singurătate, de zădărnicie, bântuie
sufletul poetului; timpul, cu mijloacele sale de descurajare, devine autoritar, între iluzie şi deziluzie se tot
ţes mistificări, iar omul îmbătrâneşte printre cuvinte şi
erori. Totuşi, poetul îşi înţelege evul, nu disperă, fiind
sigur că Tot va mai creşte, tulbure şi dens,/ La ţărmi, un
orizont de aşteptare.
Cântând eternul feminin, asemenea marilor poeţi,
acest spirit boem, aparent cu un suflet nomad, slujitor
devotat la morile zădărniciei, o invită pe iubită să-i facă
spectaculoasă irosirea. Şi chiar i-o face, iar el acceptă,
admiţând ideea că eternul feminin e moarte, concluzionând sceptic, dar ironic şi solemn: Am iubit femeia
nebuneşte/ Şi-am iertat-o, fiindcă e femeie.

Întâlnim în Antologia lui Ciprian Manolache portrete splendide, memorabile: Tristă eşti ca o regină tracă/ Unduind pe undeva prin veac etc. De altfel, versuri
şi chiar strofe, dacă nu şi poezii întregi sunt memorabile, punând în evidenţă un rafinat creator de poezie, cu
imagini poetice originale: Stă obosită şi iubirea/ Pe-un
parapet de îndoială; Eşti frumoasă ca o ironie/ Scrisă
de-un poet pierdut prin veac etc. Versurile sunt adevărate concentrate de gândire, născute din incandescenţa
trăirii.
Poetul nu ţine la mode literare, iar cartea sa e un
adevărat scenariu de iubire, într-o frazare poetică
atingând oralitatea, cu imagini artistice, de multe ori,
surprinzătoare.
Pentru a-şi exprima registrul larg al ființării, aflat
între elegiac şi dramatic, poetul apelează la contraste,
antiteze, ironie, modificări de ton, neologisme de ultimă oră aşezate lângă cuvinte uzuale, fiind conştient
de faptul că, în marea grădină a poeziei, cum spunea V.
Hugo, nu se află fruct oprit. (Orientale)
Motivul dorului nestins străbate întreaga Antologie,
eul artistic consumându-şi pasiunea, acest cântec al sufletului, în stări sufleteşti neîngrădite de nimic.
Dar nu e numai atât, căci, şi atunci când moartea iubirii naşte poezii, poetul alunecă între un dezgust şi alt
dezgust, într-un oraş fără speranţă, într-un burg plesnind de amărăciune, în care vieţuieşte o lume vidă la
periferii de interes. În acest oraş, adolescenţii sunt percepuţi sub aparenţa şanselor ratate, tineri flecari şi incomozi, care vor rămâne în această stare, cât să incomodeze pe cei care îi privesc cu seriozitate. Oricum,
veacul pe care îl trăieşte poetul e un veac mohorât, al
crizei, Iscălit cu mari neadevăruri/ Şi cu deziluzie, veac
în care nu mai sunt motive pentru speranţe. Totuşi,
pentru tinereţea frustă şi bufantă, mai sunt speranţe,
pentru că ea se trăieşte într-un veac numai al ei, mistuitor şi absolut.
Şi titlurile volumelor sale de poezii sunt inspirate, frumoase chiar, trezind interesul pentru lectura
poemelor.
Ciprian Manolache şi-a construit un univers liric
interesant şi original, ingenios şi autentic, inspirat. Mai
ales, inspirat.

Mariana RÂNGHILESCU

CIPRIAN MANOLACHE – IUBIND FEMEIA
SCRISĂ ÎN UITARE

a

Aflat la a cincia carte de poezie şi la aceeaşi obsesie
– iubirea neîmplinită -, poetul botoşănean, Ciprian Manolache, de altfel profesor de limba şi literatura română, îşi urmează crezul poetic şi în această nouă apariţie
editorială.
Cartea Iubind femeia scrisă în uitare a apărut în 2011
la Editura Universitas XXI din Iaşi, condusă de criticul
literar şi profesorul universitar Constantin Dram. Din
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capul locului, pentru cei ce ştiu acest lucru, un gir dat
cărţii.
Neostenit în a-şi plânge iubirea pierdută, fie ea şi
o copie a atâtor altora, Ciprian Manolache developează de pe inima sa, din sufletul său, ca de pe o piele tăbăcită, mereu aceleaşi palimpseste lirice, pe care ni le
propune ca pe nişte repetiţii ale aceluiaşi experiment.
Parcă neatent la ceea ce se petrece în noua paradigmă
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lirică de la noi, de la promoţie la promoţie, ba unii cred
că de la carte la carte, când poezia tânără evoluează
de la textualism la postmodernismul optezecist, de la
acesta din urmă la minimalismul de modă americană
şi de la acesta la autenticismul britanic, ca să ajungă
acum, trecând prin hymerism, la mizerabilism şi maximalism, Ciprian Manolache rămâne fidel formulei impersonale care l-a consacrat, poezia de structuri clasicmoderniste, în prozodie de influenţă esenian-lesneană,
ori de tip Ion Horea sau uneori Dinescu sau George
Ţărnea, Dan Verona ori Dan Rotaru. Ceea ce dă senzaţia, dacă nu de epigonism, de emulaţie cabrată pe sufletul lui empatizând cu suferinţa
iscată din nepăsarea femeii iubite, ori din prea-plinul iubirii
dăruite şi ne-răsplătite.
Tema acestei cărţi, aşa cum
am spus, rămâne iubirea. Însă
nu orice iubire, ci aceea care
duce la suferinţă, la ură, la blestem, la jelanie, la elegie şi, uneori, la autoironie şi sarcasm
asumat. Structurată ca un volum de proză scurtă, cu un cuvânt înainte şi două secţiuni,
elocvente în configuraţia fondului liric, dar care se completează ca într-un poem fluviu,
fragmentat, cartea arde întrun fir roşu ce o străbate de la
prima pagină la ultima. Totul
este inclus în cuvântul de început: „Femeia din cartea aceasta eşti tu,/ Tu ştii care tu, cum
o ştie oricine,/ Iubita generică
– şi da, şi nu -/Aflată la mijloc
de rău şi de bine.”(Cuvânt înainte, p.5). În această stare hamletiană se petrece totul, între decizie şi indecizie, între
iubire declarată şi ură exhibată, fie chiar şi cu durere,
cu regret.
Timp trăit, timp minţit este prima secţiune a cărţii.
Aici lucrurile stau sub semnul regretului constatat, al
minciuni, spuse sau ascunse:”Ai plecat din toate să te
faci poveste,/ Venusină umbră dincolo de sens,/ Mi-a
rămas mirajul, dar voi trece peste,/ Îndurând uitarea,
suferind imens.” (Mântuire, p. 9). Durerea, uitarea,
care de fapt nu vine, sunt elementele care-l ţin în corzi
pe poet. Ştiinţa de a versifica atractiv, deţinând tehnica prozodiei în diverşi metri lirici, mizând pe cezură şi
pe o stilistică şi un limbaj bine stăpânite, toate astea îl
recomandă şi-n această carte, de la început, pe Ciprian
Manolache ca pe un poet talentat. Riscul, şi aici, rămâne manierismul. De altfel de la prima carte, acesta s-a
făcut simţit. Ceea ce-i limitează arealul de extindere a
fondului cărţilor sale. Lamentoul şi elegia sunt puse faţă-n faţă, în cele mai multe texte, cu jemanfişismul iscat din revolta pe care i-o dictează inima, nu şi sufletul.
Peste toate vine răbdarea, iluzia că iubirea, dragostea
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adevărată în fond, va fi posibilă, chiar dacă abandonul
pare a fi o uşurare:”Am lăsat trecutului pustia/ Şi iubita care îmi ucise/ mai întâi onoarea şi trufia,/ mai apoi
noianele de vise.// Că-ncepuse viaţa – hăbăuca -/ Noi
intensităţi să-mi tot reverse,/ Până mi-a pierit din ochi
năluca/ Târfelor iubeţe şi perverse.// Până mi-a ieşit
din minţi, cu silă,/ Spusele, nespusele cuvinte,/ Şi din
ce în ce mai inutilă/ Şoapta de femeie care minte.// Am
lăsat în urma mea reduta/ Celuilalt deceniu, - asediată/
Basmul trist şi binecuvântata,/ A întreg dezastrului răsplată.” (Am lăsat…, p.11). Sentimental, dar nu în sensul desuet, poetul ştie să-şi dozeze stările provocate de
această suferinţă din dragoste.
Când femeia pe care ai iubit-o
rămâne „scrisă în uitare”, cum
ne avertizează poetul chiar de
pe coperta cărţii, atunci înseamnă că iertarea poate fi posibilă la prima adiere a cuvintelor ei sau a „părului blond”
evocat de poet. Cei doi timpi,
cel trăit şi cel minţit, spun, de
fapt, că poetul are încă multe
„greutăţi” pe suflet. Iubirea este
ca şi istoria - una adevărată şi
alta scrisă -, ca să parafrazăm
un istoric cunoscut. Ce alege
din aceste două adevăruri poetul nostru, rămâne să ne spună ziua de mâine.
Mânia poetului se revarsă
în Catrenele mâniei, care compun secţiunea a doua a cărţii,
gândită ca o curgere, ca o descărcare a unor nelinişti iscate
din ratarea unei posibile împliniri imposibile:”Când, pornit
pe pasiune, m-am îndrăgostit
de-o blondă,/ Ce-o credeam candidă foarte în expresie
şi-n gând,/ Nu ştiam că fericirea are dinţi de anacondă,/
Nici ce şarpe e femeia cu eşarfe fluturând.”(Faconda,
p.79). Tonul eminescian din Scrisori sau din Cugetările Sărmanului Dionis, ori din Memento mori dă o altă
dimensiune liricii lui Ciprian Manolache, cea de parafrază parodică, ce-i oferă posibilitatea să răsufle uşurat
după atâta chin. Însă poetul, deşi pare că se răzbună
pe iubită, eul lui fuge tocmai într-acolo, dorind să şoptească acele versuri la urechile ei. Astfel, poetul pare
a fi un posedat, unul benign, sper, care-şi transformă
respiraţia în versuri şi versul în strigăt, strigătul în căutare, pentru a-şi alunga singurătatea cu care nu se poate obişnui.
Liric în excesiv, fastuos în limbaj, paradoxal ludic,
cunoscător al subtilităţilor versului melodic, al ritmului şi al prozodiei, Ciprian Manolache, şi prin această
carte, rămâne un vândut al manierei şi al poeziei palimpsest, pe care o descifrează de fiecare dată de pe
acelaşi papirus tocit al sufletului şi inimii sale dornice
de iubire.

Cronică literară

l

Ciprian Manolache

Cristina Prisacariu Șoptelea – Câinii memoriei

La Editura Dacia XXI din Cluj-Napoca a apărut, în
anul 2011, volumul de poezii intitulat Câinii memoriei, semnat de Cristina Prisacariu Șoptelea.
Scrisă în vers liber și în expresie clară, această poezie de contemplație, de reverie și de meditație vizează
nu doar o permanentă nevoie omenească de a transfigura, ci și tentativa de restaurare spirituală a unei
realități degradante, falsificate sau opresive. Orizontul
cotidianului tern vine să închidă perspectiva, stăvilind
orice elan al ființei; de aici provine înstrăinarea sinelui
și comunicarea senzațiilor prin notație directă: sigur
că iarna asta sterilă e vinovată...; toate au amuțit sub
șinele ruginite ale tramvaiului. (am să plec de-acasă
într-o zi). Departe de a se victimiza, atunci când nici
un sens nu se mai vede, poeta caută să se autoexamineze cu o tristețe grea, de nevindecat, însă resemnată, în notații succinte: orbecăind...așa trec/ ca peste un
șotron/ colorat de sângele ce-l pierd/ în indiferența zilelor (așa trec prin pasajele umilinței).
Discursul liric din fiecare poem e o continuare a
versului-titlu, întrebuințându-se tehnica ingambamentului, iar în anumite texte autoarea condensează mesajul în veritabile structuri aforistice, alăturându-se unei umanități trăitoare sub zodia zădărniciei și
a fatalității: în/ țipăt ne-am născut și în flori ne vom/
sfârși; biciul trufaș al nebuniei/ ne atinge pe rând ș.a.
De oricâtă subiectivitate s-ar încărca materia verbală, Cristina Șoptelea nu rămâne o descriptivă, nici
o retoric-admirativă în fața peisajului. Ea îl va prelua
doar pentru valorile lui semnificante, supunându-l
unui regim al expresiei propriilor stări. Uneori, această subiectivare a naturii urbane dobândește chiar note
marcat expresioniste, unde stilizarea devine rezultat al
selecției și al dispoziției creatoare: mâinile atârnând
grele de zăpezile altei ierni; așa vom merge – cosind ierburi amare cu picioarele noastre. (vom merge într-o zi
pe un drum cunoscut).
Confesiunea liberă, expansivă și notația spontană conduc spre intervertirea planurilor temporale, prin invazia trecutului în prezent. Retrospectiva
se declanșează prin meditație, rememorarea produce
revelații, iar autenticitatea trăirii prin melancolizare
este imposibil de pus sub semnul îndoielii. Impresiile audio-vizuale ale absenței se schițează ca formă de
impact al eului cu mediul, nisipul galben al singurătății
insinuându-se pretutindeni. Însingurarea impune o
stare cu atât mai neliniștitoare, cu cât este asumată cu
luciditate și cu conștiința damnării: singurătatea îmi
dă târcoale în partea asta ninsă a orașului/ departe de
mulțimile înfricoșător de gălăgioase.
Neputința eliberării de lucruri și de spațiul constrângător este accentuată de presiunea ce o exercită
acestea asupra sensibilității poetei. Productivă pentru
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poetul modern, dialectica absenței își verifică valabilitatea aici prin chiar drama lipsei de comunicare.
Așezându-se în centrul propriei atenții, feminitatea
e definită în funcție de impulsurile pe care le trimite
către sufletul bărbatului, lipsit, altminteri, de chip și
de nume, desemnat numai cu un tu generic. Cu toate
acestea, poeta reușește în mod surprinzător să nu bagatelizeze, nici să diminueze profunzimea sentimentului. Fondul afectiv rămâne intact, fără vreo risipă
de lamentații sau gesturi patetice: eram nemăsurat de
mândri/ de țanțoși în nopțile iubirii sau vreau să fiu femeia porților tale/ femeia întrebătoare...(să nu mă întrebi ce vreau tăcerile tale).
Motivelor singurătății, tristeții și orașului banal li
se asociază tema iubirii, așteptând să se nască...din
concertele tinereții. Actualitatea nu mai păstrează decât
crâmpeie dintr-un eros pe care doar „câinii memoriei”
îl mai pot „adulmeca”, luând urmele nostalgiei: în zilele ei bune mâna ta împărțea mângâieri ori goliciunea
mea e așezată cuminte în ochiul verde al tinereții tale.
Pasionalitatea nu lipsește câtuși de puțin, e chiar tumultuoasă pe alocuri, însă ea nu este niciodată numită,
ci sugerată în reprezentări plastice sau muzicale. Asistăm la un monolog, mai precis, compus din adresări
ale vocii lirice feminine către un iubit fantomatic, mai
mult prototip ideal decât făptură omenească și, în orice caz, inaccesibil (sau insensibil?) la stăruințele adoratoarei sale: trezești clopoțeii surzi ai iernii/ hai, dansează cu mine pe sub pădurile mirate de muzica asta/
bețivă și repetată...(stau învelită în pătura ta neagră
cu franjuri).
Celelalte femei ale orașului – apariții vagante la un
moment dat – populează cadrul și trec din ieri spre mâine/ râzând, într-un perfect anonimat. Alteori, glorificarea eternului feminin se regăsește în viziuni armonios articulate, unde tandrețea, umorul suav, grațiosul
sau ironia sunt tot atâtea modalități de estetizare: femei
ușoare urcă apoi în tablourile expresioniștilor; ...despre
cum se mângâie/ o femeie, cum se adulmecă o femeie,/ în
tăcere/ înfășurând aerul din jurul ei într-un poem frumos.
Poemele-confidențe sunt o proiecție a crizei existențiale,
iar imaginarul exprimă un suflet crispat, o sensibilitate
lezată aproape tot timpul, până și în sintagmele autodefinirii: eu sunt o Fata Morgana urbană peste care trec
imagini...; eu sunt un animal ciudat care iubește doar
ninsoarea; femeia ce iartă iarba de pe câmpiile pe care-ți/
pui capul și mâinile... Ne aflăm aici în vecinătatea „poeticii diafanizării”, a dematerializării de tip mallarmeean,
în contextul orientărilor estetice moderne.
Carte în care trăirile mele speciale colindă oglinzile,
Câinii memoriei indică preocuparea constantă a autoarei de a imprima filelor scrise scene, priveliști, siluete, senzații, reflecții, adică un conglomerat de date ale
conștiinței heteroclite.
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Petru Dumitriu. Viaţa versus opera şi viceversa

O

Legenda şi realitatea

O operă inegală şi contradictorie – dar opera unui
mare scriitor –, plus un destin la fel de inegal şi, întro anumită măsură, aventuros, statutul de vedetă între
scriitorii perioadei de început a comunismului românesc, apoi adversar, din exil, al acestuia, iată elementele care fac din Petru Dumitriu unul dintre cei mai controversaţi scriitori români. Urma pe care a lăsat-o este
atât de adâncă, de bine marcată, încât nici azi, la zece
ani de la dispariţia autorului, acest condei uriaş nu şi-a
găsit nici interpretarea potrivită şi, în consecinţă, nici
locul în istoria literaturii noastre. După fuga din ţară,
în 1960, aproape nimeni nu i-a mai pomenit numele,
generaţiile mai vechi de intelectuali încă îşi aminteau
de marea Cronică de familie sau de regretabilele, catastrofalele Drum fără pulbere şi Pasărea furtunii, generaţiile mai noi abia dacă se întâmpla să îi audă numele de
la câte cineva care pomenea, pe jumătate şoptit, de cel
mai mare scriitor al perioadei proletcultiste, care, în
plină glorie, părăsise ţara şi plecase în Occident.
Petru Dumitriu rămăsese o legendă, dar pentru
că, oficial, devenise indezirabil, lui Nicolae Manolescu nu i s-a permis, de către Cenzură, să insereze în
Arca lui Noe (pe urmă, într-un volum din Teme) un
comentariu la Cronică de familie şi nici să-l publice în
revista „Caiete critice”. După 1990, a început din nou
să se vorbească despre el (numerele 2 şi 3 pe 1990 ale
„României literare” apăreau cu comentariul recuperat
al lui Manolescu), i s-au retipărit o serie de cărţi, au
apărut altele noi, a văzut lumina tiparului un manuscris, de exemplu, aflat în păstrare la Geo Şerban şi salvat de acesta (mai puţin o filă, care s-a pierdut), s-au
publicat traduceri din romanele pe care le tipărise în
Vest. Au apărut şi două cărţi de convorbiri cu Petru
Dumitriu, una semnată de George Pruteanu, alta de
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Eugen Simion, a putut fi văzut într-un interviu realizat
la Metz, unde locuia, realizat de Lucia Negoiţă, a venit
în ţară, la invitaţia lui Ion Iliescu, chiar în timpul campaniei electorale a acestuia, în 1996, ceea ce intelectualitatea „liberală” nu i-a putut ierta („El a fost singurul
care m-a invitat!...” a enunţat scriitorul, interpelat fiind
asupra acestei însoţiri „infamante” încă o dată, după
ce făcuse propagandă, în alte vremuri, regimului comunist). De asemenea, Lucian Pintilie a făcut un film,
cu titlul O vară de neuitat, după nuvela Salata.
Au fost şi alţi scriitori care au făcut compromisuri.
Deşi mai mari, ele sunt neglijabile în ochii multora.
Pentru că opera lor este neglijabilă, probabil. El nu a
fost absolvit nici până azi, chiar dacă în ultimii ani am
impresia că i-a scăzut destul de mult cota, cu toate că
făcuse volte-face cu mult înainte ca alţii să se dezmeticească din utopie şi îşi riscase viaţa prin fuga intempestivă de sub nasul autorităţilor. Iar Occidentul, care
părea că îl va aştepta cu covoraşul roşu, i-a întors imediat spatele, lăsându-l muritor de foame, se spune că
intervenţia împotrivă a lui Mircea Eliade ar fi fost deisivă. Iironia soartei a făcut ca un creator important al
propagandei comuniste să ajungă să-şi câştige pâinea
scriind ani îndelungaţi texte pentru reclame. În bună
măsură, atmosfera care s-a perpetuat în jurul numelui lui Petru Dumitriu până nu demult – există încă,
dincolo de public, scriitori şi critici importanţi care îl
susţin sau cel puţin încearcă să nu-l nedreptăţească – a
lăsat impresia că nu numai stâlpii regimului comunist
se temeau de el ci şi unii dintre noii „profeţi” ai democraţiei. Cea ce pare să facă parte din însuşi destinul lui
contradictoriu.
Era justificată o asemenea teamă? „Dacă vine Petru
Dumitriu, ne beleşte pe toţi” ar fi zis, într-o împrejurare, Marin Preda. Se referea, de bună seamă, la talentul
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acestuia şi la ce ar fi putut să mai scrie. „Uite ce e” – i-a
spus, prin 1991, cred, iar eu redau aici din memorie,
Eugen Barbu cuiva care îl acuza că îl laudă pe Marin
Preda, deşi în cutare ocazie se certase la cuţite cu el
sau îl „înjurase” ori aşa-ceva –, „noi am fost trei: Petru
Dumitriu, Marin Preda şi eu. Putem să ne spunem orice între noi, nu au ce căuta alţii să se amestece în asta!”

Epoca şi destinul

Până la urmă, deşi subiectul este mai mult decât generos, o carte despre opera lui Petru Dumitriu nu s-a
scris, până la monografia realizată de Oana Soare, Petru Dumitriu & Petru Dumitriu (Academia Română,
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti, 2008). Situaţia pe care am schiţat-o mai
sus vorbeşte aproape de la sine
despre dificultatea de a ataca o
asemenea carieră, o asemenea
bibliografie şi o asemenea personalitate. Dificultate care are
cel puţin două surse. Una ţine
de opera propriu-zisă şi de
perioadele în care a fost scrisă – în România şi apoi în Occident, Petru Dumitriu fiind
acum un scriitor care aparţine şi de literatura română şi
de cea franceză. Cealaltă este,
cum se poate lesne înţelege,
generată de opiniile care se
pronunţă pro sau contra autorului, mai ales cei din urmă
putând fi, a priori, deranjaţi de
anumite concluzii sau tratări.
Bizareria, în cazul lui Petru
Dumitriu, vine din faptul că detractorii săi înverşunaţi de după 1990 îl judecă în bună măsură cu aceleaşi
instrumente, doar puţin modificate, cu care ideologii
obsedantului deceniu îi dirijau şi îi amputau opera şi
evoluţia literară. Un articol în serial al lui Cristian Moraru, publicat în „Contrapunct”, în 1990, invoca obstinat argumente care ţineau de lupta de clasă, de această
dată manevrate în sens invers.
Oana Soare a avut, în fine, curajul, după ce nimeni
nu se încumetase să o facă, de a aborda o asemenea
temă spinoasă, ceea ce îi acordă, din start, o bonificaţie însemnată la verdictul final care se poate pronunţa
asupra cărţii sale consistente, o lucrare serioasă, ce a
necesitat o migăloasă muncă de documentare în biblioteci, ca şi un efort stăruitor de a identifica sumedenia de articole şi cronici apărute despre cărţile lui
Petru Dumitriu în periodicele româneşti dintre 1944
şi anul „evadării” scriitorului, dar şi altele, tipărite în
diverse publicaţii din exil. Toate aceste strădanii merită apreciere.
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Metoda la care apelează pentru realizarea studiului
său monografic derivă legic din caracterul unic al epocii în care s-a construit destinul scriitorului şi cariera în
literatură şi în societatea anilor 1945-1960, anii în care
şi-a scris şi şi-a publicat cărţile perioadei „româneşti”.
Precizia aceasta pe care o aduc – a scrie versus a publica –, ar putea să pară semn de pedanterie, dar acest
lucru ar fi valabil numai pentru existenţa în cadrul regimurilor politice normale, democratice. În ceea ce-l
priveşte pe Petru Dumitriu şi pe ceilalţi scriitori ai perioadei stalinismului, ca şi pe aceia ai epocii ulterioare,
de la a scrie o carte care să fie acceptată de o editură şi
până la a o tipări, o dată acceptată, era un drum lung,
pe traseul căruia interveneau
hărţuieli istovitoare ale cenzurii, precum şi diverse alte accidente şi incidente, ce au putut modifica mult substanţa
operelor literare, mesajul lor.
Nu este de neglijat, în această
ecuaţie a naşterii operelor literare şi a destinului lor, nici rolul criticii de atunci, care găsea
nod în papură numai pentru
că avea şi ea de îndeplinit comandamentul de a fi combativă ideologic, de a veghea la
respectarea de către scriitori
a doctrinei realismului socialist (destul de schimbătoare,
de altfel, în funcţie de fel de fel
de subiectivităţi), ceea ce făcea
ca o a doua sau a treia ediţie a
unei cărţi de succes să poarte
amprenta apăsată a observaţiilor unor Novicov, Nestor Ignat,
Crohmălniceanu şi ale altora,
nemaivorbind de colectivele
de oamenii ai muncii, toate
formate din oameni preocupaţi, fireşte, nu numai de
calitatea producţiei lor, ci şi de cea artistică a ţării.
Pentru exemplificare, extrag, din bine documentata
carte a Oanei Soare, reproducerea unui comentariu al
Verei Călin: „Insistându-se asupra acestei «aşteptări»
[este vorba de tehnica folosită de scriitor, de a dramatiza începutul nuvelei, ca şi cum ţăranii aşteptau să se
întâmple ceva, ca o pregătire pentru ce avea să urmeze
în privinţa soluţiei miraculoase a creării unei gospodării agricole colective, n.m., R.V.] se atribuie însă oamenilor din sat o anumită pasivitate; se minimalizează
astfel importanţa iniţiativei ţăranilor muncitori. […]
Perioada de pregătire a înfiripării gospodăriei colective nu apare, de altfel, în Nopţile din iunie. Mai mult
decât atât, ai impresia că ţăranii muncitori din satul
nostru aşteaptă realizarea dorinţelor lor aşa cum ar aştepta adeverirea unu zvon. […] Cititorul se întreabă
cu legitimă mirare care a fost rolul organizaţiei de Partid în perioada de pregătire a întemeierii G.A.C.? [...]
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Atunci aşteptarea ţăranilor ar fi fost mai mult decât un aşa-zisul decadentism al artei burgheze la imperatifreamăt, iar Maria lui Cebuc ar fi ştiut bine că înteme- vele estetice ale socialismului, pentru a se dezice mai
ierea G.A.C. nu poate să întârzie.”
apoi, în scris şi în faptă, de aceste imperative şi a scrie
din nou într-un orizont estetic normal (dar mai putea fi normal după experienţele avute?) şi a ajunge, căEchilibre şi dezechilibre
Procedând după o asemenea metodă de a docu- tre finalul vieţii, la experienţe mistice, trecute şi ele în
menta, cu luări de poziţie extrase din presa epocii sta- scris. Nu se pune problema de a-i justifica actele, opţiliniste, contextul şi duelurile de opinie, imixtiunile şi unile, desigur, ci doar de a înţelege bine cum s-au puloviturile maloneste, în numele unui adevăr dubios, tut petrece.
Oana Soare trasează etapele vieţii şi ale creaţiei în
Oana Soare foloseşte metoda lui Marian Popa, din Isintercondiţionarea
dintre ele, dar numai din perspectoria literaturii române de azi pe mâine, metodă care îi
tiva
limitativă
şi
neproductivă
de om dual în ce-l priînsufleţeşte adesea demersul şi îl susţine bine ca argumentaţie în partea care priveşte avatarurile literaturii veşte pe Petru Dumitriu. Chiar şi opera este văzută în
lui Petru Dumitriu. Din păcate, insuficienta experien- linia unui impresionism agrementat cu note de comţă a autoarei şi obiectivul oarecum limitat al lucrării paratism şi de vag sociologism. Până la urmă, comensale (deficienţă reparabilă la o eventuală re-scriere a tariile asupra cărţilor lui Petru Dumitriu nu depăşesc
cărţii) fac să nu avem date decât aproape strict legate tonul şi nivelul ideatic al unor cronici literare în stide situaţia în mediul social a autorului care este su- lul cu care ne-au obişnuit Nicolae Manolescu sau Eubiectul ei şi mai puţine decât ar fi fost necesare despre gen Simion. Procedând aşa, nu se înţelege, în cele din
frământata perioadă istorică respectivă (Aici, cititorul urmă, de ce scriitorul despre care vorbim merită să fie
este obligat să participe cu propriile cunoştinţe. Dar subiectul unei cărţi. O cronică, oricât de strălucită, are
dacă nu le are, dacă şi-a asimilat cunoştinţele de isto- ţinta ei, în vreme ce un studiu se încadrează într-un alt
rie contemporană numai din articole de gazetă?) pen- tipic, cu o altă alonjă. La fel de bine, Petru Dumitriu
tru a furniza un tablou mai complex şi mai lămuritor. ar putea trece, cu o asemenea abordare, şi drept un auNu e propriu-zis o critică la adresa cărţii acesteia şi a tor important, şi drept unul mediocru. O neutralitate
muncii mai mult decât stimabile a autoarei, fac doar o prudentă, neangajată – în principiu, fertilă, recomanremarcă, fiind, în acelaşi timp, conştient la ce nivel ar dabilă – nu face, de data aceasta să redea prea mult din
fi augmentat dimensiunile cărţii o asemenea abordare interesul operei şi al autorului ei.
E, totuşi, de înţeles şi acest exces de precauţie, pena materialului.
tru
că, dacă monografia ar fi înclinat fie într-o parte,
În privinţa personajului Petru Dumitriu, Oana
fie
într-alta,
riscurile pentru autoare ar fi fost, poate,
Soare îmbrăţişează ideea de a-l trata drept un „homo
mari
în
ordinea
receptării cărţii sale, dat fiind statutul
duplex”, ceea ce e doar într-o oarecare măsură acceplui
Petru
Dumitriu
în momentul de faţă, când patimitabil din punctul de vedere al unei complexităţi reale a
personajului. Reducţionismul acesta, maniheismul pe le încă nu s-au calmat. Privind lucrurile aşa, se poate
care, de altfel, autoarea îl respinge adesea, şi pe drept spune că şi-a salvat subiectul şi, mai mult, a obţinut
cuvânt, atunci când se poziţionează faţă de diverse chiar unul dintre premiile revistei „Românie literară”
abordări, în cursul lucrării, maniheism luat, poate, din pe anul 2009, premiu meritat, de altfel, cu prisosinvreunul dintre articolele dedicate lui Petru Dumitriu ţă, dincolo de observaţiile pe care le-am avansat eu în
de vreun critic dintr-o generaţie mai veche, se potri- rândurile acestea.
veşte unui demers publicistic, nu însă şi unuia de tip
academic. Un punct bun, între altele, este faptul că articolul despre care am pomenit mai sus al lui Cornel
Moraru este privit cu anumite rezerve de ordin ştiinţific, epistemic să le zicem aşa. Nu sesizează toate capcanele, dar este un act de probitate oricum. Revenind,
dacă vorbim de o simplă teză de doctorat, ceea ce pare
să fi fost la origine studiul monografic de faţă, atunci
nu e chiar un procedeu rejectabil acela al metaforizării pe ideea de duplicitate, dacă aceasta se transformă
într-o carte, mi se pare necesar să se ţină seama de
cerinţele unor postulate de ordin psihologic şi social
cu care în mod curent se operează, anume acelea care
spun că orice fiinţă umană este complexă, ca să nu mai
vorbim de o personalitate de felul lui Petru Dumitriu.
Ca să nu lungesc vorba, cred că îl înţelegem încă
prea puţin – or, scopul unei monografii este tocmai
acela de a dezvălui cât mai mult dintr-o personalitate; dacă s-ar putea, totul – pe cel care a trecut de la
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Dacă la nivelul urmăririi parcursului operei împletit cu acela al biografiei Oana Soare dă dovadă de reale
calităţi de istoric literar, partea de „critică” a cărţii apare, cum am afirmat mai adineauri, ca mai puţin realizată. Deşi autoarea se străduieşte să fie cât mai aplicată în
demersul pe care şi l-a propus. Un roman cum e Cronică de familie beneficiază de un comentariu care urmăreşte, e drept, o idee, aceea a eredităţii fatale a personajelor, dar nu prin asta este importanta cartea. Sau
nu numai prin asta, chestiunea „eredităţii” fiind doar
una dintre axele cărţii (autoarea scrie mereu „axuri”).
Peste de urmele pe care cenzura le-a lăsat, se văd multe dintre calităţile de romancier balzacian ale lui Petru Dumitriu, mai mult decât acelea care îl apropie de
Zola. „Petru Dumitriu e un zolist subtil” („subtil” fiind
un calificativ pe care îl întâlnim în exces în această monografie), scrie tranşant Oana Soare, după ce a glosat
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mult pe tema aceasta a eredităţii. Mie mi se pare însă
că prea adesea autoarea vede în zolism un defect. Un
zolist era şi Thomass Mann, în Casa Budenbrook, chiar
subtil, dar ce ar fi rău aici? Însă problema e că viziunea
aceasta se dovedeşte una intens reducţionistă.
Urmărind geneza fiecărei opere în parte, Oana Soare se opreşte asupra detaliilor care ţin de influenţe, împrumuturi, dar nu şi asupra impresionantelor calităţi
de povestitor şi de re-povestitor ale lui Petru Dumitriu,
asupra capacităţii lui mimetice ieşite din comun, asupra artei de a construi în materie de roman. Însuşirile acestea nu sunt, din nefericire, chiar aşa de răspândite în literatura română, iar dacă se va întâmpla ca
autorul acesta atât de neobişnuit să iasă vreodată din
conul de umbră în care se află acum, ele vor fi cu siguranţă discutate şi apreciate cu obiectivitate şi spirit
analitic. Preocupată – probabil sub influenţa lecturilor,
a discuţiilor înregistrate la persoane din apropiere cu
anumite viziuni asupra operei – mai mult de ideea în
care Petru Dumitriu tratează aristocraţia românească
–, „veştejirea” acesteia constituind un permanent cal de
bătaie de douăzeci şi mai bine de ani încoace, de parcă
nu ar fi scris un roman, ci o carte istorie, Oana Soare
nu se opreşte şi asupra memorabilelor scene din timpul Răscoalei din 1907, ocazie cu care ar fi remarcat că
nu-i menajează şi nu-i idealizează deloc pe ţărani, ba
dimpotrivă, propune cititorului scene de mare brutalitate (adevărate desfăşurări de roman naturalist), care
s-au întâmplat cu adevărat, dar pe care istoriografia
noastră s-a ferit să le prezinte. Cum a evitat să prezinte, până după ’90, existenţa, rolul şi influenţa agenţilor
unor puteri străine trimişi să agite şi să instige lumea
la revoltă. Petru Dumitriu îi aduce în trama romanului
pe aceşti agenţi în anul 1958. Talentul depăşeşte întotdeauna condiţionările ideologice.
Ar mai fi remarcat – uimitor pentru un prozator tânăr, fără prea multă experienţă a vieţii şi care nu făcuse nici măcar o zi de armată, necum de front; faptul că
era fiu de ofiţer nu e relevant câtuşi de puţin în această
ordine – veridicitatea şi marea artă cu care descrie scenele de război, respectând de fiecare dată datele epocii
şi ale mentalităţii personajelor, fie că era vorba de Războiul de Independenţă, fie de Primul Război Mondial,
fie de cel de-al doilea. Modelul locotenentului Sterie,
cel condamnat pe nedrept la moarte de Curtea Marţială în împrejurările trecerii la inamic a colonelului
Alexandru Sturdza, a existat în realitate (acesta, ofiţerul real, ţapul ispăşitor, avea tot gradul de locotenent,
iar numele său era Ciulei; s-au făcut, dacă nu mă-nşel,
abia după 1990 eforturi apreciabile pentru a-i reabilita
memoria). Încă un fapt care a fost tabu înainte de 1990.
În Incognito am recunoscut scene de război halucinante, întocmai aşa cum mi le relatase, cu mai mulţi ani
înainte de a citi cartea, un fost combatant pe care l-am
întâlnit din întâmplare, artilerist în bateria comandată
de căpitanul Fulga Laurenţiu. Dar meritul colosal este
în tratarea veridică, perfect convingătoare, a psihologiei ofiţerilor şi a soldaţilor, domeniu în care nici Duiliu
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Zamfirescu, nici Camil Petrescu, nici Victor Ion Popa,
nici Marin Preda, nici Eugen Barbu şi nici altcineva
nu-l întrece pe Petru Dumitriu.
Ar fi putut, de asemenea, merge mai departe cu
identificările personajelor din Ne întâlnim la Judecata de Apoi. Nu doar Leonte Răutu–Malvolio Leonte şi
Miron Constantinescu–Diocleţian Sava. Un autor de
cronică de întâmpinare poate să lase nerezolvate asemenea chei, să le sugereze doar, cel care scrie o monografie centrată pe operă, nu. Prin vara lui 1992, într-o
seară, în timpul unei petreceri la mare legată de un Salon de Carte, am petrecut ore bune discutând cu Valeriu Râpeanu despre romanele lui Petru Dumitriu, cele
pe care le ştiam pe atunci, şi mai ales despre tocmai
apărutul Ne întâlnim... Cum bănuiam că unele personaje au corespondent în realitate, mi-am exprimat
interesul de a afla care sunt legăturile şi de la Valeriu
Râpeanu am avut dezlegarea corespondenţelor pentru
aproape fiecare personaj din nomenclatura şi din protipendada comunistă introdus în carte. Din păcate, au
trecut de atunci douăzeci de ani şi nici eu nu-mi mai
amintesc tot ce am aflat în acea seară. Recunosc, mi-ar
fi prins bine să găsesc în cartea Oanei Soare aceste chei
de lectură. E meritoriu, oricum, pentru un cercetător
tânăr, că a menţionat existenţa lor.
Cartea este scrisă cu meticulozitatea istoricul literar. Începător, dar cu talent pentru o asemenea specializare. Dacă unele lucruri nu le-a abordat la nivel
critic, pesemne că a fost la mijloc, repet ceea ce am
inferat mai sus, şi o temere legată de animozităţile pe
care le-ar fi putut stârni. Chiar dacă intrat într-o anumită zonă de obscuritate, despre care iarăşi am vorbit,
Petru Dumitriu pare că este încă un subiect fierbinte.
A păstrat tonul neutru, care e al istoricului, dar cele
mai bune istorii sunt cele scrise cu niţel nerv. Altfel, la
capitolul stil, găsim şi formulări cam seci, cam abrupte. Ar trebui să pot insera aici pasaje mai lungi pentru
a se înţelege mai clar despre ce ar fi vorba, ceea ce nu
ar fi recomandabil, pentru că nu o discuţie propriuzisă despre stilul unui istoric literar mi-am propus. În
altă ordine de idei, Oana Soare foloseşte uneori expresii de o turnură incredibilă pentru un filolog. Iată:
„scenariu imaginat ca şi (Christoase. nu a văzut nimeni
cum scrie, de la stadiul de teză până la acela de carte?!)
câmp de intersecţie”, sau „personajul dr. Munteanu se
prezintă pe sine ca şi căutător al acestui echilibru”. Oribil! Inadmisibil!
*
Petru Dumitriu & Petru Dumitriu este, în primul
rând, o operă de istoric literar. E vorba, în fond, de „O
monografie”, după cum, cu intuiţia nuanţelor, avertizează autoarea chiar prin subtitlul cărţii. O carte care
se poate parcurge cu folos şi care constituie, de-acum,
reperul de plecare pentru orice viitoare încercare similară, pentru orice studiu care să releve fie viaţa lui
Petru Dumitriu, unde mai sunt multe de spus, fie opera, unde iarăşi este încă mult de cercetat şi de analizat.
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3. NIVELuRI DE SuBLIMARE
POETICĂ (13)

D

Dar ce e, în ultimă instanţă, visul eminescian? Un instrument al evadării din realitate, al fanteziei atotputernice? Un
drum spre miezul realităţii? O realitate în sine şi pentru sine? Desigur, e pe rând fiecare din acestea, dar mai presus de toate o structură polifonică ale cărei note se cer precizate, spre a fi apoi restituite întregului cu un sentiment mai viu al valorii lor distincte.[1]
În operă totul visează şi se visează, iar visul omenesc nu poate fi
altceva decât o parte infinitezimală a celui cosmic. Atunci când
în Epigonii se referă la înaintaşii săi, poetul se cufundă ca într-o
mare de visări dulci şi senine[2]. Aşadar, visul nu-i un simplu cuvânt între altele, el este o stare care face parte integrantă din
structura poeziei, impunându-i viziuni de o frumuseţe aparte,
dureroase câteodată, aşa cum se întâmplă în Mortua est!, spre
exemplu: Un sunet de clopot în orele sfinte,/ Un vis ce îşi moaie
aripa-n amar[3].
Visul tinde să ia proporţii atât de reale, încât să depăşească
realitatea însăşi. Când, în proza Umbra mea, poetul spune: visam amândoi unul şi acelaşi vis, care nu era decât o repetare
magică a vieţei noastre fără dorinţe[4](s.n.), el nu face altceva decât să întărească afirmaţia de mai sus. Visul nu de1.
2.
3.
4.

114

Ibidem, p. 47.
Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 31.
Ibidem, p. 37.
Idem, Opere VII, ed. cit., p. 139.

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

vine absurd, ca la Kafka, dar
tinde să invadeze realitatea şi
să ia proporţiile unei noi realităţi malefice: Şi iată ce-am visat. De sus, sus, din acele stânci
mişcătoare ce lumea li zice nori,
vedeam o rază coborându-se
tocmai asupra mea. Şi pe rază se
scobora o femeie îmbrăcată într-o haină lungă şi albă... era maica mea... Ea mă discântă şi din pieptul meu am văzut ieşind o turturică albă ce s-a pus la mama-n braţe... Eu singur rămăsesem
rece şi galben pe groapă, cum fusese mama; şi mi se părea că
eu nu mai sunt eu, ci că sunt turturică... Pe braţele mamei m-am
schimbat din turturică într-un copilaş alb şi frumos, cu nişte aripioare de puf de argint. Raza cea de aur se suia cu noi... am trecut
printr-o noapte de nouri, prin o zi întregă de stele, pân-am dat
de-o lume de miros şi cântec, de-o grădină frumoasă deasupra
stelelor. Copacii erau cu foi de nestimate, cu flori de lumină, şi în
loc de mere luceau prin crengile lor mii de stele de foc. Cărările
grădinei acoperite cu nisip de argint duceau toate în mijlocul ei
[...], şi de jur împrejur sânţi în haine albe ca şi mama şi împregiurul capului lor strălucea de raze. Ei povesteau, cântau cântece
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de prin vremile de pe când nu era încă lume, neci oameni, şi eu
îi ascultam uimit...[5] Visul-poveste este o împletire fericită, tocmai pentru că povestea ne scoate din durata obiectivă şi, ca visul,
ne mântuie de orice coerciţii, ne introduce într-o lume mirifică în
care legile spaţiului, timpului sau cauzalităţii sunt anulate în favoarea libertăţii totale a spiritului ce-şi crează, el, propriile legi.[6]
Calea de acces în noua realitate este regăsită în starea de
somnolenţă, care trece uşor în reveria visului visat cu ochii deschişi. E o imagine predilect eminesciană: Câte nopţi eu cugetatami pân’ se-nvăluie gândirea,/ Pân’ ce visele-i gigantici se uscau
în nălucire[7]; sau, ca imagine aparent domestică, în faţa focului, pe-o sofă roşă, […] somnu-i cald, molatic, lin[8]. În atmosfera
aceasta de dulce blândeţe a somniei, Eminescu o poate invoca
pe iubită în voie; şi-o imaginează venind, iar visul devine aproape realitate: Şi apoi ca din vis trezită, cu mânuţe albe, dulci/ De
pe fruntea mea cea tristă tu dai viţele-ntr-o parte[9]. Din copilăria
ipoteşteană provin şi ecourile mărturisirii de credinţă de mai
târziu: Odată-n viaţa-i muritorul vede/ În visul său un chip aşa
d-ales![10]
Somnul învăluie fiinţa, împletindu-se în gândurile sale: Somnul m-apucă-n braţe prin gândurile mele/ Şi-n somn mă mai urmează a lor blând glas uimit[11]. Încet, încet, totul se topeşte ca în
ceaţa densă a unei văi, până când nu se mai aude nimic. Se subînţelege însă că de dincolo, din lumea treziei poetului, gândirile îl
urmăresc, ca o continuare a ideilor în planul nedesluşit al viselor.
Dintre toate, se mai aude încă orologiul ticăind ca greier bătrân
şi răguşit, ca mai apoi să tacă şi a mamei rugăciune –/ La gânduri sclipitoare un capăt ea le pune[12]. Basmele povestite de Raluca în somnu-mi mă urmează,/ Se-mbină, se-nfăşoară, se luptă, se desfac, căci tot ce-a fost cu-o clipă mai înainte realitate
În visele din somnu-mi s-adun să se îmbine,/ Fac nunţi de patru
zile şi de patru nopţi pline[13]. Simbiotic, imaginea iubitei are aceleaşi atribute: sub genele-i închise, ea are o lume de visuri, […] Ea
doarme astfel trează[14].
În lumea somnului, totul pare a fi o nouă realitate: În vis
mă arde soare şi cerul e văpae,/ Pe lac barca e-mpinsă de valuri
care merg,/ Iar undele-i uimite, profunde şi bălae/ Reflectă-n ele
ţărmii – se-ntunecă, se şterg,/ În barcă şed ş-ascult eu a inimi-mi
bătae/ Căci eu ca rândunica la dânsa iar alerg –/ Pe-a malurilor arbori şi frunza este mută –/ Misterul lin surâde pe lumea cea
tăcută[15].
Somnolenţa amestecată cu visul este, de fapt, un stadiu specific pentru starea poetică – o a doua natură. Clipele acestea sunt
predilecte creaţiei (implicit imaginaţiei), căci nimic nu-i mai plăcut ca într-un ceas să gândeşti la viaţa toată, atunci când n-ai
vrea ca nime-n uşa ta să bată; [...] Să stai visând la foc, de somn
să picuri şi să visezi la basmul vechi al zânei Dochii[16]. Atunci, În
juru-mi ceaţa creşte rânduri-rânduri[17]. Iubita este motivul principal al visării: Răsai din umbra vremilor încoace,/ Ca să te văd venind – ca-n vis, aşa vii![18] Atunci când poetul se imaginează într-o
5. Ibidem, p. 187.
6. Iosif Cheie-Pantea, Repere eminesciene, ed. cit., p. 70.
7. „Manuscriptum”, anul XXII (1991), nr. 1(82), Număr special
Eminescu – Poezii inedite, ediţie de Petru Creţia, p. 71.
8. Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 42.
9. Ibidem.
10. Idem, Opere IV, ed. cit., p. 78.
11. Ibidem, p. 82.
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Ibidem, p. 83.
15. Ibidem, p. 84.
16. Idem, Opere I, ed. cit., p. 119.
17. Ibidem.
18. Ibidem, p. 120.
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atmosferă bucolică împreună cu iubita, fericirea-vis se derulează
într-un cadru natural izolat: Vom visa un vis ferice/ Îngâna-nevor c-un cânt/ Singuratece izvoare,/ Blânda batere de vânt[19]. Fericirea celor doi îndrăgostiţi îşi găseşte împlinirea în spaţiul oniric:
O, priviţi-i cum visează/ Visul codrului de fagi!/ Amândoi ca-ntr-o
poveste/ Ei îşi sunt aşa de dragi![20]
Singurătatea petrecută în visare pare a fi idealul eminescian de căutare a liniştii râvnite. În Luceafărul se simte mai pregnant decât în restul operei starea de vis a noii realităţi, căci
fata de împărat, în povestea ei de dragoste cu luceafărul nopţii, trebui de el în somn/ Aminte să-şi aducă[21], provocând în felul
acesta noua realitate a somniei.
Visul lui Eminescu este un vis stăpânit cu luciditate: Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur,/ Când a nopţii întunerec – înstelatul rege maur –/ Lasă norii lui molateci înfoiaţi în pat ceresc,
[…]// Mergi tu, luntre-a vieţii mele, pe-a visării lucii valuri,/ Până
unde-n ape sfinte se ridică mândre maluri,/ Cu dumbrăvi de laur
verde şi cu lunci de chiparos[22]. Mai mult, Eminescu se obiectivează într-atât, încât descrie mecanismul întreg al stării: Atuncea
focu-mi spune povestea – a mai frumoasă./ Din el o aud astfel
cum voi să o aud (s.n.)/ Ş-amestec celelalte cu glasu-i pâlpâit./
Şi mândru-acest amestec gândirea-mi o descoasă,/ O-nşiră apoi
iarăşi cum dânsa a voit.// Astfel gândirea-nşiră o mie de mărgele
– / Un şir întins şi luciu dar fără de sfârşit;/ Somnul m-apucă-n braţe prin gândurile mele/ Şi-n somn mă mai urmează a lor blând
glas uimit[23].
Câteodată imaginile sunt explicite, aproape povestite. Altădată însă ele par mai degrabă imagini ale desenelor lui Goya:
Somnul aduce-n lume copiii lui nătângi[24]. Poetul, beat de a
visului lungă magie[25], aduce somnia în categoria somnuluiplumb, a somnului morţii: O stinge a privirei tale faclă,/ Închide
ochii tăi... aşa, aşa;/ Ce bine e să dormi adânc în raclă,/ Să dormi
adânc, să nu mai ştii ceva[26].
Se poate decela şi o posibilă sinonimie între lumea visului şi
lumea creaţiei, în care poetul ia locul demiurgului: Eu vecinic
treaz (s.n.), din visu-ţi voi face o viaţă[27], un demiurg în puterea căruia stau înseşi visurile: Iar visurilor mele le poruncesc să
treacă./ Iar ele ochii-albaştri asupra mea şi-i pleacă[28]. Altădată,
lucrurile capătă contururi nefireşti: Se clatin visătorii copaci de
chiparos/ Cu ramurile negre uitându-se în jos[29]. Or, mai explicit,
în Geniu pustiu, într-un colţ al camerei lui Toma Nour dormeau
una peste alta câteva sute de cărţi, visând fiecare din ele ceea ce
coprindea[30], aducându-se în felul acesta prim-planul descrierii
interiorului în care sunt înglobate rosturile şi resorturile interioare ale esenţelor.
Făcând parte din aceleaşi categorii ale sublimării, zborul şi
plânsul sunt dominantele specifice ale etapei de maturitate
artistică, avându-şi izvorul în suferinţa cauzată de prematura
moarte a iubitei. Întocmai ca în viziunea religios-folclorizantă,
înălţarea iubitei la cer este o imagine emblematică, dominată
de viziunea morţii.
În fapt, zborul este o pendulare între vis şi moarte. În poema Din străinătate, vorbind de presupusa lui moarte, care-i
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ibidem, p. 75.
Ibidem, p. 101.
Ibidem, p. 171.
Idem, Opere IV, ed. cit., p. 110.
Ibidem, p. 81-82.
Ibidem, p. 83.
Ibidem, p. 167.
Ibidem, p. 184.
Ibidem, p. 313.
Ibidem, p. 386.
Ibidem, p. 409.
Idem, Opere VII, ed. cit., p. 181.
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va da gheţoasele-i fiori, poetul se vede zburând În visuri fericite
[…] către nori[31]. La fel, în Mortua est!, unde se regăsesc aceleaşi reverberaţii ale morţii şi unde asocierea se face cu aripile
îngerilor, care nu sunt altceva decât sugestii ale zborului; umbra copilei transformate subit într-o umbră albă şi pură zboară
spre înalturi Cu-aripi ridicate la ceruri pornită[32].
Ideea că zborul este simbolizat prin imaginea aripilor – şi că
acestea trimit mai degrabă la îngerul morţii – este accentuată şi într-o poezie care ţine de perioada vieneză (Împărat şi
proletar), epocă relativ târzie faţă de perioada creaţiilor de inspiraţie ipoteşteană: Chiar moartea când va stinge lampa vieţii
finite,/ Vi s-a părea un înger cu părul blond şi des[33]. Din textele
subsumate temei zborului, semnificative sunt imaginile zborului-plutire spre haosurile lumii abisale: O pasăre pluteşte (s.n.)
cu aripi ostenite[34].
Zborul-vis, zborul-plutire/levitaţie este preponderent apanajul epocii pomenite mai înainte. Întocmai ca ceasurile din tablourile lui Dali, Din noaptea vecinicei uitări, […] toate curg[35], iar
poetul ar vrea ca iubita să se înalţe într-un zbor lin, diafan. Iubirea însăşi este starea de plutire narcotică, din care iubiţii nu
pot ieşi niciodată: Lumina stinsului amor/ Ne urmăreşte încă[36];
Iar prin cerul meu cu raze pluteşti îngere rosalb[37]; De mult sburai
tu în lumi senine/ De nu iubiai[38].
Anii înşişi se mişcă în versuri ca păsările cerului: Sburat-au ani
ca stoluri lungi pe şesuri[39], se spune într-o variantă la Trecut-au
anii… Încet se deplasează şi luna, tocmai pentru că în esenţa
ei este de sorginte melancolică: S-aud cum blânde cad/ Izvoarele-ntr-una;/ Alunece luna,/ Prin vârfuri lungi de brad (s.n.)[40].
Dar nu numai luna, ci şi Stelele curg – raze din ele lin pică[41]. Totul este mişcare: Stelele-n cer mişcă auritele zodii[42], lumina însăşi călătoreşte în spaţiul intergalactic Ca amintirea din trecut/
Încet încet se suie[43]. Cântarea însăşi sboar-amorţită ca un glas
de vânt[44], stelele curg încet la vale[45], norii trec lunecând pe ceruri[46]. Zborul păsărilor generează un impuls imitativ: Între nouri şi-ntre mare/ Zboară păsări călătoare,/ Cum nu pot şi eu să
zbor,/ Să mă iau pe urma lor? […] Că m-aş duce l Tot m-aş duce,/
[…] Peste undele în spume,/ Peste mare, peste lume./ Şi-aş vedea cum trec cu toate,/ Rânduri-rânduri arătate:/ Înnegrirea malurilor,/ Strălucirea valurilor,/ Stolul rândunelelor,/ Tremurarea
stelelor[47].
În Luceafărul[48], Hyperion este proiecţia visului împlinit
al zborului: Şi s-arunca fulgerător,/ Se cufunda în mare. Metamorfozele lui Hyperion se petrec sub regimul visării: Căci o
urma adânc în vis/ De suflet să se prindă/ […] Ea trebui de el în
somn/ Aminte să-şi aducă. Există în poem aceeaşi imagine a
plutirii line: Venea plutind în adevăr; Şi pas cu pas pe urma ei/
31. Idem, Opere I, ed. cit., p. 8.
32. Ibidem, p. 37.
33. Ibidem, p. 61.
34. Ibidem, p. 114.
35. Idem, Opere I, ed. cit., p. 230.
36. Ibidem, p. 234.
37. Ibidem, p. 294.
38. Ibidem, p. 486.
39. Idem, Opere III, ed. cit., p. 144.
40. Ibidem, p. 255.
41. Ibidem, p. 298.
42. Ibidem, p. 300.
43. Ibidem, p. 324.
44. Idem, Opere IV, ed. cit., p. 9.
45. Ibidem, p. 485.
46. Ibidem, p. 507.
47. „Manuscriptum”, anul XXII (1991), nr. 1(82), Număr special
Eminescu – Poezii inedite, ediţie de Petru Creţia, p. 126.
48. Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 167-181.
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Alunecă-n (s.n.) odaie; Uşor el trece ca pe prag/ Pe marginea ferestrei; Am coborât cu-al meu senin (s.n.); Şi se tot duce… s-a
tot dus.
Numai că aceleaşi aripi, însemn esenţial al zborului-plutire,
devin în poem un cutremur nervos şi o concentrare de sine,
căci hotărârea de-a cere Demiurgului nemurirea este o faptă
de ordinul celor care transgresează însăşi imuabila ordine a
universului. De data aceasta, zborul lui Hyperion are măreţie:
Porni luceafărul. Creşteau/ În cer a lui aripe. Timpul se concentrează şi el: Şi căi de mii de ani treceau/ În tot atâtea clipe. Îl trag
în urmă încă fire impalpabile ale sentimentului pământean: El
zboară, gând purtat de dor,/ Pân piere totul, totul, dar pe măsură ce înaintează în spaţiu, depărtându-se de pământ, coordonatele sunt cu totul schimbate, Căci unde-ajunge nu-i hotar,/
Nici ochi spre a cunoaşte,/ Şi vremea-ncearcă în zadar/ Din goluri a se naşte. Mai mult decât atât: Nu e nimic şi totuşi e/ O sete
care-l soarbe,/ E un adânc asemene/ Uitării celei oarbe.
Faţă de aceste imagini dominante ale zborului-plutire,
se găsesc, contrapunctic în poem, două imagini ale unui alt
fel de zbor: Şi s-arunca fulgerător; Părea un fulger ne-ntrerupt.
Aceste două ipostaze ale zborului ţin de dinamica diferită a
motivaţiei interioare a Luceafărului; de aici vine și forţa năvalnică a zborului-combustie.
Starea de vis a copilului care se imagina zburând se regăseşte transpusă mai târziu în Sărmanul Dionis: Sărutarea ei îl
umplu de geniu şi de-o nouă putere. Astfel îmbrăţişaţi, […] îi încunjură talia […], iar cu ceilaltă mână fluturând o parte a mantiei se ridicară încet, încet prin aerul luciu şi pătruns de razele lunei,
prin nourii negri ai cerului, prin roiurile de stele, până ce ajunseră
în lună.[49]
Imaginea iniţială a plânsului are concreteţea realului tragic
al pierderii iubirii adolescentine: Ce fuse juneţia? o umbră ce-şi
plânge/ Trecutele-i doruri pustii şi nătânge[50]. Poetul ajunge de
foarte tânăr la concluzia unei fatalităţi conform căreia omul trebuie să-şi primească soarta şi să o poarte ca atare: Dar aşa ne
e destinul,/ Vitreg prea adeseori,/ Unui’ lumea i-acordează,/ Iar
pe altul îl botează/ Cu-a lui rouă de plânsori[51]. Atunci când în
Mortua est! este plânsă iubirea pierdută, întrebările iau aspecte tragice, căci visele par şi ele a se sfârşi în mormânt: Văd visentrupate gonind după vise,/ Pân’ dau în morminte ce-aşteaptă
deschise[52]; starea poetului devine un lamento pe marginea sorţii omenirii: Şi nu ştiu gândirea-mi în ce să o stâng:/ Să râd ca nebunii? Să-i blestem? Să-i plâng?[53]
În Strigoii, durerea este atât de acută, încât nici plânsul nu-i
mai poate da lui Arald o eliberare: El ar răcni ca leii dar vai! Nu
poate plânge[54]. Plânsul este prin definiţie apanaj al eliberării
omului de durerea lăuntrică; când i se ia şi această ultimă şansă,
omul e damnat să poarte crucea durerii sale insondabile – Deatunci el haina morţii şi-a îmbrăcat viaţa[55], ori să fie sortit pieirii
– Pân ce-un fior de moarte îl prinde[56]. După stingere, vor plânge chiar elementele naturii, care intră în rezonanţă şi ele cu
moartea a tot ce fiinţează: Mereu va plânge apa, noi vom dormi
mereu[57].
Există şi alte sensuri ale aceluiaşi verb. Apele plâng clar izvorând în fântâne[58] desemnează mai degrabă contopirea
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poetului cu starea de melancolie generală care-l înconjoară. Neînsufleţitele plâng şi ele când durerea provocată de moartea mamei, spre exemplu, îi umple inima: Când clopotul sunat-au, plângea a lui aramă[59]. Aşa cum am mai remarcat, chiar atunci când
plânge moartea mamei sale, Eminescu nu poate să nu rememoreze moartea iubitei: Pe maică-mea sărmana atâta n-am iubito[60]. În varianta Elena, subintitulată Meditaţiune[61], interogaţia
shakespeariană devine firească, iar plânsul – o imagine laitmotivică: A fi sau a nu fi au nu e tot una?; Nu plâng a ta moarte ci
mai fericesc/ O rază trecută din caos lumesc; Eu nu plâng pe-un
angel ce n-avea în lume/ Afară de zile neci aur neci nume […]/ Tu
eşti o martyră dar nu plâng de tine/ Căci nu voi să-ntunec zâmbirile-ţi line.
Înfăţişând plânsul ca efect al unei suferinţe mistuitoare,
Eminescu îl va proiecta asupra întregului cosmos, aşa încât
aproape nimic nu va ramâne neatins de el: munţii, soarele,
văile, stelele, izvoarele, codrii, marea, zeii etc. Pe coordonate
distincte şi cu intensităţi adecvate, plânsul uman şi plânsul elementelor întreţin o pulsaţie fraternă, plecată din aceleaşi obârşii neştiute şi năzuind spre acelaşi liman[62]. O mitologie întreagă,
preluată creator, va fi fructificată în Memento mori, întrucât universul însuşi nu este indestructibil, ci poartă în sine contradicţii care fac şi desfac în interiorul său conflicte şi drame a căror
rezolvare pare a fi extincţia. În Melancolie, imaginea copleşitoare a unui bocet al cosmosului domină: De umbre lungi purtatu-i sicriul [cel] de nouri/ Şi firea-ntreagă plânge în înmiite-ecouri/ Plâng stelele frumoase şi în de aur roi/ Se-nşiră l-a ta moarte
în luminos convoi[63].
Tristeţea primordială de care pomenea I. Negoiţescu are
la bază plânsul universului genuin[64], consumat în sine, dar care
se propagă şi în elementele sale disparate. În elementele acestea domneşte o tristeţe iremediabilă, extrem de profundă şi de
contradictorie. Avem descrisă însăşi starea de vis a universului: Ei
dorm cum doarme-un haos, pătruns de sine însuşi,/ Ca cel ce-n
visu-i plânge, dar nu-şi aude plânsu-şi[65]. Plânsul elementelor primordiale ale universului se desparte însă de plânsul Demiurgului,
căruia îi este hărăzită singurătatea absolută. Până la El, elementele cosmosului pot tânji după perechile lor, chiar dacă nu sunt
absolvite de suferinţă. Demiurgos însă n-are pereche şi este damnat să-şi poarte destinul, întorcându-şi lacrima-n sine: De plânge
Demiurgos doar el aude plânsu-şi[66]. Nu este deloc întâmplător
faptul că asemănători Demiurgului mai sunt doar Poetul, Călugărul şi Monarhul/Voievodul. Nici unul dintre ei nu trăieşte sub
imperiul spaimei morţii, ci se află cu toţii în eternitate, în jalea ei
infinită[67], lucru care-i uneşte şi-i singularizează pe vecie, iar
peste toate există obsesia primordialului, a elementarului, obsesie care înseamnă în bună parte dorul de haos, de somnul originar, de plânsul demiurgic[68].
Corolarul sublimărilor eminesciene este, neîndoielnic, insula
lui Euthanasius. Izolată prin definiţie de lume, ea este metafora
sublimată a visului poetic şi, în esenţă, reprezintă locul pietrei din
centrul cercurilor concentice ale apei. Dacă se face o comparaţie între starea dintâi a iubirii ipoteştene şi cea a iubirii sublimate
din insula lui Euthanasius, se va observa cu uşurinţă că ele sunt
două stări congenere, ce provin din acelaşi aluat al poeticului;
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încet-încet, ele îşi vor urma, fiecare, destinul. Starea genuină a
iubirii trăite în peisajul ipoteştean este, într-o primă fază, de
regăsit în Cezara. Desigur, nu se poate trece cu vederea că poezia primei tinereţi are corespondenţe în proza poetică şi că
ecoul întâii iubiri se regăseşte în multiplele faţete ale iubirii
dintre Ieronim şi Cezara. Din raţiuni însă ce ţin de planurile diferite ale epicului, de structura ideatică a nuvelei, prima parte
are drept cadru mediul citatin, iar cea de-a doua – izolarea din
insulă, spaţiu metaforic atât al vieţii, cât şi al morţii.
Întocmai ca în Edenul copilăriei, universul înconjurător
este acelaşi: Aerul acestei insule era plin de sărbători murmuitoare ale albinelor, bondarilor, fluturilor, iarba îi ajungea până
la piept, măzărichea punea laţuri înflorite picioarelor… o căldură, un miros voluptos pătrundea raiul[69]. Atmosfera însăşi este
aceeaşi: Ca cusute p-o pânzărie albastră trămurau stelele mici
şi albe pe cer şi argintul cald al lunei trecea, sfâşiind voalul transparent de nouri albi ce se încreţeau pe dânsul. Noaptea era caldă, îmbătată de mirosul snopurilor de flori ce acopereau cu viaţa-nfoiată întinderea insulei… dealurile străluceau ca sub o pânzărie diamantină, apa molcomă a lacului ce-ncunjura dumbrava era poleită şi, tremurând bolnavă, îşi răzima din cînd în când
undele sclipitoare de ţărmii adormiţi[70]. Comparând cele două
atitudini, cea a tinereţii şi cea a erosului sublimat din Cezara,
până într-un punct lacul şi insula par a fi identice celor din codru: El s-apropie de lac şi, trecându-l pe unde era vad, veni în insulă. Albinele înconjurară bâzâind pe noul şi tânărul împărat al
raiului.[71] În această ipostază, Ieronim/Eminescu aduce aminte
de copilul din poeziile tinereţii, când dărâma căpiţele cu fân ori
se bătea cu broaştele, mărşăluind eroic prin insulă; la acea vârstă,
insula era un simplu reper pentru întrecerea dintre cei doi fraţi care-şi propuneau să atingă ţinta, înotând spre ea.
Iubirea ipoteşteană se consumă cu preponderenţă în spaţiul din preajma lacului, de-a lung de maluri. Cealaltă, dintre Ieronim/Eminescu şi Cezara se împlineşte în mijlocul insulei. În
atmosfera ipoteşteană, lacul şi insula cea verde sunt ex-centrice faptelor: tinerii îndrăgostiţi îşi petrec vremea lângă lac,
adorm în căpiţe de fân proaspăt cosit, tot lângă lac, înoată pe
rând în tăria nopţii, urmărindu-se reciproc, dar revin la mal,
sub teiul preferat. Deşi miza este înalt metafizică – imaginea
frumuseţii eterne –, în adâncimile trăirilor amestecate din Cezara se regăsesc, totuşi, reflexe ale iubirii copilăreşti şi materne. Ieronim/Eminescu simţea parecă un ghimp în inimă când
ea era faţă, nu mai avea acea libertate de vis care era esenţa vieţei sale[72]. Cezara însăşi era nebună ca un copil rătăcit într-o grădină fermecată din basme[73], iar împreună se simţeau inocenţi
ca-n ziua cea dentâi[74]. După întâia sărutare, Ieronim nu simţea
nimic… asemenea unui copil ameţit de somn pe care mama îl
dezmiardă[75]. Poetul accentuează, şi în proza fantastică, asemănarea iubitei cu propria mamă, căci disponibilităţile ei materne
îndeamnă femeia şă-şi desmierde şi să-şi ocrotească iubitul ca
pe un copil, să-l apere de presupuse primejdii şi să-l împresoare
cu o dragoste din care nu reiese întotdeauna limpede cât îi aparţine mamei şi cât iubitei[76]. Mai mult decât atât, Ieronim se familiariză […] cu micul imperiu, era ca acasă (s.n.), îngrijea de straturile grădinei şi de stupi, îmbla ca o căprioară sălbatecă prin tufăriile şi ierburile insulei[77].
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1871 – SERBAREA DE LA PUTNA,
UN EVENIMENT NEDORIT LA GRANIȚA
IMPERIULUI AUSTRO-UNGAR

Motto:
Bucovina are în Eminescu [...] cel mai consecvent și strălucit apărător al identității sale naționale
D. Vatamaniuc

e

erau – în marea lor majoritate – aprobate fără prea multe opreliști și piedici. Se întâmpla așa, pentru că acestea
erau doar ceea ce anunțau că sunt. Pe de o parte. Pe de
altă parte, chiar dacă unele dintre ele erau vizate ca evenimente care incumbau nuanțe „subversive”, ele erau lăsate să se manifeste controlat, deoarece constituiau supape de refulare ale nemulțumirilor. Se avea grăjă, însă,
să fie supravegheate îndeaproape și ținute sub un control strict. Cu iscusința și ajutorul poliției austriece, absolut toate aceste evenimente se manipulau indirect, în
propriul interes al imperiului, căci nimic nu era lăsat la
voia întâmplării – și cu atât mai mult un astfel de eveniment, care avea să se manifeste la granița și nu în interiorul imperiului, unde ar fi fost mult mai ușor de controlat.
Prin urmare, organizarea unei serbări la Putna, la mormântul lui Ștefan cel Mare, avea menirea să arate că românii din imperiu nu capitulaseră în fața stăpânirii dualiste[1],
iar Eminescu a luptat cu toate puterile pentru a impune
această idee. În viziunea poetului, Serbarea de la Putna
era consecința, nu ocazia evidențierii acestei idei, după
atâția ani de stăpânire habsburgică. În viziunea aceluiași,
ea n-a fost și nu trebuia să fie doar o festivitate, o serbare
de cuvântări, care de care mai laudative la adresa voievodului moldovean, oricâte merite ar fi avut acesta – și
a avut! – în istoria neamului, ci trebuia să fie înainte de
toate un semnal al unirii românilor de pretutindeni – mai
întâi –, apoi și a teritoriilor acestora.
Or, în atari împrejurări, evenimentul era unul cu totul
nedorit la granița imperiului, din multiple motive. Unul
dintre ele ar fi acela că „pretinsa” serbare, în viziunea
poliției austriece ar fi fost mult mai greu de controlat la
granița imperiului decât la centru și că, oricând, ea se putea transforma într-o revoltă populară. Un al doilea motiv – deloc de neglijat – ar fi acela că, deși conducătorii
ținutali și președintele țării erau supuși austrieci, cu un jurământ depus față de Împărăție, mulți dintre ei erau, în
perioada respectivă, români. Un alt motiv important ar fi
acela că prudența imperială, așa cum știa să acționeze/
reacționeze, nu-și permitea un asemenea fapt, căci avea

Este știut că presupunerile nu au ce căuta în istorie. Ea
nu s-a scris niciodată presupunând, fiindcă istoria este,
prin excelență, o știință constatativă. Logica internă a
acestei științe suține faptul că dacă nu are ce căuta în domeniu, întrucât istoria înseamnă fapte, nu supoziții. Câteodată însă, beneficiind de perspectiva timpului, unele presupuneri au valoare axiomatică. În cazul de față,
supoziția are nuanțe constatative: dacă Eminescu nu ar
fi fost implicat în organizarea Serbării de la Putna, evenimentul s-ar fi desfășurat probabil după tipicul celorlalte
din interiorul granițelor imperiului, aducându-se, înainte
de toate, osanale Împăratului, avându-se mare grijă să nu
lipsească niciunul dintre multiplele și pompoasele titluri
al majestății sale aulice. Desigur, cuvântările la mormântul voievodului ar fi fost suprema realizare și ar fi deținut
primatul ceremoniei. Eminescu, avea însă alte viziuni,
mult deasupra celor comune, care-i uneau pe toți în cuget și-n simțiri. Și faptul acesta rămâne de demonstrat.
Impunând concepții mult mai adânci, atrase de împrejurările istorice date, dar și de viziunile geniului, Eminescu a reușit să impună acestei serbări un statut de o
consistență istorică mult mai adâncă decât ceea ce presupunea, în mintea celorlalți colegi, o simplă sărbătoare
închinată lui Ștefan cel Mare, la Putna, iar implicarea acestuia în eveniment obligă la deschideri mai ample în legătură cu originile sale bucovinene.
Așa cum susținea în mod esențial Eminescu, încă de
la debutul său hotărât în publicistică, Austria există prin
discordia popoarelor sale�. Or, acest lucru nu putea fi uitat, înainte de toate, de bucovineni și tocmai de aceea se
impunea o comuniune a tuturor românilor, sub pretextul
aniversării a 400 de ani de la sfințirea mănăstirii – fenomen intuit perfect de poet.
Ideea organizării unor serbări ca cea de la Putna era
obișnuită în imperiu; pe întregul său areal, de-a lungul
unui secol și ceva, sărbătoririle diferitor evenimente ale
1. Mihai Eminescu, Opere IX, Publicistica 1870-1877, Albina, Fapopoarelor componente ale imperiului austro-ungar, milia, Federațiunea, Convorbiri literare, Studiuintroductiv, Al. Oprea,
editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureși, p. 165.
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destule probleme cu izbucnirea războiului franco-prusac. Apoi, nu era greu de intuit faptul – așa cum se știa
că moldovenii își venerau Voievodul-simbol – că ar fi venit la Putna mulțimi de oameni (cum au și venit), care
cu greu ar mai fi putut fi stăpânite, odată pierdute de
sub control. Și, nu în ultimul rând, orgoliile nejustificate,
dar și pretențiile ungurimii făceau din atitudinea politică a Curții vieneze un joc al păienjenișului de șiretlicuri
și prudență, tactică prin care potentații zilei luptau să nu
piardă ceea ce dobândiseră sau acaparaseră până atunci.
Într-un cuvânt, luptau pentru a nu se destrăma. Și o făceau, apelând la toate mijloacele posibile. Totul intra în
calculele imperialilor. Nu era de neglijat nici faptul că evenimentul era inițiat și organizat de niște studenți români
care învățau la Viena, în majoritate bucovineni. Intelectuali tineri, urmăreau prin aceasta să-și ceară drepturile în
numele poporului și pământului din care făceau parte, și
care nu mai era al lor; un pământ luat samavolnic, prin
înțelegerea unor mari puteri, fără niciun război de cucerire – fapt care nu se ștergea atât de ușor, cum îndeobște se
iluzionează stăpânitorii. Și cu atât mai abitir, dacă aceștia
sunt străini neamului lor.
Așadar, când patru ani mai târziu, în 1875, Eminescu,
stabilit la Iași, trecea clandestin broșura Răpirea Bucovinei după documente autentice, și o furișa într-un cufăr, punând deasupra și alte cărți, înșelând vigilența grănicerilor,
acesta nu era doar un gest de frondă oarecare, ci un act
istoric responsabil, care intra în strategia mentală bine organizată a lui Eminescu, după Serbarea de la Putna. Samavolnicia raptului Bucovinei de la Moldova trebuia scoasă
la iveală cu orice preț, cu atât mai mult cu cât broșura se
baza pe documente autentice. Poetul și-a asumat acest
risc, solidarizându-se în acest fel cu frații bucovineni, în
deplin acord cu sentimentul întregii nații. Raptul ticluit cu
mult meșteșug și în amănunt de Curtea Aulică a Vienei
în complicitate cu Înalta Poarta otomană a reprezentat în
1775 un gest nemaipomenit în istorie și cu atât mai odios.
Prin urmare, de solidaritate era vorba, iar Eminescu – așa
cum vom vedea – a știut mai mult decât toți ceilalți să impună, prin ideile sale, ca evenimentul să se înscrie în alți
parametri, cu ținte istorice de mult mai mare anvergură
decât o simplă serbare. Pentru punerea acestora în practică, nu s-a lăsat pradă nici oboselii, nici nu a cedat cine știe
căror teorii impresioniste, ori pur festiviste, proferate de
unii neaveniți. Faptul că poetul a fost numit sufletul serbării de la Putna este simptomatic.
Evident că toate acestea au fost rezultanta unor abisuri psihologice mai adânci, care nu puteau să nu iasă
la suprafață. Știința psihologiei moderne cade de acord
atunci când este vorba de o regulă imuabială a naturii umane: ceea ce se imprimă în copilărie și parte din
adolescența unui om rămâne în memoria afectivă a acestuia pentru tot restul vieții sale, indiferent dacă este vorba
despre natură, educație, prietenii, învățătură, sentimente ori patriotism. Capacitatea omului de a uita multe din
cele ce i s-au întâmplat de-a lungul unei vieți, dar de a
reține tot ceea ce i-a rămas din această perioadă virgină
a parcursului său l-a făcut pe Brâncuși să afirme într-un
aforism deja celebru: atunci când nu mai suntem copii am
murit de mult. Evident, Brâncuși făcea referire în special la
creativitatea individului, dar serbarea de la Putna implica
mai mult decât creativitatea imaginativă a organizatorilor – implicit a lui Eminescu –; presupunea un patriotism
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exacebat, frustrant prin aceea că nu era lăsat să se manifeste și de aceea cu atât mai tumultos.
Și cum nimic nu este întâmplător în lume, Bucovina reprezenta, pentru Eminescu, după arealul fericirii
ipoteștene, locul în care și-a format natura sa intelectuală
și de opinii, lucru pe care nu-l va uita niciodată. Ipoteștii
țineau de senzația fericirii adamice, dar Cernăuții și Bucovina, de cea a formării opiniilor, în majoritate călăuzite de profesorul Aron Pumnul și de urmașul său la catedră, Ion G. Sbiera. Prin urmare, dacă Ipoteștii reprezintă
creuzetul adânc al creativități poetice, Bucovina este întrupată organic în publicistica eminesciană, considerată
a maturității sale artistice și de opinii. Cutreierând la pas
spațiul bucovinean, Eminescu nu l-a traversat ca pe o apă
care-i stătea în cale pentru a-și urma drumul, ci și-a însușit
acest spațiu ca pe un dat al lui, un spațiu particular care
includea, desigur, istoria lui zbuciumată, în care a crescut
și s-a format, spațiu al căror păsuri i s-au întipărit pentru
tot restul vieții în memoria afectivă: Astfel totdeauna, când
gândesc la tine,/ Sufletul mi-apasă nouri de suspine,/ Bucovina mea![2]. Poetul nu și-a uitat niciodată originile bucovinene și oricât ar fi fost în dezacord cu opiniile tatălui său,
de data aceasta ele coincideau; sorgintea bucovineană
a familiei își dădea prin Eminescu obolul patriei locale,
aflate sub stăpânirea bocancului austriac. Lucrul acesta îl
durea, așa cum îl durea orice nedreptate făcută patriei și
poporului din care s-a întrupat și pe care l-a iubit cu disperare și patimă neascunse. Oricine și orice s-ar fi întors
împotriva voinței acestui popor era implicit dușmanul lui
și n-avea odihnă până când, sub o formă sau alta, nu o
scotea din underground-ul vieții politice românești, pentru a o ridica în văzul luminii neamului și pe cât posibil a
Europei timpului său, pentru a o limpezi.
Altfel, nemulțumit pentru cât de puțin era înțeles, suferind în ascuns, Eminescu și-a petrecut anii cei mai rodnici
în lupta aceasta, iar mare parte din acest efort era destinat Bucovinei. Prin urmare, Bucovina este provincia românească prezentă deopotrivă în biografia lui Eminescu – prin
ascendenții săi și timpul petrecut de el aici – și în scrisul său,
de la primele versuri din anii școlarității cernăuțene și până
la ultimele articole din perioada gazetăriei bucureștene[3].
Iar când Eminescu spune: eu sunt născut în Bucovina, tată-meu e bucovinean[4], el își asumă natura formării sale,
motivând multum in parvo întreaga sa atitudine asupra
românismului în provincia anexată. Întărind și mai mult
afirmația, poetul, răspunzând atacurilor unui N. Xenopol,
își plasa aici obârșiile, considerându-și rudele dinspre tată
drept oameni «din Țara de Sus a Moldovei, cari fără îndoială
se pot urmări pân-în timpul lui Alexandru cel Bun»[5]. Prin ur2. D. Vatamaniuc, Serbarea de la Putna, în vol. Ioan Slavici și lumea prin care a trecut, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1968, p. 103.
3. Mihai Eminescu, Opere I, Poezii tipărite în timpul vieții, Introducere, Note și variante, Anexe. Ediție critică îngrijită de Perpessicius,
Editura pentru Literatură și Artă Regele Carol II, București, 1939, p.
9-10.
4. D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident și Orient. Studii și documente, Prefață de acad. Ștefan ștefănescu, Academia Română Filiala Iași, Centrul de Studii Bucovina, Rădăuți, Editura Academiei Române, București, 2006, p. 77.
5. M. Eminescu, Opere XIII, Publicistică, 1882–1883, 1888–1889,
Timpul, România liberă, Fântâna Blanduziei, Cu 64 de reproduceri,
Academia Republicii socialiste România, Muzeul Literaturii Române,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1985, p.
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mare, nimic nu este lăsat la voia întâmplării, iar Eminescu
va ține constant legătura cu românii de dincolo de Cordun, atât în perioada vieneză, cât și după aceea. Va ține
legătura și îi va vizita cu diferite ocazii pe mulți dintre prietenii școlarității cernăuțene, care i-au devenit mai apoi
colegi la Viena, așa încât, în afara diverselor lui surse de
informații ajunsese să cunoască bine ceea ce se întâmpla în regiune, de la rude și prieteni, surse autentice și
credibile: Ioan și Aglaia Drogli (sora și cumnatul, stabiliți
în Cernăuți), Teodor Ștefanelli, frații Ion și Vasile Bumbac,
Ioan Cocinschi, Pamfil Dan, Vasile Burlă, Epaminonda Bucevschi, Chibici Revneanu, frații Samuil și Dimitrie Arcadie Isopescu, Vasile Grigoroviță, Ștefan Ștefureac, Vasile
Muraru.
Așa cum se întâmplă îndeobște, soarta l-a adus pe
Eminescu din nou în Bucovina, odată cu alegerea sa ca
secretar al Comitetului de organizare al serbării de la Putna, student fiind la Viena. Serbarea de la Putna, a pornit
de la ideea lui Iraclie Porumbescu, încă din 1856, când,
împreună cu o comisie a asistat la deschiderea oficială
a mormântului lui Ștefan cel Mare, și când s-a constatat
că atât mormântul voievodului cât și cele ale familiei sale
fuseseră jefuite. Iraclie, tatăl compozitorului Ciprian Porumbescu, preot persecutat pentru ideile sale patriotice
de chiar capul bisericii bucovinene, episcopul Eugenie
Hacman, insista ca la reașezarea osemintelor să se facă o
serbare în cinstea Voievodului, serbare la care să participe reprezentanți ai nației române din Bucovina și celelalte
țări românești�. De aici a pornit scânteia. A mai trecut însă
peste un deceniu ca ideea să prindă rădăcini în generația
lui Eminescu.
Amânată cu un an din cauza războiului franco-prusac, serbarea avea să fie și ocazia unică a Congresului
studențesc al românilor de pretutindeni (1871), la propunerea și insistențele poetului. În viziunea lui Eminescu,
dacă evenimentul s-ar mai fi amânat pentru încă un an,
serbarea ar fi fost cu totul compromisă. Intuițiile geniului
eminescian își spuneau cuvântul; tărăgănarea evenimentului ar fi avut soarta unui sine die lânced, rămas perpetuu
în stadiul proiectului. Mai mult, Eminescu simțea că trebuie bătut fierul cât e cald, altfel, chiar motivul formal al
serbării s-ar fi îndepărtat, iar autoritățile ar fi profitat de el
pentru a fi tergiversat și uitat.
Prin forțarea notei, în ciuda altor necazuri de ordin financiar, care au intervenit din motive independente de
voința organizatorilor, Eminescu era conștient că se fixează astfel, ca orientare pentru generația lui [...] lupta pentru
unitatea culturală, care conduce, o jumătate de secol mai
târziu, și la unitatea politică a poporului român�.
De data aceasta nimeni nu i-a impus lui Eminescu, student la Viena, să se întoarcă în Bucovina: nici părinții, nici
studiile, nici rudele apropiate, nici prietenii. Deasupra tuturor acestora stăteau cauze infinit mai importante decât
primele: sărbătorirea a 400 de ani de la sfințirea mănăstirii
Putna și, prin aceasta, proslăvirea unui erou al neamului
românesc, ridicat la importanța lui europeană, precum și
întâiul semn concret și manifest de unire a tuturor românilor, ceea ce, pentru bucovinenii de rând însemna mai
mult decât orice altceva. Este semnificativă în acest sens
mărturia lui Slavici, la numai câțiva ani de la serbare, că
atunci când la Putna, în vederea pregătirii evenimentului,
bucovinenii l-au întâmpinat premonitoriu grăind în taină
381.
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cuvintele: «Știu de ce ați venit. Acum se împlinesc o sută de
ani de când țara a fost luată de la Moldova și ați venit ca
s-o întoarceți!»[6]. Nimic mai semnificativ decât aceasta în
opinia simplă, directă a intuiției populare. Într-un cuvânt,
trebuia, în sfârșit, să se încheie epoca nefastă a „bocancului austriac” în Bucovina și să se arate că românii din imperiu nu capitulaseră în fața stăpânirii dualiste[7]. Așa cum
s-au așteptat, Apelul și Proiectul de program întocmite de
studenți au găsit un real răsunet în toate Țările Române.
Se accentua și aici, cum era firesc, nivelarea Carpaților politici [...]; formarea unui lanț indisolubil între toate țările române[8], așa cum susțineau studenții români din Paris.
Deși inițiatorul acestui eveniment a fost Iraclie Porumbescu, Eminescu preia ideea și se dedică acesteia, așa
cum avea să facă în tot restul vieții sale, atunci când intuia cauza unui ideal patriotic dedicat României și românismului, căci pentru nimic n-a luptat mai mult acest om decât pentru idealurile și cauza românilor de pretutindeni.
Din acest punct de vedere, cuvintele lui G. Călinescu își
au acoperirea în toată plinătatea lor: Eminescu era un român verde de tip carpatin, dintre aceia cari, trăind în prejma munților, mai cu seamă în Ardeal și Bucovina, sub năvala străinilor, cresc mai vânjoși și mai aprigi, și arată pentru
încercările de smulgere a lor din pământul străbun, rădăcini fioroase, prelungi, asemeni acelora ce apele curgătoare descoperă în malurile cu copaci bătrâni [...] N-avea nici o
aspirațiune pentru sine ci numai pentru nația și societatea
din care făcea parte, fiind prin aceasta mai mult un exponent decât un individ[9]. Ideea congresului se impune, iar
autoritățile austriece s-au alarmat, din moment ce guvernatorul Bucovinei informa Viena că în 27 august 1871
studenții țineau să demonstreze legătura românilor din Bucovina cu cei din Principatele dunărene și din Transilvania�,
ca apoi să se țină o serbare națională[10], desigur extrem de
periculoasă pentru integritatea colosului european.
Se cuvine, aici, o scurtă derulare a filmului serbării, nu
înainte de a remarca faptul că în monarhia unitară trăiau la un loc trei milioane de români și că întâlnim în analele universității rudolfiene și în ale altor școli înalte din acest
oraș, nume românești, dintre care unele au strălucit, mai
apoi, în țările lor[11] – lucru peste care se trece adesea cu
ușurință. În spiritul aceleiași idei este apreciată relația dintre românii studenți și primarul Vienei, relație despre care
istoricii domeniului, nu au scris îndeajuns, probabil din
lipsa documentelor. În schimb, a fost analizată în detaliu
relația familiilor Hurmuzachi și Balș cu marile personalități
politice și culturale vieneze. Marcăm doar faptul că Șincai
și Maior au învățat la institutul vienez Sfânta Barbara, pe
la 1780, că Gheorghe Lazăr, prin 1805 lupta pentru apărarea Vienei împotriva lui Napoleon, că unul dintre frații
Hurmuzachi, student în capitala imperiului a luptat pe
baricade împotriva oștirii împărătești, solidarzându-se cu
toți colegii săi germani, că Titu Maiorescu a fost un strălucit elev al liceului Theresianum și că toate culminează cu
6. Calendar pentru rămâni pe anul 1857, Anul XIV, Iași, 1857, p.
83. Vezi și A. Vasiliu, Iraclie Porumbescu, inițiator al serbării de la Putna, în Bucovina literară, Nr. 46 din 18 aprilie, An III/1943.
7. Mihai Eminescu, Răpirea Bucovinei, ediția citată, p. 8.
8. Timpul, Anul III/1878, nr. 119 din 1 iunie.
9. D. Vatamaniuc, Ioan Slavici și lumea prin care a trecut, p. 103.
10. Ziarul Românul din 26 aprilie 1970 (XIV).
11. G. Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu, Editura Cultura
Națională, București, 1932, p. 458–459.
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genialul Eminescu, student auditor al universităților din
Viena și Berlin.
Cu toate acestea, pe la 1864, interiorul vieții studențești
vieneze era destul de dezbinat. Inițial, activau în rândul
studențimii două societăți distincte: prima, mai mult un
club literar, intitulată Societatea literară și științifică, al
cărei statut a fost recunoscut oficial de guvern abia în
1868, a doua, România, mult mai numeroasă și mai activă. Între cele două existau dușmănii din cauza opiniilor
în jurul cărora erau formate: tradiționaliștii, pe de o parte,
cosmopoliții pe de alta. Alecu Hurmuzachi, mai detașat,
căci era dintre membrii așa numitului Club al indiferenților,
detașat prin însăși condiția sa nobiliară, a putut să-și dea
seama că vrajba dintre cele două grupări era de rău augur pentru minoritatea și cauza românismului și, în spiritul tradiției familiale, să militeze pentru fuzionarea celor
două societăți într-una singură.
Dându-și imediat seama de binefacerile acestei uniri,
în favoarea gestului se ridică și Eminescu, proaspătul student auditor, întărește prin fapte – unele conjuncturale,
dar ferme, altele prin convingerea prietenilor aleși –, atitudinea conaționalului său. Tânărul Eminescu înțelegea
încă de pe atunci structura interioară a românului și explica profunda sciziune dintre direcțiunile pe care au apucat unii pe de o parte, alții pe de alta[12], atribuindu-i acestuia un caracter cam vehement, adăugând la toate temerea că răul cel mare [...] se perpetuă și se moștenește[13]. Spre
satisfacția poetului, din această unire societatea România Jună, întemeiată în 1871, ce a reprezentat un adevărat azil pentru studenții români [...], căci iubirea colegială o
înlocuiește, între străini, pe cea părintească, sfatul și exemplul unui frate și amic înlocuiesc paza și epitropia părinților,
și iată că, cu timpul, din june independent și povățuit, studentul devine bărbat independent și matur[14]. Relatarea
este bine surprinsă, căci întocmai așa au evoluat lucrurile,
iar rolul lui Eminescu, în prietenia sa cu Slavici este ilustrativ din acest punct de vedere. În scurt timp, nou înființata
societate juca rolul unei adevărate instituții naționale, iar
meritul – și totodată avantajul – este acela de a fi lărgit
cercul acesteia, primind în rândul ei, nu numai studenți
din Bucovina și Ardeal – membrii care formau nucleul
societății –, dar și din Ungaria, Basarabia, Bulgaria, Macedonia și chiar din Istria. Și acesta este un aspect peste care
s-a trecut cu ușurință. Relațiile cu studenții proveniți din
regiunile amintite ajutau, desigur, la răspândirea ideilor
comune. S-a creat astfel în interiorul societății o emulație
patriotică de cea mai înaltă calitate, de care românii nu
dăduseră semn până atunci, iar dezbaterile din interior
erau adevărate pietre unghiulare ale românismului.
Așadar, când se împlineau 400 de ani de la sfințirea
mănăstirii Putna, ctitoria lui Ștefan Voievod, studentul
botoșănean, Constantin Aronovici, prezenta la ședința
Societății literarie-sociale «România» din 4 decembrie
1869 o disertație adecvată momentului, intitulată Despre geniul lui Ștefan cel Mare. El relua totodată – cu sau
fără știință –, propunerea lui Iraclie Porumbescu, făcută
cu un deceniu și ceva în urmă; aceea de a se organiza o
sărbătoare la Putna, și nu își punea problema neaprobării
ei, întrucât localitatea era situată în granițele imperiului,

și-apoi, în stadiul acesta, încă nu se ivise ideea congresului. Era o sărbătoare legitimă a românilor. Cum propunerea a fost primită foarte bine, dar cum la vremea aceea,
cele două societăți erau încă independente, studenții celor
două societăți țin o adunare comună și aleg un comitet provizoriu, care adresează, la sfârșitul lui decembrie 1869, un
apel către «frații și comilitonii» de la mai multe universități –
București, Iași, Paris, Viena, Torino, Berlin, Pesta, Pisa – și academii – Sibiu, Oradea, Cluj, Cernăuți, Blaj, Arad[15].
Lucrurile demarează, comitetul provizoriu se pune pe
treabă și întocmește cu seriozitate un Proiect de program
pentru serbarea națională la mormântul lui Ștefan cel Mare
la 15/27 august 1870, proiect care se va publica mai întâi și va fi reluat în ziarul lui B. P. Hasdeu, intitulat Traian.
Aici intervine rolul lui Eminescu, cel care ține să facă cunoscut faptul că, pe lângă desfășurarea serbării, va avea
loc și un congres al studenților, având grijă să nu pună pe
jar autoritățile polițienești austriece, luându-și toate mijloacele de prevedere/precauție și fiind extrem de atent la
formulare: A doua zi [...] se va improviza afară de mănăstire,
un congres al studenților români academici de pretutindenea; programul [...] îl va avea să-l statornicească comitetul
aranjor al serbării[16]. Așadar, Eminescu ține să precizeze
faptul că viitorul congres se va ține în afara mănăstirii, că
este un element improvizat și că, tocmai de aceea, încă
nu s-a întocmit un program al său. Riscă, însă prea devreme, să spună că la congres vor participa studenți români
academici de pretutindenea. Era un lucru care nu putea
fi ascuns, din același motiv pentru care nu li se părea de
ascuns faptul că serbarea se va ține la Putna, în interiorul
granițelor imperiale. Adevăratele probleme, însă, abia de
aici încep. După publicarea Apelului și Proiectului de program, studenții români din marile centre universitare vor
întocmi comitete, vor face liste de subscripții, intuind cu
toții importanța evenimentului, dar și posibilitatea de a
se întâlni la un loc. Studenții români din Paris, au și văzut
în serbare o manifestație importantă, chemată să șteargă
granițele, care divizau poporul român[17].
În 1870 se alege un comitet central al coordonării serbării, cu Nicolae Teclu președinte și Eminescu secretar. Românul, Albina, Federațiunea, dar și alte publicații din țară,
întâmpină cu bucurie și entuziasm inițiativa studenților.
Noul comitet lansează, probabil tot la insistențele poetului, apeluri peste apeluri, căci el știa mai bine ca oricine
că o campanie de presă va face populația mai interesată
și va stârni un entuziasm apoape unanim. Ceea ce s-a și
întâmplat. Acoperiți și salvați de presă, organizatorii au
trecut la atac. Chemarea din Apel, dar și celelalte reprezentau pe față, de această dată, o vădită orientare și un
strigăt disperat la o politică de zdruncinare a imperiului.
Două au fost căile principale spre care s-au orientat organizatorii: o parte activă în domeniul strict organizatoric, incluzându-se aici și partea economică, iar o alta și-a
asumat-o Eminescu prin publicarea unor aricole în ziarele
de dincolo de Carpați, asigurându-se în acest fel că opinia
publică va fi trezită la noua realitate, pe care dualismul
austro-ungar o ascundea sub preș. Activiștii primei categorii au acționat, adresându-se nu numai studențimii române de pretutindeni, dar și societăților românești mai

12. Teodor Bălan, Serbarea de la Putna 1871, Cernăuți, 1932, p. 17.
13. Idem, p. 18.
14. Ion Grămadă, Cartea sângelui, Crai nou, Editura Bucovina
viitoare, Editura Mușatinii, Suceava, 2002, p. 268.

15. D. Vatamaniuc, Ioan Slavici..., op. cit., p. 104.
16. A. A. Mureșianu, Eminescu, Aurel Mureșianu și serbarea de la
Putna, Cernăuți, 1935, p. 24.
17. D. Vatamaniuc, Ioan Slavici..., op. cit., p. 104.
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importante: Societății pentru cultura și literatura română
în Bucovina din Cernăuți, Asociațiunii transilvane din Sibiu
ori Societății Românismul, condusă de B. P. Hasdeu.
La toate acestea se adaugă efervescența din ce în ce
mai mare a apelurilor, subscripțiilor, dezbaterilor publice, precum și înființarea la Zürich a societății studenților
români, purtând numele rezonant, Junimea. Adevărata
situație începea să transpară și acest lucru se putea vedea
cu ochiul liber; era din ce în ce mai clar că toate aceste lucruri depășeau cadrul restrâns al unei serbări, fie ea și în
cinstea unui mare voievod. Autoritățile au intrat în alertă.
Se întretăiau informații și se primeeau instrucțiuni, între
Curtea vieneză și Cernăuți. Serbarea s-a amânat însă din
cauza războiului, care capta toată atenția opiniei publice.
Eminescu a înțeles acest lucru și l-a explicat cu o clarviziune nemaiîntâlnită la un tânăr de numai 19 ani: Prin războiul de față, la care participează cu spiritul toată lumea civilizată, s-a creat un curent al zilei care înădușă orice mișcare
de un caracter mai pacific. Dacă serbarea se ținea în anul
acesta, nu-i rămânea decât alegerea între două consecințe
egal de rele. Sau că curentul zilei, îi imprima fără voie, o
nuanță politică pe care n-o are și nici intenționează de-a o
avea, și atfeli am fi dat naștere la zgomote și păreri cu totul
neidentice cu scopul și ființa ei, ba poate că în cazul cel mai
rău realizarea ei ar fi fost oprită prin măsuri guvernamentale; sau, dacă lumea ar fi fost priceput-o bine, fiind însă în
contradicțiune cu curentul zilei, nimene nu s-ar fi interesat
de ea ș-ar fi trecut nebăgată în samă și fără de-a lăsa vro
urmă morală, precum s-au mai întâmplat și cu alte serbări
de natura acesteia[18]. Încheierea este pe cât de valabilă și
utilă, pe atât de înțeleaptă și e foarte probabil ca tocmai
Eminescu s-o fi impus, din moment ce scrie cu atâta convingere că de aceea Comitetul pentru serbare a găsit de bine
a o amâna pe anul viitor, când spiritele vor fi mai liniștite și
participarea neoprită de nici un feli de considerațiune[19].
Așadar, participarea era punctul forte pe care mizau organizatorii. Și pe bună dreptate. Alegerea amânării s-a dovedit a fi înțeleaptă și practică.
Dar Eminescu nu se oprește aici. Celelalte trei articole,
Să facem un congres (aprilie 1870), În unire e tăria (aprilie
1870) și Ecuilibrul, din mai, același an, sunt toate atacuri
la adresa dualismului austro-ungar, denunțând bazele
constituționale ale acestuia și numindu-l fără înconjur, o
ficțiune diplomatică. Mai mult, lucrurile sunt tranșate fără
nici un menajament: legile unui popor, drepturile sale nu
pot purcede dcât din el însuși. Alt element, străin, esențial,
diferit de al lui, nu-i poate impune nimica; și dacă-i impune,
atuncea e numai prin superioritatea demnă de recunoscut
a individualității sale[20]. Autoritățile aveau motive serioase de îngrijorare și pentru faptul că în unul dintre articole
(Să facem un congres) nu se mai vorbea pe ocolite, cu fapte care să transpară, ci de-a dreptul, explicativ, alarmant
pentru păzitorii dualismului. Iată, în concluziile aricolului,
cât de lărgită apare ideea congresului de la Putna și în ce
context. Ele sună în urechile de pază ale imperialilor ca o
chemare la luptă, drept pentru care, atât Slavici cât și Eminescu vor fi audiați la poliție, iar poetului i se va intenta un
proces de presă: 1) În caz dacă opiniunea publică a popoarelor Austriei ar cere schimbarea sistemei constituționale
de astăzi, românii, spre a fi factori eminaminte activi întru
18. M. Eminescu, op. cit., p. 98.
19. Idem.
20. Id ibidem, p. 93.
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formarea viitorului imperiului, să convoace un congres general al lor, în care toată națiunea românească să fie reprezentată și care să decidă atitudinea ei față cu situațiunea
cea nouă ce împrejurările par a o crea și impune imperiului.
2) Congresul să se declare solidar cu națiunile din Austria ce
urmăresc aceleași interese ca și cea română. 3) Congresul
să-și aleagă reprezentanța sa, care să comunice tronului
voința națiunei românești, cerând a ei satisfacere[21]. După
toate acestea ar mai fi vreo îndoială la ce țintea Eminescu?
În anul următor, ziarele românești, desfășoară o
și mai intensă activitate propagandistică în vederea
susținerii serbării. Convorbirile literare, Romanulu, Trompeta Carpaților, Curierul de Iași, Gazeta Transilvaniei nu
mai prididesc în a da înformații despre viitoarea serbare. Dumitru Brătianu, cu trei săptămâni înaintea evenimentului scria: Aceasta e manifestațiunea cea mai importantă a românismului, afirmațiunea cea mai puternică a
naționalității noastre, actul unic în analele istoriei noastre,
actul cel mai însemnat de solidaritate între toate țările române[22]. La astfel de declarații solidare – și n-a fost singura! – e de mirare că organizatorii n-au fost arestați.
Dar nu numai războiul este cauza pentru care serbarea trebuia amânată: și cele 5.000 de coroane strânse în
vederea organizării serbării au fost pierdute, căci banii au
foști puși într-o bancă care a dat faliment. Studenții nu se
descurajează; vor face noi demersuri pentru anul următor, deși stăpânirea austro-ungară trece, acum când prusacismul tiumfa, la înăsprirea politicii față de naționalitățile
negermane și nemaghiare[23]. Mai mult, deputații români
în frunte cu Sigismund Borlea fac în Dietă opoziție și au
atitudini ferme împotriva politicii antinaționale maghiare. Numai că, în condițiile date, lupta parlamentară era
pierdută din start. Nu aceasta era calea. Eminescu, Slavici,
Pamfil Dan și Vasile Morariu cer convocarea unei grabnice adunări generale, pentru a se stabili soarta serbării.
Era singura cale de a reacționa, având susținerea unui public din toate părțile româneșati. Era șansa disperării. Se
va vota pentru, iar noul comitet ales va reîncepe apelurile, demersurile și toate celelalte, în vederea susținerii evenimentului. Eminescu, deși nu mai făcea parte din comitet, susține cu tărie ca serbarea să nu mai fie amânată sub
nici o formă: Azi e momentul să facem un pas rezolut, să
realizăm dorința noastră comună! Pierdem un an din viața
noastră comună, dacă mai amânăm serbarea pentru anul
viitor[24].
Oameni influenți și cu stare, studenții de pretutindeni,
oamenii obișnuiți, din mult puținul lor, au dăruit bani
pentru cauză. Nici organizatorii nu se așteptau la aceasta. Entuziasmul se rostogoli peste tot. Oamenii politici
români, mari personalități culturale, au intrat și ei în joc.
Acum sunt chemați Slavici și Eminescu să dea explicații
poliției din Viena. Cum Eminescu era deja plecat în țară,
Slavici a fost somat să dea explicații în legătură cu toată
corespondența din întreaga Europă. În final, Slavici atrage atenția organelor polițienești că Austria ar fi trebuit să
cultive, în situația în care se găsea, simpatiile românilor, nu
să și-i înstrăineze prin măsuri samavolnice[25]. Memorabilă
21. Id ibidem, p. 90.
22. Apud: Ion Căpreanu, Bucovina: istorie și cultură românească
(1775–1918), Prefață de Gh. Buzatu, Editura Moldova, 1995, p. 56.
23. D. Vatamaniuc, Ioan Slavici... , op. cit.,p. 108.
24. Idem, p. 110.
25. Id ibidem, p. 112.
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replică.
În iulie, o delegație a plecat la Putna, în vederea organizării. Între timp, autoritățile imperiale au dat ordine drastice spre a fi supravegheată fiecare mișcare a
studențimii în general și a celor plecați în Bucovina, în
mod special. Încă sunt de descoperit documente în acest
sens. Cert este faptul că autoritățile locale, din prea mare
prudență, la care se adăugau adresele de urmărire asiduă a celor deja vizați, au rămas în pasivitate, nedându-și
concursul întru organizarea serbării. Încă un pas însemnat, însă, s-a făcut prin faptul că întâmplarea l-a adus în
cercul organizatorilor și pe Vasile Morariu, fiul lui Silvestru
Andrievici–Morariu, capul bisericii bucovinene, patriot însemnat și om de mare cultură, datorită căruia s-au realizat
multe în Bucovina, chiar sub ocupație. El a făcut în așa fel
încât să nu ceară permisiunea autorităților, ci să le pună
în fața faptului împlinit. De altfel nu era singura dată când
acest om se împotrivea autorităților austriece, ieșind din
cauză cu argumente și tactici de netăgăduit.
Cum populația privea serbarea ca un act pregătitor
readucerii Bucovinei la Moldova, au fost incredibile ajutoarele ei: de la care de transport, la tacâmuri și făină
pentru pâine, până la perne, cearșafuri, așternuturi, pentru banchetul festiv și cazare, toate au fost date cu atâta sârg și atâta credință, încât organizatorii au fost de-a
dreptul siderați. Se crease o emulație de nestăvilit, în
timp ce autoritățile districtuale, speriate de amploarea
neașteptată a organizării, au trimis jandarmii să oprească
lucrările. Lucrurile nu mai puteau fi stăpânite, prin urmare, prefectul Oreste Renney trebuia să facă slalom între
autoritățile vieneze și comitetul de organizare, care avea
acum în spatele său mulțimi neașteptate.
Brusc, din motive tactice (căci informările veneau cu
proptitudine), autoritățile vieneze s-au arătat binevoitoare manifestării, dându-și seama că medalia are și un revers; e mai bine că nu s-a ținut o asemenea serbare în mijlocul Vienei, căci ar fi putut degenera și ar fi fost de nestăpânit. Exista posibilitatea solidarizării cu toți românii din
oraș, dar și cu muncitorii, care erau și ei nemulțumiți, la
rându-le. Au venit, așadar, la Putna, delegați din București,
Iași, Berlin, urmărindu-se ca în comitetul lărgit să fie
cuprinși reprezentanți din toate provinciile românești.
Serbarea s-a desfășurat așa cum a surprins-o Slavici în
amintirile sale. Însă dincolo de desfășurarea impresionantă și de toate momentele înălțătoare, rămâne această
manifestare, adică ceea ce și-a dorit în special Eminescu:
semnificația ei politică; steagurile, lampioanele, eșarfele
celor care făceau de gardă la mormânt, toate purtau semnele tricolore, iar pe desupra, versurile lui Alecsandri ce
poartă semnificații neascunse: Cuprins de-un sacru dor, /
Visai unirea Daciei / C-o turmă și-un păstor.
Eminescu împarte mulțimii poezia însuflețitoare a lui
Gusti, scrisă pe foi volante, iar când participanții se prind în
horă, Ciprian Porumbescu îi spune tatălui său, inițiatorul
serbării, că a cântat Daciei întregi. Cuvântările au și ele
substanță politică și sunt ținute de mari personalități: Kogălniceanu, Cerchez, A. D. Xenopol, Slavici. Marele merit
al poetului, a fost, fără doar și poate, desfășurarea acestui congres, căci aici s-au pus bazele ideologice ale luptei pentru unitatea culturală, mai întâi. Poate că serbarea
n-a dus la o revoltă, tocmai pentru că trebuia înfăptuită
și conștientizată mai întâi coeziunea culturală, apoi cea
politică. Abia de aici înainte, prin Tribuna sibiană se va
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definitiva acest deziderat, sub cunoscuta lozică: Soarele
pentru toți românii la București răsare.
Că serbarea a fost într-adevăr nedorită, că autoritățile
stăteau cu frica în sân ca nu cumva aceasta să se transforme într-o revoltă, o reliefează și faptul că autoritatea de
primă instanță – scrie corespondentul «Românului» – pare
a se neliniști în mod serios, și pe sub mână sfătuiește și recomandă, în particular, moderațiune și prudență, ca și cum
scopul întrunirii ar fi fost de-a cuceri Bucovina și de-a răsturna fericitul imperiu cu două capete[26]. Chiar autoritățile
locale rămân cu totul neputincioase în fața unor momente ca acela în care Gr. Silași a înflăcărat întregul auditoriu, atacând pe față cosmopolitismul societății austriece,
fiind purtat de mulțime pe brațe. Jandarmii n-au primit
ordin să intervină, mai mult de frica de-a nu provoca masele înfierbântate, căci altfel, prefectul îi adusese, dar i-a
retras apoi la Vicov. Atmosfera era destul de tensionată
pentru autoritățile habsburgice, și înclina oarecum în favoarea bucovinenilor prinși în entuziasmul pregătirilor,
din moment ce corespondentul Românului o surprinde
atât de plastic și: Clătinatul frunzelor e luat drept zgomot
tropotitor al armatelor de invaziune, explicând înainte și
cauza care a dus la teama descrisă, cu multă îndrăzneală:
Într-un stat care constă din elemente eterogene, unele urâte
altora și totuși nevoite a trăi sub presiunea aceleiași mână
[sic] de fier, silite să tragă unul ș-același jug, într-un asemenea stat fiecare mișcare inspiră fiori[27].
Mult visatul congres studențesc, preconizat și gîndit
de Eminescu se va ține în sufrageria mănăstirii, în 16/28
august. Se discută un program, iar într-o ședință secretă se stabilesc obiectvele continuării luptei: înființarea
unei publicații prin care studenții de pretutindeni să fie
informați cu tot ceea ce se petrece, punând în prim plan
activități cultural-științifice, mai întâi; se avea în vedere,
apoi, organizarea tuturor studenților români progresiști
prin înființarea unor comitete locale și a unuia central, în
fiecare provincie românească; se mai stabilește, ca viitorul congres să se organizeze la Turda, în onoarea lui Mihai
Viteazul, unificatorul. În sfârșit se discută mult întoarcerea
la popor, la limba și obiceiurile lui, excuzându-se în acest
fel cosmopolitismul, nevăzut cu ochi buni de bucovineanul de rând.
În 29 august se încheie festivitățile, iar Arcadie Ciupercovici, starețul mănăstirii, supranumit patronul serbării,
fără de curajul căruia serbarea ar fi avut mari probleme în
desfășurarea ei, oferi o masă celor rămași. În acest fel au
răsuflat ușurate atât autoritățile locale, cât și cele centrale,
întrucât au putut scăpa cu obrazul curat, iar gândul nedoritei serbări a trecut și totul a intrat în rutina cea de toate
zilele. Bucovina mai avea de luptat până să-și vadă visul
împlinit, iar mulțimea de oameni care-a trăit momentul
și a trecut tangent pe lângă unire a rămas cu speranța că
timpurile se vor întoarce și cu regretul că nu s-a întâmplat
atunci, cum de alfel credeau din toată ființa lor. A lipsit
puțin ca visul să devină realitate.
În ceea ce privește regretul lui Eminescu... E greu de
imaginat.

26. Apud: D. Vatamaniuc, Ioan Slavici... , op. cit., p. 116.
27. Românul, Anul XIV din 21 august, 1871.
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Încă din primii ani ai carierei sale, Lovinescu încerca să-şi explice fascinaţia pe care lirismul eminescian o exercita asupra a generaţii întregi de cititori, fără a-şi pierde forţa de impact psihologic. Pe
tânărul critic îl impresionau nu „ideile”, nu „filosofia”
lui Eminescu (această „filosofie” i se părea chiar un
pic învechită sau, oricum, lipsită de originalitate), şi
din acest motiv el înclina să creadă că în poezie ideile „nu înseamnă cugetare şi speculaţie intelectuală,
ci intensitate de sentiment şi unitate sufletească organică (s.n.)”[1]. Influenţat probabil de Croce (teoretic,
abolirea distincţiei dintre „formă” şi „fond” semnala,
implicit, o delimitare fermă de estetica maioresciană), criticul va dezvolta ideea şi mai târziu, în Mutaţia valorilor estetice, cu câteva nuanţe în plus, demne de reţinut. Înainte de toate, Lovinescu acordă
esteticului o valoare circumstanţială, relativă, depinzând de contextul istoric (i.e., de rasă, de timp
şi de variaţiile percepţiei individuale), drept pentru
care arta, oricât de valoroasă ar fi, se vede supusă
unui inevitabil proces de eroziune, păstrând intact
numai scheletul intelectual, şi acela reconstituibil
printr-un delicat procedeu de arheologie culturală. Transformarea pare ireversibilă, fiindcă, afirmă
apologetul modernizării, „odată cu scurgerea vremii elementul inefabil, partea intimă a operei de
artă ce se adresează sensibilităţii, elementul de sugestie a limbii, fondul sufletesc mistic se anulează
1. E. Lovinescu, Critice, II, ediţie definitivă, Bucureşti, 1926, p. 78.
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aproape cu desăvârşire”[2].
Există însă şi câteva excepţii, pentru că unele
opere izbutesc totuşi să se salveze şi să nu „ruginească”, sub vremi. În literatura noastră, spre exemplu, doar Eminescu ar fi reuşit să învingă în lupta
cu timpul, pentru că a compus „cele mai muzicale
şi mai plastice versuri ce s-au scris în româneşte”. În
rest, toată poezia română de dinaintea sa – subliniază criticul – „nu există ca valoare actuală ci numai ca
valoare istorică”. Chiar şi în opera eminesciană partea intelectuală s-a uzat (remarcă mai veche), dar
„calitatea de sugestie a poeziei eminesciene rămâne şi astăzi proaspătă, intactă şi neegalată de nici
un poet contemporan”[3]. Ca atare, elementul de rezistenţă al poeziei lui Eminescu îl constituie, pentru
Lovinescu, muzicalitatea şi capacitatea sa de sugestie, şi nu „ideile”, nu „conţinutul” propriu-zis (opinie
reluată, peste ani, de Negoiţescu şi alţii).
Trebuie subliniată acum o primă inconsecvenţă,
care va genera câteva erori grave în judecarea operei lui Eminescu. Iată despre ce este vorba: deşi concede poeziei capacitatea de a se sustrage de la inevitabilul proces de „mutaţie a valorilor”, Lovinescu
sancţionează fără pic de rezervă proza eminesciană, considerată mult mai puţin valoroasă din cauză că ar fi prea „lirică” (iar amestecul genurilor constituie, pentru criticul modernist, o eroare estetică),
„supusă tuturor influenţelor romantismului german
al epocii”. Or, romantismul nu are ce căuta în proză,
care, potrivit concepţiei lovinesciene, evoluează în
mod necesar de la „subiectiv” la „obiectiv”, adică de
la „romantism” (fantezist şi sentimental) la realismul
mimetic. Pe scurt: ilustrând un moment de tranziţie,
şi, în plus, fiind incapabilă să respecte condiţiile creaţiei obiective, proza eminesciană „nu îmbrăţişează lumea în realităţi”, şi de aceea, conchide criticul
2. Idem, Mutaţia valorilor estetice, în Istoria literaturii române
contemporane, Editura Minerva, Bucuresti, 1981, vol. III, p. 379.
3. Ibidem, p. 389.
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modernist, „nu are o prea mare valoare”.
După cum lesne se poate observa, aici se confruntă, în fond, două teorii pe care Lovinescu nu izbuteşte cu nici un chip să le concilieze. El susţine,
pe de o parte, că valoarea de sugestie a unei opere
literare (şi nu doar a poeziei) e în măsură să-i asigure rezistenţa în timp – ca atare, „nu numai imaginile sau cadenţele produc sugestii, cum e şi natural,
ci şi cuvântul simplu, luat în unitatea lui, e capabil
să sugereze dincolo de sensul său noţional”[4], şi tot
aşa, „pentru valoarea sa de sugestie”, expresia metaforică este „esenţială poeziei, dar poate fi tot atât de
bine folosită şi în proza poetică”[5]. Pe de altă parte,
autorul Istoriei literaturii române contemporane impune prozei nişte constrângeri suplimentare (evoluţia de la rural la urban, reprezentarea estetică mimetic-obiectivă a noilor realităţi sociale), de care e
scutită, în schimb, poezia.
Însă evoluţia de la „subiectiv” la „obiectiv” nu reclamă, aşa cum au crezut unii interpreţi grăbiţi, întoarcerea la o formulă de artă desuetă (realismul
mimetic), contrazisă de evoluţia prozei moderne.
Prin modernizare (atât în cazul poeziei, cât şi în cel
al prozei) Lovinescu înţelegea un proces de intelectualizare a discursului, care impune, de fapt, adâncirea (obiectivă) în „subiect”. Cu alte cuvinte, sincronizarea cu modelele occidentale vizează explorarea
metodică a eului individual, devenit acum obiect
de investigaţie psihologică. În consecinţă, invocata
trecere de la rural la urban indică mai curând evoluţia de la o literatură axată pe psihologia colectivă şi nediferenţiată (sufletul ţărănesc) la o literatură reflectând psihologia individuală, modelată de
o mentalitate specific urbană. Acestea fiind spuse,
se observă cu uşurinţă că motivele pentru care Lovinescu respinge proza eminesciană se dovedesc
complet arbitrare, nefiind justificate nici măcar de
propria teorie privind evoluţia epicului de la subiectiv la obiectiv. Teorie care, pe de altă parte, pare
să contrazică nu doar subiectiva proză eminesciană, ci şi întreaga literatură a criticului de la „Sburătorul”, edificată pe tiparele romantice ale melodramei
(racordate, desigur, la spiritul sensibilităţii moderne). Un alt motiv de incomprehensiune l-ar putea
constitui reticenţa raţionalistului Lovinescu faţă de
genul fantastic – desconsiderat din pricini, desigur,
temperamentale, fără niciun argument serios, care
să pună la îndoială valoarea estetică a textelor din
categoria cu pricina.
În schimb, legătura subterană, de viziune, dintre poezia şi proza eminesciană a sesizat-o corect
Ibrăileanu, ale cărui afirmaţii merg până la un punct
pe aceleaşi coordonate, cu deosebirea că adversarul de la „Viaţa Românească” nu găseşte deloc „învechit” acest palier al operei şi atrage atenţia asupra
caracterului de „autobiografie spirituală” al nuvelei
4. Ibidem, p. 349.
5. Ibidem, p. 352.
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Sărmanul Dionis (oare nu tot o astfel de „autobiografie” scrie şi Lovinescu, în opera lui literară?), referindu-se apoi la acuitatea analizei psihologice din
celelalte proze (îndeosebi din Cezara). Altminteri,
interpretarea lui Ibrăileanu se revendică de la aceleaşi premize psihologiste, potrivit cărora „farmecul
inefabil” al lirismului eminescian se cuvine detectat
în capacitatea de sugestie şi în muzicalitatea limbajului. Or, recursul la sugestie presupune refuzul
transcrierii mimetice a „realităţii”, al ancorării în biografic şi în istoric, în favoarea unor reprezentări mai
abstracte şi a unui limbaj universal (precum acela al
muzicii), al sentimentelor şi trăirilor „obiective”, izvorâte din inconştient. Ca atare, căutând să înţeleagă puterea de seducţie a poeziei eminesciene, Ibrăileanu ajungea la nişte concluzii foarte apropiate de
„ideile” lovinesciene, dar mult mai bine argumentate.
Spre exemplu, criticul ieşean corela principiul sugestiei cu acela psihologist, al emoţiei şi sentimentului, cum şi cu mecanismul imaginaţiei creatoare,
pentru a evidenţia „lipsa de subiecte, de ocazional”
în lirica eminesciană. Imaginaţia, afirmă Ibrăileanu,
„este serva supusă a sentimentului. Ea nu are alt rol
decît să exprime sentimentul. De aici caracterul de
imaterialitate al poeziei sale lirice, idealitatea ei”, care
nu-i decât un „efect al muzicii din suflet, ca produs
al instinctului poetic, şi nu al voinţei conştiente”[6] (al
„temperamentului”, ar fi spus Lovinescu). Prin urmare, poezia lui Eminescu „scoate din enormul inconştient stări nebănuite de suflet şi, exprimînd inexprimabilul, ne face cunoscut, în clipe de fulger, profundul sufletului nostru”[7]. În opinia criticului ieşean,
sugestia, imaginea şi ideea alcătuiesc, mai exact, un
întreg nedecompozabil, ceea ce face inutilă repudierea „filosofiei” din versurile eminesciene, câtă vreme distincţia tradiţională dintre „formă” şi „conţinut”
(sancţionată, am văzut, şi de Lovinescu) este abolită în literatura şi arta modernă. După cum remarcăm, Ibrăileanu explică foarte comprehensiv motivele popularităţii lui Eminescu – poet genial, care a
ştiut să „traducă” filosofia complicată a Luceafărului
în limbajul simplu şi accesibil al romanţei, lirica eminesciană dovedindu-se rezistentă în timp şi datorită
„mesajului” său lesne de înţeles (desigur, la un prim
nivel, comun, de înţelegere), şi nu doar graţie muzicalităţii şi sugestivităţii limbajului.
Opinii asemănătoare întâlnim în studiile lui D. Caracostea, alt adversar al lui Lovinescu, care descrie
mecanismul creativităţii în felul unui proces psihologic complex, determinat nu doar de predispoziţiile înnăscute ale scriitorului (cum susţineau Maiorescu şi discipolii săi[8], „teorie” la care se raliază, prin6. G. Ibrăileanu, Mihai Eminescu, în Note şi impresii, Editura „Viaţa Românească”, 1921, p. 46.
7. Ibidem. Lectura liricii eminesciene, spune Ibrăileanu, ar genera „senzaţia infinitului, a lucrului în sine, a voinţei lui Schopenhauer”.
8. Vezi Titu Maiorescu, Eminescu şi poeziile lui. De asemenea,
Mihail Dragomirescu, Critica „ştiinţifică” şi Eminescu, în vol. Scrieri critice şi estetice, ed. Z. Ornea, Bucureşti, EPL, 1969, p. 271-275.
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cipial, şi Ibrăileanu, şi criticul de la „Sburătorul”), ci şi
de interacţiunea cu un anumit mediu, factor menit
a accentua încă şi mai mult rolul evenimentului biografic în geneza poemelor eminesciene. După cum
afirmă Caracostea, Eminescu „nu purcedea, ca Goethe de pildă, de la factorul exterior, de la viziune,
ci de la un entuziasm, de la o vibraţiune muzicală,
care îşi creează treptat aspectul extern, ca la Schiller,
cu deosebirea că la Eminescu acest fond prim nu e
simpla dispoziţie muzicală, ci e înfrăţit dintru început cu o idee care, chiar nebuloasă fiind, are totuşi
în liniile ei largi destul adevăr”[9]. Scurt spus, „muzicalitatea lui Eminescu este înfrăţită de la bun început
cu o imagine şi ambele elemente sunt străbătute de
gând”, iar „această organică îmbinare de elemente
contribuie nu puţin la puterea de sugestie a poeziei
sale”[10].
Pe de altă parte, probabil sub influenţa revoluţionarelor idei ale lui Wilhelm von Humboldt (cu un
impact enorm la începutul secolului al XX-lea, mai
ales în lingvistică), Caracostea consideră că există o
„formă internă”, un „factor modelator supraordonat”,
relevabil în fiecare poem eminescian, indiferent de
„forma” lui particulară, astfel încât „acordul dintre
personalitate, experienţa adânc trăită şi forma internă” lămureşte şi „stăruinţa de a plăsmui”, propensiunea creatoare. Căutând, deci, „forma internă” a liricii
eminesciene, criticul identifică o „structură dramatică” recurentă (mai precis: balada), „cerută de chiar
personalitatea lui”, aşadar o „formă” ce are la bază o
experienţă psiho-erotică sui generis (în cazul lui Lovinescu avem de-a face tot cu o structură dramatică
– „romanul-melodramă” – impusă în mod involuntar
de personalitatea psihică a autorului). Iar experienţa aceasta (în care Lovinescu se va fi regăsit uşor)
constă în alternarea unor trăiri contrastante (de „patimă şi idealizare”), printr-o „afirmare de sentiment
viu dezlănţuit”, negat cu violenţă apoi sau anihilat
chiar din faşă, de vreme ce „sentimentul iniţial pare
că se tăgăduieşte prin chiar impetuozitatea lui”[11].
Sau, după cum afirmă criticul: „de la început până
la maturitate contrastul dintre înalt şi teluric în iubire corespunde unei experienţe primordiale, care
necontenit a cerut să fie exprimată”[12]. Prin urmare,
dacă factorul creativ exprimă nu doar predispoziţiile temperamentului artistic, ci şi „tendinţa integrării
în viaţă”, e limpede că în toate poemele eminesciene
există un substrat de experienţă personală, subiectivă, ce se exprimă la modul dramatic, în forma unui
conflict radical cu mediul, cu „realitatea” exterioară.
Prin urmare, Caracostea descifrează şi el „enigma”
personalităţii eminesciene tot cu ajutorul psihologiei erotice, iar intuiţia lovinesciană se vede confirmată, în timp, şi de Petru Creţia, avizatul cercetător
9. D. Caracostea, Creativitatea eminesciană, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Ion Apetroaie, Junimea, Iaşi, 1987, p. 120.
10. Ibidem, p. 121.
11. Ibidem, p. 183.
12. Ibidem, p. 166.
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al manuscriselor eminesciene, pentru care „uneori
caracterul ocazional este mai evident, alteori mai
puţin, dar el nu poate fi negat” – de vreme ce Eminescu însuşi spune despre dragoste: „este însăşi a
mea viaţă care curge pe pământ, căci iubirea şi viaţa-mi nu sunt lucruri osebite”[13]. Or, confesiunea
poetului constituie, cred, un argument suficient de
convingător, ce creditează o dată în plus, mai mult
decât presupoziţiile psihanalizei, concepţia lovinesciană despre personalitatea eminesciană, a cărei
configuraţie e determinată de erotism.
Revenind la problema impactului social al poeziei lui Eminescu, ce justifică în bună măsură fenomenul constituirii mitului eminescian, Lovinescu considera că receptivitatea publicului se explică atât prin
farmecul limbajului (prin elementele formale, aşadar), cât şi prin caracterul „specific naţional” al acestei opere ancorate adânc în spiritualitatea românească. De aceea, în Istoria civilizaţiei..., criticul condiţiona de fapt afirmarea, pe planul valorilor universale, a creativităţii unei culturi minore, precum cultura română, de admiraţia pentru modelele europene – resort psihic ce declanşează mai întâi impulsul
mimetic şi, ulterior, tendinţa de „diferenţiere”. Prin
urmare, în opera eminesciană Lovinescu detectează două straturi: unul autohton, „specific naţional”,
şi altul european, de cultură germană. Există aşadar
o legătură evidentă între „formă” şi „conţinut”, între
individ şi comunitate, între „idee” şi calitatea infinit
sugestivă a limbajului care o vehiculează.
Or, când judecă negativ proza eminesciană, Lovinescu avea în vedere doar elementele de „conţinut”
ale acesteia, „temele” şi „motivele” predilecte, nu şi
valorile ei de sugestie (de parcă „fondul” şi „forma”
s-ar putea segrega de facto în două entităţi autonome!). Şi ipostaza evidenţiată în acest caz (cea de
„ideolog”) i se părea a fi tocmai cea mai perisabilă,
pentru că se referă la un scriitor ce „reprezintă, anume, tradiţia naţională, conservatorismul istoric, dragostea pentru poezia, limba, legendele populare şi,
totodată, cultura germană”[14]. Dar dacă „prin temele lirismului său, prin forma compoziţiei sale retorice, prin filozofie, prin atitudine socială, prin naţionalism şi folclorism, caracteristica lui Eminescu este
esenţial romantică...”[15] (înţelege: anacronică, supusă procesului de eroziune, al mutaţiei de valori),
atunci cum se mai justifică, oare, perenitatea operei cu pricina, capabilă, am văzut, să mişte sufletul
omului modern, şi încă într-o măsură neegalată de
nimeni altcineva?
Ca să înţelegem motivele pentru care Lovinescu
respinge proza eminesciană şi, în genere, romantismul, trebuie readuse în discuţie opiniile criticului
13. Petru Creţia, Testamentul unui eminescolog, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 252.
14. E. Lovinescu, Critice, IV, ediţie definitivă, Editura.Ciornei, Bucureşti, 1928.
15. Apud Ion Nuţă, Studiu introductiv, în vol. E. Lovinescu, Mihai
Eminescu, Editura Junimea, ia;i, 1984, p. XVII.
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despre sugestia muzicală şi, în particular, despre
simbolism. După cum ştim, în Mutaţia valorilor estetice criticul afirmă că „în evoluţia poeziei contemporane, mişcarea simbolistă răspunde precis tendinţei
de a reda inefabilul şi de a înlocui deci construcţia
discursivă, logică, raţionalismul şi didacticismul poetic, de sugestie care, dincolo de anecdotă şi expunere logică, sugerează stări sufleteşti profunde,
neorganice, muzicale”[16]. De asemeni, spune Lovinescu, „având un fond muzical, simbolismul exclude cugetarea organizată, fără a exclude însă şi profunzimea sentimentelor. [...]. El vrea să ne dea esenţa lucrurilor, tiparele generale din care au pornit formele multiple şi diverse, materia inalterabilă şi neindividualizată încă a sufletului uman. Prin această
sforţare spre universal, simbolismul păşeşte alături
de muzică, limba firească a universalului (s.n.)”[17].
Dacă aşa stau lucrurile, nu cumva trebuie să considerăm pe Eminescu (dată fiind dimensiunea sugestiv-muzicală a liricii sale) un precursor al simbolismului românesc? Desigur. Numai că, în mod bizar,
Lovinescu refuză să tragă această concluzie la care
l-a condus, dealtfel, chiar argumentaţia sa. Refuzul
se datorează poate şi faptului că ideea mai fusese
exprimată în epocă de N. Davidescu, adversar înverşunat al criticului de la „Sburătorul”. Însă, dacă
nu voia să-i acorde lui Eminescu statutul de precursor al simbolismului, măcar prin unele elemente ale
operei, Lovinescu se vedea pus în situaţia de a-l respinge pur şi simplu, şi nu o putea face decât într-un
singur fel: admiţând că literatura noastră evoluează
organic (idee ce contrazice teoria sincronismului şi
a imitaţiei formelor străine) şi că, în această evoluţie, simbolismul n-a fost decât un fenomen periferic,
fără impact semnificativ – ceea ce s-a şi întâmplat,
determinându-l pe criticul modernist să celebreze,
în cea mai pură manieră tradiţionalistă, conservatoare, creativitatea rasei, în spiritul vechilor teorii
despre specificul naţional.
Am ales două exemple. Primul e din Istoria literaturii române contemporane: „Literatura română nu
şi-a dovedit existenţa numai prin talente neîndoioase, ci şi prin însuşiri specifice şi comune: virtualităţile artistice ale rasei sunt evidente în poezia noastră
populară, iar cifrele realizărilor literaturii culte nu se
alăturează, ci se adună. Eminescu, Creangă şi Caragiale nu sunt numai scriitori de talent, ci şi puncte din frontiera hărţii noastre psihice”[18]. Celălalt e
din Bizu şi face elogiul ruralităţii şi al moldovenismului: „din această ambianţă de târg moldovenesc
s-a plămădit, astfel, literatura noastră, asimilându-i
caracterul rural sau periferic, cu zvon de şezători şi
perspective de munţi violeţi. […] Confortul saloanelor parchetate, al policandrelor de cristal […] n-a
produs o literatură şi o ideologie; vântul sufletului
16. E. Lovinescu, Mutaţia valorilor estetice, în vol. cit., p. 359.
17. Idem, Istoria literaturii române contemporane, vol. I, ed. cit.,
p. 21.
18. Ibidem, p. 63.
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şi talentului românesc bate încă prin coşurile căsuţelor turtite, cu muşcate pe prispă, cu ochiuri de
geam cârpite cu hârtie, prin grădiniţe troienite de
roade, prin cârciuma jupânului Oişie în scrânciobul
căreia s-au dat pe rând Ion Creangă, I. Dragoslav şi
M. Sadoveanu”[19].
Iată-l aşadar pe „modernistul” Lovinescu, apologetul sincronismului şi al imitaţiei modelelor occidentale, sfârşind prin a explica valoarea estetică
în grila determinismului psihologist, regionalist şi
etnicist.
Rezumând, în opinia autorului Istoriei literaturii
române contemporane perenitatea operei eminesciene n-ar fi fost posibilă dacă genialul ei autor nu
reuşea să exprime caracteristicile cele mai reprezentative ale spiritualităţii româneşti, ale „psiheei”
colective, într-o formă artistică exemplară, racordată la cerinţele artei şi sensibilităţii moderne. Dar
cum opera, tot Lovinescu zicea, nu-i decât expresia
nemijlocită a unei personalităţi, explicaţia puterii
de fascinaţie a versului eminescian trebuia căutată,
nici nu-i de mirare, tot în „sufletul” poetului, ale cărui resorturi inconştiente, dictate de predispoziţiile
psihice ale rasei (moldovenismul temperamental),
vor genera nişte configuraţii estetice aparte, determinate (mai exact: puse în evidenţă) de voinţa creatoare, adică de acel „bovarism” teoretizat cu atâta
zel de criticul modernist. Gândind lucrurile în acest
fel, Lovinescu credea că întreaga creaţie eminesciană nu-i decât un simplu „ecou” al unui „caz” psihologic, e drept, cu totul excepţional, dar nici pe departe singular ori „inexplicabil”, cum s-a tot spus, câtă
vreme în personalitatea lui Eminescu amfitrionul
de la „Sburătorul” descifra, dincolo de mode şi timp,
profilul creatorului de geniu, în care i-a plăcut lui însuşi să se ipostazieze, la un moment dat. Aşa se explică de ce, în interpretarea lui Eminescu, Lovinescu
a optat nu pentru varianta studiului critic, la îndemâna oricui, ci pentru roman – formă literară care
prescrie unitatea psihologică dintre autor şi personajul său (mai ales, am reţinut, atunci când e vorba
de literatura scrisă de critici – să nu uităm că şi Thibaudet, critic cu care Lovinescu are multe afinităţi,
definea romanul în termeni asemănători, ca „autobiografie a posibilului”!).
După exorcizarea demonului burghez ce reclamă împăcarea resemnată cu sine şi cu lumea din
jur, în episoadele succesive ale ciclului „autobiografic”, personalitatea lovinesciană îşi va fi căutat la un
moment dat, compensativ, şi un analogon simbolic,
ideal, cu efigie de „luceafăr”. Nu-i inutil de precizat
că romanele eminesciene sunt scrise într-o perioadă tulbure, pe fondul unei crize existenţiale majore, semnalate apăsat de notaţiile din „agende”. Motivaţiile psihologice ale unui atari demers sunt însă
mult mai complexe.
19. Idem, Bizu, Editura Dacia, Cluj, 1974, p. 217.
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AUTORITATEA LITEREI DE DICȚIONAR

Încumetându-se să se apuce de lucru la un Dicţionar de cultură poetică. Eminescu, apărut relativ recent
(Iaşi, Ed. Universitas XXI, 2010; prefaţă – foarte bună
dar în niciun fel contextualizată – de Codrin Liviu Cuţitaru; ilustraţii – foarte bine prinse în „ramă“ – de Violeta Lăcătuşu), Viorica S. Constantinescu pare să fi
urmat unul dintre îndemnurile lui Constantin Noica: „nu
de judecat critic, de către noi,
este acum Eminescu, ci de
asimilat într-un fel, ca o conştiinţă de cultură de dindărătul nostru...“ Iar întrebarea
cât de amplu şi de profund a
fost influenţat Eminescu de
cultura universală rămâne
încă reprezentativă pentru
o problematică generoasă a
eminescologiei şi a comparatismului nostru, în general.
Oricâte corective s-ar aduce
perspectivei interpretative,
influenţele asupra lui Eminescu, care nu mai pot fi reduse de multă vreme la stadiul descriptiv comparativ,
rămân un dat al istoriei literare, iar nu un curent al modei
comparative.
Comit un truism spunând
că Eminescu a avut un spirit
cuprinzător şi că a dispus de
o uriaşă capacitate de asimilare a valorilor gândirii şi culturii universale. Parcurgând paginile dicţionarului de
faţă – chiar dacă nu neapărtat în ordine strict alfabetică –, ne dăm seama o dată în plus de felul în care
Eminescu se caută pe sine în alţi semeni de-ai săi, prin
teme, motive, imagini, idei sau sisteme filosofice. Deşi
Viorica S. Constantinescu ia în consideraţie predispoziţiile codificate în structura operei poetice şi deşi caută scheme culturale în care Eminescu poate fi plasat,
el nu este încadrat cutărui orizont cultural sub un raport mecanic, fără posibilitatea devierii creatoare. Întâlnirea cu un spirit afin nu-l determină să-l urmeze
pe acesta neapărat, ci doar îl propulsează pe drumul
său înspre un orizont dezmărginit. Respingând teza
preluării oarbe a ideilor din aerul timpului, se poate
afirma că acestea au constituit un imbold pentru a-şi
da la iveală sufletul, ceea ce ne aminteşte de studiul
blagian despre influenţele modelatoare şi catalitice.
Pentru a realiza întinderea în timpuri şi spaţii culturale a paralelelor posibile, Viorica S. Constantinescu
nu dă frâu liber propensiunii comparatistice, care ar
putea merge atât de departe, încât s-ar ajunge astfel uneori să se compare orice cu orice. Cercetătoarea
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păstrează o dreaptă măsură în circumscrierea teritoriului asocierilor în funcţie de extensia culturii asimilate de Eminescu, de spaţiul formaţiei sale, de vremea în
care ideile generale l-au marcat, de straturile inconştientului colectiv. În privinţa acestuia din urmă, deşi se
remarcă un sincretism tipic pentru creaţia eminesciană între mai multe personaje,
povestiri, legende şi credinţe
populare, cum sunt acelea
în strigoi (de unde s-a ivit și
excepționalul poem Strigoii),
suntem atenţionaţi într-un
articol de faptul că „Teiul nu
este venerat în folclorul românesc, de aceea mai curând obsesia unui arbore «mubarak»
trebuie să fi avut, în cazul lui
Eminescu, legătură cu germanofilia poetului (cunoaşterea
mai ales a poeziei lui Heine)...“
(p. 206).
Toate elementele care ar
putea converge înspre realizarea paralelelor posibile şi
credibilităţii necesare sunt
supuse unui examen critic
riguros. Este motivul pentru
care afirmaţiile sunt constant
avansate cu o prudenţă ce
stă bine oricărui comparatist:
„Eminescu ar fi putut cunoaşte scena naşterii zeiţei iubirii
[Anadiomene (Venus)] din
mare dintr-o poezie – sonet
al lui Rimbaud...“ (p. 16); „Eminescu trebuie să fi cunoscut bine tragedia greacă şi prin intermediul lecturilor în
limba germană...“ (p. 22); „În schiţarea acestui peisaj cu
lună şi corn, poetul s-ar fi putut inspira din imagini stereotipe, care apar în scenografiile la opera Lohengrin, de
Wagner...“ (p. 53); „S-ar putea ca Eminescu să fi cunoscut
o lucrare a lui Jakob Grimm, din 1835, Deutche Mithologie şi, în general, mitologia nordică prin filieră germană.
Aşa se face că Zamolxes este identificat cu Odin în Strigoii. Odin însuşi bea hidromel, contrar mitului“ (p. 159);
„E greu de apreciat prin ce filieră a ajuns cerbul alb cu
stea în frunte în peisajul Daciei lui Eminescu, dar nu este
imposibil ca el să fi existat măcar în basme şi legende“ (p.
47); „Pe Eminescu, poetul care proceda sincretic în tratarea motivelor romantice, ar fi putut să-l inspire nu doar
Novalis, ci şi alţi poeţi romantici, mediocri, dar la modă
în perioada vieneză a poetului...“ (p. 94); „Eminescu ar fi
putut cunoaşte (citit chiar) romanul lui Hölderlin, Hyperion sau Schivnicul din Grecia (1797 – 1799), un roman
epistolar al tânărului care poartă numele astrului...“ (p.
114); „Eminescu ar fi putut avea cunoştinţe despre cultul
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iniţiatic al «zeiţei voalate» din cursurile de egiptologie
de la Viena şi Berlin...“ (p. 117).
Viorica S. Constantinescu întreprinde un comparatism elastic, nuanţat, circumscriind cu aproximaţie
aria întâlnirilor mai mult sau mai puţin mirabile şi determinante pentru un spirit atât de liber şi de divers
cum a fost acela al lui Eminescu. Şi nu întodeauna influenţele au fost de primă mână. Astfel, ideea pentru
vastul poem Memento mori putea să-i fi fost dată nu
numai de Victor Hugo, cu celebra Legenda secolelor, ci
şi de un poet műnchenez mediocru, aparţinător al romantismului târziu, care publica frecvent şi în revistele vieneze, poet contemporan cu Eminescu, student
în acea vreme. Iar un alt poet contemporan, un oarecare Emmanuel Geibel, din acelaşi cerc műnchenez,
publicase şi el un poem intitulat chiar Memento mori.
Toate aceste considerații sunt avansate în virtutea
faptului că perioada vieneză a lui Eminescu coincide
cu una epigonică a literaturii germane.
Comparatista noastră face numeroase analogii tipologice, dispune lecturi paralele și reconfirmă izvoare („splendoarea şi mizeria“ studiului comparatist). În virtutea filo-germanismului său funciar, Eminescu face din spaţiul cultural nord-european o sursă
a imaginarului său poetic, ajungând să susţină ideea
apartenenţei Daciei la spaţiul etno-cultural germanic
(„pentru Eminescu, legenda e mai adevărată decât istoria, pentru că legenda, pare să fi crezut şi el, nu minte
niciodată“ – p. 81). Astfel, credinţa în originea germanică a geţilor descendenţi din popoare scandinave l-a
determinat pe Eminescu să refacă, în vederea proiectului său dramatic, drumul străvechi al devenirii miturilor nordice în spaţiul continental, european.
Alături de influenţele textuale sau de cele catalitice
(în accepţia blagiană), sunt surprinse paralele posibile
(cu Novalis, de exemplu), însă Eminescu nu este aservit în totalitate romantismului german, ci i se stabileşte specificitatea, sinteza Orient-Occident singularizându-l în cadrele romantismului european. Poetul se
desprinde, ca toţi romanticii, de preceptele raţionaliste ale Iluminismului şi caută altă sursă de cunoaştere
– aceea a legendelor, miturilor, religiilor orientale (de
aflat din publicaţiile germane, în care apăreau studii
şi articole despre un astfel de spaţiu exotic). Alte surse pentru cunoaşterea zoroastrismului, a mazdeismului, a egiptologiei şi a catharismului au fost asigurate
de lecturile din spaţiul germanic orientalofil. Se dovedeşte familiarizarea lui Eminescu cu doctrinele mistice erotice medievale, cu pitagoreismul şi cu neoplatonismul romantic. Prin lecturile şi traducerile din clasicii greci, Eminescu este înscris în „romantismul antichizant“: „Se ştie că marii romantici au avut nostalgia
modelelor clasice, iar marii clasici şi-au permis libertăţile, lipsa de măsură, exprimarea paradoxală şi sentenţioasă a asianilor. În această dilemă estetică trebuie încadrat Eminescu“ (p. 21). Iar concluzia cercetătoarei este
următoarea: „Nu s-a scris încă un studiu despre aportul
romanticului român la ceea ce s-ar putea numi «neoclasicismul romantic»“ (p. 111).
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Desigur că multe dintre opiniile presărate de-a
lungul cărţii au mai fost emise şi sunt un bun al eminescologiei, însă aici ele capătă autoritatea dată de
litera de dicţionar. Demersul se desfăşoară după tipicul elaborării unor astfel de instrumente de studiu,
ce pun în evidenţă amploarea materialului disponibil,
dar şi capacitatea selectării şi utilizării lui pertinente
în vederea susţinerii propriei construcţii sintetice. Viorica S. Constantinescu adună cu răbdare datele referitoare la formaţia culturală eminesciană, stabileşte conexiuni justificate între opera poetică a lui Eminescu
şi textele altor autori sau arii culturale. De remarcat
este faptul că judecăţile nu rămân pe acest palier niciodată asertorice, ci sunt atent cumpănite, nuanţate
şi exemplificate (în partea a doua a cărții), autoarea
dând dovadă de flexibilitate în privinţa valorificării lor.
Articolele de dicționar conțin referințe despre eroi,
zei, simboluri vegetale, muze, animale sacre, sintagme poetice, spații mitice și reale (mai mult mitice
decât reale; a se constata, în acest sens, extinderea
exagerată a hotarelor Daciei, însă se vede treaba că,
şi pentru comparatistă, „legenda e mai adevărată decât istoria“) ș.a. Toate acestea sunt interpretate prin
apelul făcut la literatură comparată, mitologie, istorie, filosofie, filologie și religie. Oricât de amplă ar fi
cercetarea (și este), ea nu poate acoperi semnificația
generală conferită de titlul cărții. Un subtitlu restrictiv
(sau o cercetare mai amplă!) s-ar fi impus, iar o nouă
ediție ar trebui să fie în mod obligatoriu mai ales adăugită. Dar temerara autoare poate să-și asume, consolator, fraza de amară reflecție a lui Ion Budai-Delanu,
care se referea la experienţa sa la Lexiconul românescnemțesc și la proiectatele sale dicționare român-francez, francez-român, român-german, latin-român și la
un dicționar de neologisme: „Pre care ar vrea zeii să-i
pedepsească pe această lume nu-i pot da mai mare
certare decât să facă lexicoane“.
Cultura poetică eminesciană stă pusă, cum este şi
firesc, sub semnul unei universalităţi vii (nu abstracte, nu ca rezultat al depozitării sumative, mecanice a
cunoştinţelor de orice fel, de dragul enciclopedismului epatant), ceea ce presupune asimilarea interioară, electivă şi selectivă conform propriei raţiuni de a
fi a poetului. Citind prezentul dicţionar – rod al unei
întreprinderi foarte îndrăznețe, care a necesitat multă trudă, răbdare şi ştiinţă de carte –, ne dăm seama
încă o dată de condiţia universalizării lui Eminescu şi
de posibilele şanse ale universalizării culturii noastre
prin eminescianism în noul context european. Şanse
care sunt cu atât mai mari cu cât componentele acestuia (şi ale eminescianismului, şi ale contextului) se revendică de la valori universaliste. Importantul Dicţionar de termeni culturali. Eminescu, apărut sub semnătura Vioricăi S. Constantinescu, vine să fortifice mitul
cultural Eminescu într-o perioadă a luării în derizoriu
a întreprinderilor individuale ample, a demitizărilor şi
a nestatorniciilor culturale.
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Geo VASILE

VISUL ROMANTIC SAU ABOLIREA
TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI

p

Poezia şi proza tânărului Eminescu constituie tot atâtea proiecţii, măşti, avataruri lirico-dramatice şi filosofice ale autorului
însuşi. Personaje ca Toma Nour, Ioan (din romanul Geniu pustiu
tradus de regretatul Marin Mincu prin „Genio desolato”), Andrei
Mureşanu sau Horia care întrupează atât tentativa titanică sau
luciferică a demonului romantic, răzvrătit, cât şi căutarea absolutului (în povestirea de inspiraţie fantastică Sărmanul Dionis, o
natură faustică, un metafizician interesat de necromanţie, de
astrologie, ispitit de regresiunea în timp, dat şi de ascensiunea
cosmică, sursă mitopoetică a „magului călător printre stele”. Dicţiunea acestui tip de erou este unul eclectic, reflectând elanul
autorului autodidact şi totodată patosul lui cognitiv.
Dincolo de proza fantastică, adeseori specioasă, poetul
abordează marile idei ale poeticii visului romantic („Mortua
est”, „Memento mori” etc.). Cititor pasionat al filosofiei lui Kant
şi Schopenhauer, dă viaţă unui personaj precum Ieronim (în
nuvela Cezara), un tânăr şi fascinant ascet sceptic, al cărui crez
este debarasarea de instincte în favoarea unei puritâţi supraomeneşti, vecină cu absolutul sub raza imaculată a primordiilor.
Avem astfel o cheie a esteticii romantismului, a expansiunii cosmice şi a delirului uranic, al retragerii în insula paradisiacă ( a lui
Euthanasius) şi a dorului dipersiei-mistuirii în totul şi în nimic –
cupio dissolvi – (a se vedea textul poetic Rugăciunea unui dac).
Viziunea îndurerată a lui Eminescu, întrevâzută în legile istoriei si universului, îşi găseşte mângâiere fie în „naţiune şi religiune”, fie în mit („cu izvoare ale gândirii şi cu râuri de cântări”)
sau în iubire, tot atâtea nuclee ale creativităţii în contra „geniului morţii”, a nefiinţei, a himerelor. Tânărul Eminescunu pregetă
să facă din vis un mijloc de abolire a timpului şi a spaţiului, fapt
dovedit de cronovoiajul călugărului Dan, pasionat de cabala şi
metempsihoză. Stilul poetului,dar mai ales al prozatorului, încă
în căutare de sine, adesea digresiv şi obscur, se iluminează întro primă, fundamentală revoluţie a limbajului, vizibilă în marea
stagiune a poeziei erotice (începând cu Venere şi Madonă) şi
nu numai. O temă înrudită va fi cea a meditaţiei filosofice şi a
ironiei romantice. Poeziile sale de dragoste, a căror geneză se
poate regăsi uneori în experienţele personale, capătă accentele
adoraţiei nemărginite, supraomeneşti, ca de pildă îndrăgostiţii
care în timp ce populează realitatea tangibilă, decolează în oniric, în magie cosmică, în vârsta de aur. (Freamăt de codru, Floare
albastră, Dorinţa, Sonetele, Sara pe deal, De câte ori iubito, Atât de
fragedă, Sarmis etc.). Sunt cunoscutele titluri ale unor giuvaere
melodice care însoţesc ca un sublim ecou vitalul, elegiacul dor –
tensiune a idilei şi a nuntirii, a dispersiunii-mistuirii în armonia şi
în esenţa autentică a lumii.
Climate şi stări sufleteşti, aceleaşi din totdeauna şi totuşi irepetabile, aventură şi pătimire, solitudine, despărţire, bucurie şi
fericire împărtăşită, luciditate, frustrare, iubire şi moarte, iluzie
şi desvrăjire (Venere şi Madonă, Scrisoarea IV, V) alcătuiesc un
compendiu al dorului eminescian (al acelei nestăpânite dorinţe-nostalgii, care are echivalent doar în portughezul saudade).
De la poeziile epice (amintim că balada, doina, alături de
basm, au fost primele forme ale literaturii noastre folclorice),
ample, strălucite inclusiv prin pprozodia lor clasică, ai căror protagonişti sunt omul de ştiinţă-filosof (Scrisoarea I), literatul (Scrisoarea II), patriotul (Scrisoarea III), îndrăgostitul ( Scrisoarea IV şi
Scrisoarea V), geniul supraomenesc atras de o fiinţă omenească ( Luceafărul), care pun în scenă absolutul moral şi estetic în
ciuda degradării valorilor şi moravurilor epocii, până la dorul
dispariţiei în etern: „şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă”
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– supremul ţel în Nirvana budistă (
textul poetic Rugăciunea unui dac),
nu e decât un pas.
Ingeniozitatea contrastivă a metaforelor dotate cu virtuţi aforistice
perfecţionează viziunea poetului,
capabile să conceapă plastic moartea timpului, a cosmosului şi a logosului, şi totodată să picteze eterna
dimineaţă a creaţiei. Artistului dezamăăgit de nulitatea contemporanilor săi, împresurat de detractori şi adversari groteşti
(în plan politic, erotic, etic) nu-i rămâne altă cale de ales decât
recursul mitopoetic, id est proiecţia ideală a patriei şi a naţiunii,
a „sfintelor firi vizionare”, la sânul cărora accentele exilulului său
pământesc se estompează, convertindu-se în legendă, seninătate, vis paseist.
Adevăratul triumf al poetului va avea loc însă în lumea ideilor, deplina sa maturitate expresivă fiind reperabilă în poemul
IPERIONE (1883), o sinteză a creaţiei eminesciene. Aici poetulalbatros îşi desface aripile în toată magnifica lor amplitudine .
Metafora revelatorie a capodoperei este tocmai decolarea-desprinderea mântuitoare a geniului (Hyperion) de labila contingenţă întrupată de pământeana Cătălina. Dubla valenţă angelo-demonică, fiinţa nemuritoare a Luceafărului blând o determină pe frumoasa fată visătoare de aştri să renunţe la acea relaţie
imposibilă. Resemnată, îşi recunoaşte propria fatalitate biologică de muritoare, şi acceptă curtea pe care i-o face aproapele ei
muritor, nu altul decât Cătălin, viclean copil de casă.
Fata de care întâmplător se îndrăgostise Hyperion reprezintă cercul strâmt, complotul uman, istoric şi ontologic, de-a dreptul comic şi meschin în comparaţie cu destinul supraomenesc al
lui Hyperion. Marin Mincu scrie în studiul său „Dilema eminesciană”: „Cătălina posedă viaţă efemeră şi moarte eternă. Hyperion
posedă viaţă eternă şi doreşte moartea efemeră şi ipotetică a iubirii. Cătălina este o muritoare pentru Hyperion. Hyperion este
un mort pentru Cătălina” (...) Dialogul lor cuprinde, inconştient,
dilema romantică a esenţei vieţii şi a morţii”.
Încrezător în conştiinţa care este prin sine însăşi propria
lume, aptă aşadar să genereze visul poetic şi estetica formei,
Eminescu regăseşte esenţa vieţii, Tat twam asi (în sanscrită – tu
eşti fiinţa – izvor, purtătoare de noimă), la confluenţa Upanişadelor cu filosofia kantiană.
Conservator prin vocaţie, dar şi datorită lecturilor budiste şi kantiene care legitimau suveranitatea ierarhiilor şi a elitelor, a caracterelor puternice menite să-şi stăpânească instinctele, pasiunile şi răzvrătirile adesea iraţionale şi violente, Mihai
Eminescu se face simţit nu numai în întoarcerea lui Hyperion la
esenţa sa autentică de gândire ce se gândeşte pe sine (concept
heideggerian ce foclaliza opera a doi gânditori-poeţi, pătrunsă de tot focul propriei lor vieţi), ci şi în înţelepciunea Cezarului, unul din protagoniştii poemului„Împărat şi proletar”: pentru
acesta nu există decât legea morală lăuntrică ce exclude furia
răzbunătoare şi egalitaristă, pragmatismul şi contingenţa.
Deturnarea retorică a planului semantic, premeditată de autor, a generat confuzia de apartenenţă a celor două conştiinţe,
cea empirică a proletarului, şi cea transcendentă a Cezarului, în
care se cuvine să recunoaştem sensibilitatea formelor intuitive
şi gândirea etică şi morală a poetului, precum şi conceptele apriorice de spaţiu-timp-cauzalitate care au marcat întreaga operă
a lui Eminescu.
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Marie-Hélène FaBra (Brătianu)

I

Corvoada frunzelor moarte

4
Înmormântarea românească

– fraGment –

Ion ne aştepta la aeroport. Ne-a dus la hotel să ne
schimbăm, apoi ne-a invitat la cină la el. Soţul meu şi
copiii erau împreună cu mine. Ion era un prieten al mamei, refugiat în Franţa la vârsta de patruzeci de ani şi
care, după căderea comunismului, s-a întors să trăiască
în România. Era un bărbat obişnuit să fie înconjurat de
femei – soţia, fiica, soacra –, situaţie destul de frecventă în România. Cu mama fusese totdeauna extrem de
răbdător şi foarte afectuos. Născut într-o familie foarte
bogată înainte de război, fiu al unui mare om de ştiinţă,
purta de obicei ţinute sport, pulovere şi ginşi ponosiţi
care-l făceau să pară mai curând un pensionar modest
de la periferia pariziană decât un aristocrat balcanic.
Doar ascultându-l înţelegeai că ai de-a face cu un om de
o mare distincţie.
Aveau o casă luminoasă şi confortabilă, într-unul din
cartierele verzi ale Bucureştiului. Soţia lui, frumoasa Irina, pierduse expresia amară pe care o avea la Paris, cu
câţiva ani în urmă, şi regăsise, la şaizeci de ani, o eleganţă luminoasă. În ciuda cocului impecabil şi a ţinutei
studiate, îşi trăda rapid aplecarea voioasă pentru acţiune. Spontaneitatea juvenilă se întâlneşte des la românce.
Până şi mama ei, o nonagenară gravă şi frumoasă, putea
regăsi, cu o singură întrebare candidă, o tinereţe absolută. Masa era plină cu mâncăruri tradiţionale de Paşte.
Priveam culorile vesele ale alimentelor: rozul proaspăt
al unor sosuri, galbenul maionezei, roşul stacojiu al tomatelor, policromia ouălor. Am ciocnit ouă roşii cântând „Isus a înviat“. Faptul că sărbătoream Învierea în
chiar momentul când o îngropam pe mama avea ceva
suprarealist. Nu cunoşteam prea multă lume şi mă simţeam puţin dezorientată, aproape ameţită de tensiunile
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extreme din mine. Masa era sub forma unui bufet improvizat şi grupurile discutau în sufrageria încăpătoare.
Apoi ne-am aşezat pe rând în jurul mesei: soţul meu şi
fetele noastre, Ion, soţia lui, Irina, un văr al mamei. Leam vorbit despre grijile şi nedumeririle mele privind hotărârile luate pentru înmormântarea mamei. S-au oferit
să mă însoţească a doua zi, să mă ajute să negociez. Cuvântul folosit a fost „negociere“ şi era cel mai potrivit,
chiar dacă foarte departe de ceea ce-mi imaginam până
atunci că trebuie să fie o înmormântare.
– Nu înţeleg, am spus, ce-i cu ospăţul ăsta ritual şi de
unde au apărut cei o sută cincizeci de invitaţi.
– Aici, în România, e un eveniment social, mama ta
era un personaj marcant, mi-a spus Irina. Vor veni probabil aleşii locali şi membri ai partidului liberal care se
declară urmaşii politici ai străbunicului tău.
– Nu cred că mama era de aceeaşi părere. Ce au făcut
aceşti liberali pentru ea? Când i-au arătat ei, concret, că
au vreo legătură cu numele lui Brătianu? Din câte ştiu,
mama n-a avut nici o funcţie politică, iar banii de la tatăl
ei şi bunurile retrocedate în România s-au topit. Ştiu că
au jecmănit-o mai mulţi escroci francezi şi că-şi neglija
interesele, dar mai ştiu că românii şi-au luat şi ei partea.
Pe când trăia, am închis ochii la multe, pentru că discuţiile cu ea, pe tema asta, se încheiau prost. Dar de aici şi
până la a-i îndopa pe aceşti paraziţi e cale lungă, iar eu
nu am de gând s-o fac.
– Mama ta a trăit pe picior mare şi nu-şi refuza aproape nimic, mi-a răspuns Irina. Crezi că avea nevoie de
ajutor ca să arunce banii pe fereastră? Nu te pripeşti
acuzându-i pe ceilalţi?
– Dar tu ştii că în decembrie anul trecut, când s-a întors de la Bucureşti, avea conturile blocate din cauza
unor cecuri fără acoperire de mai multe mii de euro?
Că nu mai avea telefon, încălzire, asigurare de viaţă? Că
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în timpul ultimei vizite în România a stat la nişte oameni pe care nu-i cunosc, fără să-mi dea un telefon sau
o adresă la care s-o pot găsi? Ştii că în iunie avea cincisprezece mii de euro în Franţa şi tot atâţia în România?
Îţi imaginezi frica mea că nu voi putea să-i plătesc un
loc în spital, pentru că sistemul medical francez, în faţa
morţii… Să nu mai vorbim despre asta…
Era mai bine să tac. Aş fi trezit prea multe amintiri
dureroase. Fetele mele se uitau la mine, îngrijorate. Am
revenit la pregătirile de înmormântare.
A doua zi, am plecat cu
Mercedesul lui Ion şi cu
maşina Dlui Lupu. Florica e la vreo sută de kilometri de Bucureşti. Copiii
tăceau. Soţul meu încerca
să preia controlul situaţiei sub aspectul practic al
evenimentelor ce urmau,
era talentul lui. Simţeam
însă neliniştea crescând în
vocea lui, devenită puţin
mai acută. Sub o dezinvoltură simulată, îşi masca
neputinţa de a mă proteja; să mă protejeze de ce?
De suferinţă? Undeva, la
aeroportul Otopeni, întro cameră îngheţată, un
sicriu din stejar căptuşit
cu plumb aştepta să treacă Paştele ca să poată fi
înhumat, iar în sicriu era
trupul mamei. Îi simţeam
prezenţa glacială şi tăcută
în timp ce discutam cum
facem să scăpăm de gaşca politică auto-invitată la
înmormântarea ei.
Maşinile au oprit cu
scrâşnete de pneuri, ca
într-un film poliţist de serie B, pe pietrişul din curtea
Centrului Cultural. Directoarea ne aştepta, solemnă, în
faţa intrării. Îmi reveneau în minte dimineţile de luni
când mama mă ducea cu maşina la pension, de obicei cu
o mică întârziere. Şi ea scrâşnea din pneuri pe prundişul alb, aşa, „ca să ne amuzăm“, şi îmi imaginam privirea
indignată a călugăriţelor, în spatele ferestrelor înalte, la
intrarea noastră zgomotoasă. O sărutam pe mama, apoi
trebuia să urc singură treptele peronului şi să înfrunt reproşurile. Nu i-aş fi spus niciodată, mamei, că cicăleala
lor îmi făcea silă, ca de altminteri toată şcoala aia, şi că
plecarea ei grăbită îmi dădea un sentiment de abandon:
nu de puţine ori, ceasul petrecut cu ea în maşină, între Paris şi şcoală, era singurul moment din săptămână
când o vedeam. Era o oră întrucâtva magică. Ne bucuram de fiecare ambuteiaj ce prelungea puţin acel moment, oricum prea scurt.
Ne-am aşezat în salon. Recunoşteam imensele fotolii
în stil ceauşist. Pe pereţi, aceleaşi fotografii sepia văzute
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la ultima vizită făcută aici împreună cu mama: bărbaţi
cu bărbi impozante, femei în rochii lungi după moda de
la 1900. În vitrine, legate şi aliniate perfect, zăceau volumele unor conducători comunişti români. Un Karl Marx
cenzurat şi unul-doi scriitori oficiali din anii 60 completau colecţia, cu atât mai grăitoare cu cât îmi amintea de
biblioteca goală cu rafturi înalte aflată la etaj, exact deasupra capetelor noastre. Eram mai mulţi în jurul măsuţei joase cu ceşti de cafea aranjate pe câteva rânduri, ca
într-o arenă: cărţile, siluetele sepia ale strămoşilor mei
români, familia mea franceză, prietenii mamei, un
toarea, popa, cei
văr, direc
doi de la firma de catering.
Discuţia era dură. Cătă colivă trebuia pregătită? Câte
pachete pentru săraci? Câte
porţii pentru praznic, după
înmor
mântare? Câte cântări? Cât costă fiecare?
Încercam să le spun că
în Franţa, în ritualul catolic,
o înmormântare era cu totul diferită: era, mai ales, o
chestiune privată, însă mă
exprimam cu stângăcie, nu
prea convinsă că explicaţiile mele aveau vreun rost,
aici. Simţeam că discuţia
devenea tensionată, fiecare
având alt fel de a gândi. Pe
un colţ al mesei, insul de la
firma de catering refăcea socoteala. Marc îi privea îngrozit accesoriile: curea Armani, ochelari de soare Versace, pantofi Gucci, şi calcula preţurile după prestigiul
mărcilor. Lovitura de graţie
a fost când a înţeles că totul se negocia în bani gheaţă,
număraţi în palmă.
„De ce vreţi să daţi bani statului român?“ a întrebat
popa.
Pentru că trebuie să dai cezarului ce-i al cezarului,
dar fără să te-ncrezi în el prea mult, ar fi scris un evanghelist român.
„Situaţia e simplă, am spus, mama mi-a lăsat moştenire în România 9000 de euro într-un cont pe care deocamdată nu-l pot încasa, şi poate o jumătate de palat
părăginit undeva în Moldova. Asta e tot.“ Am simţit o
mică schimbare în privirea celorlalţi. Această mărturisire uşor trivială îmi dădea o dimensiune nouă, aproape o
nouă faţă umană. Nu mai eram franţuzoaica putred de
bogată, prinţesa străină, fiica celui care împărţise moşii
şi bani nomenclaturii locale, ci o femeie destul de naivă
sau de vicleană ca să dea cărţile pe faţă. S-a produs o relaxare şi am ajuns la un compromis corect. Cei de la firma de catering s-au ridicat: aveau la dispoziţie mai puţin
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de douăzeci şi patru de ore. Le-am privit cu atenţie mâinile. Erau roşii şi aspre.
Înmormântarea a avut loc a doua zi, la sfârşitul dimineţii. Chiar înainte să pornesc spre capelă, am fost prezentată unei verişoare a mamei care-şi purta semeaţă cei
optzeci şi şase ani. Am înţeles rapid că se purta ca singura proprietară a locului, ignorând calitatea oficială a casei şi pe ceilalţi membri ai familiei care puteau avea şi ei
anume pretenţii (nu eu, îi asigur pe eventualii mei cititori). Ultima oară când o întâlnisem, aveam vreo douăzeci de ani, iar bărbatul ei
era încă în viaţă. Fusesem
impresionată de bunătatea şi inteligenţa lui. Numi amintesc exact ce legătură de rudenie era între
el şi bunicul: poate veri
drepţi… Oricum, îl cunoscuse foarte bine şi îmi
vorbise despre el ca de un
frate admirat şi iubit. Soţia lui nu se schimbase
prea mult; mi se părea o
femeie destul de frumoasă, lăsând să se ghicească
o fire pasionată, deşi afişa
o ţinută de burgheză bigotă. Speram să scap de
ea cu două-trei vorbe, dar
nu, a trebuit să-i fac conversaţie. Popa era şi el de
faţă. Îi mulţumeam verişoarei că mi-a permis s-o
îngrop pe mama în capela „ei“, în timp ce ea fuma
ţigară de la ţigară şi nu
înceta să debiteze răutăţi
despre răposată, care, culme a mai multor sminteli,
îşi îngăduise să facă politică deşi vorbea cu accent.
Luată prin surprindere de vorbele ei, i-am răspuns:
– Mama avea un accent uşor în toate limbile pe care le
vorbea, li se întâmplă multor exilaţi.
– Cu ce drept s-a folosit de numele familiei pentru
ambiţiile ei politice? Nu ştia nimic despre România, era
o fetiţă când a plecat. Pe urmă a crescut în Franţa, în
timp ce noi făceam puşcărie şi mâncam salam cu soia.
– Franţa e ţara mea, Doamnă, şi nu e numai lux acolo,
nemaivorbind că mama a ajuns acolo pe când era o adolescentă orfană şi nu a trăit doar în puf.
Mă sileam să-mi păstrez cu orice preţ surâsul şi atitudinea respectuoasă; îmi spuneam că sicriul trebuia să
fi sosit, că trebuia să evit o criză de furie a bătrânei care
putea să-mi complice situaţia acum la sfârşit. Discuţia
s-a încheiat.
Am plecat alergând spre capelă.
În faţa ei, am văzut sosind zeci de persoane, camere de filmat, maşini oficiale. Începeam să înţeleg obida bătrânei verişoare: mama trezise multă invidie, se
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pare, pentru că, până la urmă, ambiţia ei naivă izbândise. L-am implorat pe popă să evite orice discurs politic în biserică. Într-un colţ, câţiva ţărani tăcuţi aşteptau
împărţeala pomenilor. Paradoxal, atitudinea lor rezervată şi fără emoţie simulată mi se părea cea mai liniştitoare din toată adunarea. M-am apropiat de grupul lor,
iar ei m-au privit oarecum stingheriţi. Îmi venea să le
vorbesc despre sentimentul metafizic pe care îl trăiam
privindu-i, să le spun că mă ajutau să mă împac puţin
cu moartea. Puţin însemna deja foarte mult. Pentru că
erau acolo de nevoie. Pentru că murim indiferent că
vrem sau nu. Pentru că eram
mulţumită să le pot oferi puţină colivă. Mâncasem colivă cu mult timp în urmă, la
moartea bunicii, mama mamei, iar fiertura aceea onctuoasă lăsase un gust minunat în gura mea de copil,
după corvoada ceremoniei
în care mama a stat ca de
piatră, dură, inaccesibilă, cu
suferinţa ascunsă în colţurile gurii. Îmi rosteam în tăcere recunoştinţa faţă de acele chipuri mute şi aproape
minerale.
Am coborât în cavou o
ultimă dată, să verific dacă
totul era pregătit. O călu
găriţă mă aştepta surâzând.
Am trecut pe lângă cele două
catafalcuri negre, uriaşe, ale
celor mai iluştri străbuni ai
mei, străjuind la intrare. În
sala vecină, o candelă discretă pâlpâia în faţa peretelui cu nişe pentru morţi: copii, bătrâni, fraţi, soţii (pe
cei mai mulţi nu-i cunoscusem şi nici măcar nu bănuisem că au existat vreodată),
cu toţii rude ale marilor bărbaţi întinşi pe catafalcuri.
„Aş vrea şi eu să odihnesc asemeni vouă, Doamnelor şi Domnilor, pentru că nu înţeleg ceea ce văd aici.“
În peretele cu nişe pentru morţi era una abia deschisă
(mirosea încă a mortar proaspăt), dar inscripţia provizorie purta numele bătrânei verişoare cu care tocmai vorbisem, nu pe al mamei. Călugăriţa m-a luat de
braţ. Crezând că gestul ei voia să fie unul de compasiune, am bâiguit: „Trebuie să fie o greşeală de nume, pe
mama o cheamă…“ Nu mi-a răspuns, dar m-a condus
în altă încăpere din cavou, absolut goală. Acolo, în timp
ce eu rămâneam fără grai în faţa acestei situaţii, măicuţa mi-a lăudat în franceză nişa din stânga, rândul de sus,
mult mai bine plasată decât cea aflată în dreapta, lângă
un colţ umed. Vorbea despre moarte ca despre o siestă
după masă. Priveam, în camera vecină, nişa deschisă a
cărei gaură neagră tremura în spatele unei lumânări minuscule, în timp ce măicuţa, în faţa mea, se agita printre
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acele guri macabre, deschise încă şi goale. Lângă una
din ele pâlpâia numele mamei, solitar şi fragil, înscris
pe un carton în spatele unei lumânări care mi s-a părut
şi mai mică.
– E normal ca un om viu să deschidă un mormânt în
ziua când alt om, trecut din viaţă, va fi înmormântat?
am întrebat eu cu o voce seacă.
– A, da, vorbiţi de încăperea vecină, a răspuns măicuţa, păi ştiţi, Doamna şi-a rezervat mai de mult locul de
lângă soţul ei, e cât se poate de normal.
– Iar mama voia să fie lângă tatăl ei… nu m-am uitat
atent, dar prima sală mai are locuri libere, nu?
– Da, numai că locurile rămase nu-i prea convin
Doamnei, chestie de afinităţi, înţelegeţi, nu-i aşa?
– Adică mama o să fie singură aici… Pot să ştiu de ce?
– Dar nu rămâne singură mult timp, nici o grijă! Sora
ei nu mai e tânără nici ea, apoi aveţi şi alte rude în vârstă.
Mama dumneavoastră poate alege locul cel mai bun, în
încăperea neocupată încă.
– Chiar aşa? am întrebat.
Mi-a răspuns ecoul: „Chiar aşa!“…
– Trebuie să plec, începe slujba, nu ştiu, nu sunt obişnuită să-i văd pe morţi amestecaţi cu cei vii, mi se pare
bizar. Chiar trebuie să plec, începe slujba.
Ieşind înfrigurată din cavou, am dat peste un văr şi
soţul meu; mă căutau.
– Nu înţeleg nimic din povestea asta cu locurile, cu
nişele pentru morţi.
– Stai liniştită, cunosc creatura, mi-a spus vărul, e
soacră-mea. Şi nu-ţi fă griji pentru răposata, va avea locul ce i se cuvine. Ne ocupăm noi de asta.
Am ieşit din cavou sub şocul acestei discuţii incredibile. Afară, soarele de aprilie mi-a mângâiat faţa şi o
clipă am crezut că a fost un coşmar, pe urmă am văzut
sicriul şi mulţimea ce aştepta. Freamătul blând al arborilor a fost acoperit de dangăte de clopot. Cortegiul s-a
pus în mişcare şi am urcat pe treptele capelei.
Au fost discursuri, au fost camere de filmat aproape
culcate pe sicriu, nu am putut să evit nimic. Au fost cântări solemne, voci şi lumini. Directoarea Centrului îmi
spunea ce gesturi trebuia să fac. Trecuse prin atâtea înmormântări încât ştia ceremonia pe de rost. Fetele mele
plângeau ca nişte copii.
O revedeam pe bătrâna ghemuită în fotoliul ei, în
casa de lângă Fontainebleau, plină de furuncule, trăgând din ţigară ca un copil care suge la sân, cu privirea
pierdută şi tristă, puţin ruşinată. Pe covorul din salon,
puse una peste alta, erau valizele din ultima călătorie.
Nu-şi mai lua de luni de zile medicamentele, care zăceau grămadă pe o măsuţă joasă. Venise din România
de câteva zile. După mai multe săptămâni în care nu-mi
dăduse nici o veste, mi-a telefonat într-o sâmbătă dupăamiază, din taxiul care o aducea de la Roissy:
– Bună, puiule. Sunt cu taxiul în faţa casei tale. Nu te
îngrijora, te AŞTEPTĂM la cafenea.
Eram în celălalt capăt al Parisului, în atelier, lucram la
o pânză pe care nu mai izbuteam s-o termin. În sâmbăta
aceea, nu mai ştiu de ce, nu era nimeni acasă. I‑am spus
să elibereze taxiul şi să mă aştepte douăzeci de minute.
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Era într-o stare jalnică. Murdară peste poate şi slăbită. Nu-şi putea stăpâni, la fiecare cinci minute, o grimasă
de durere însoţită de un sughiţ ciudat. Am ţinut-o câteva zile în casă, răstimp în care i-am programat câteva
consultaţii medicale şi i‑am organizat puţin viaţa care-o
lua razna. Gemea toată noaptea, dar refuza să-şi ia în serios situaţia. Prefera să-mi povestească despre turneele
făcute în provincie alături de un tânăr politician român,
lipind afişe electorale şi vorbind la mitinguri.
Am mers la oncologul care o cunoştea de douăzeci de
ani. Cariera lui făcuse progrese însemnate, dar îşi consulta pacienţii cu aceeaşi atenţie. Ne-a primit imediat, în
ciuda programului încărcat. A consultat-o cu un fel de
tandreţe şi i-a spus că vor urma câteva luni de spital. N-a
întrebat-o de ce nu lua tratamentul prescris în urmă cu
un an; vorbisem deja despre asta la vizitele precedente,
când încă nu era prea târziu. Nici mama nu l-a întrebat
câte luni de spital o aşteptau; ştia ce însemna asta. Aceste luni aveau să fie cele din urmă, la ce bun să le numere?
Patru.
Trebuia să ştiu cât mai avea de trăit pentru că trebuia
să ne organizăm. Până-i găseam un loc la un spital, trebuia să revină acasă, cu îngrijire la domiciliu: a durat trei
săptămâni, pentru că de Crăciun, în regiunea pariziană,
toate spitalele sunt pline. Între timp, a trebuit să rezolv
problema cecurilor fără acoperire. O şefă de bancă inteligentă şi omenoasă m-a ajutat să găsesc nişte creditori,
negustori de vinuri, care-şi cereau banii – 1800 de euro
– pentru un cec neonorat. Întâmplător, avea numărul lor
de telefon şi mi l-a dat ca să negociez cu ei o rezolvare
amiabilă. Eram interesată să-i cunosc pentru că, de câteva luni, în casa mamei se adunau tot alte lăzi cu vin, or
ea nu bea aproape deloc, nici nu se pricepea la vinuri.
Când am întrebat-o pentru ce le cumpăra, mi-a răspuns
că era foarte des invitată la masă de unii şi de alţii, şi că
voia să aibă la îndemână un cadou uşor de făcut. A mai
spus că o mică sumă de bani, primită nesperat din România, îi îndulcea un pic viaţa şi că voia să se bucure,
atâta tot. Am vrut s-o cred, dar, din păcate, n-a fost nevoie de mult timp ca să aflu realitatea.
I-am întâlnit pe negustorii de vin acasă la mama, în
după-amiaza de după vizita medicală. Pe la ora două am
mâncat rapid într-un bistrou de lângă Institutul Curie,
apoi am plecat spre satul ei, la cincizeci de kilometri de
Paris. Pe drum, am discutat de una şi de alta. Un detaliu al drumului, un supermarket, panoul unei derivaţii de autostradă, toate îi evocau o mică amintire. „Acolo, după Ikea, mai avem doar zece minute. Ce magazin
amuzant! Merrrgeam acolo cu fetele tale ca să mâncăm
scrrumbii şi să le cumpărr flecuşteţe: jucărrrii, cearrrşafuri. Inventează o mulţime de chestii pentru copii, nu-i
aşa? Trrrebuie să ieşim pe aici ca să merrrgem la M., numai că – în ce zi suntem? 18 decembrrrie? – nu crred că
s-au întorrrs de la Bucurrreşti. Eşti tarrre drrrăguţă că
ai grrijă de mine. Să nu plângi dacă se mi întâmplă ceva,
îmi promiţi? Nu mă tem prrea tarrre de moarrrte, dar
nici nu vrreau să sufărrr. Toţi trrebuie să plecăm când
ne vine sorocul. Dar nu vrreau să fiu ţinută în viaţă de
aparrrate şi să mă crramponez de viaţă inutil…“
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Am ajuns acasă la ea. Casa era neîncălzită. Telefonul
era tăiat. Pe masă trona un teanc de scrisori administrative: portărei, impozite, bănci, avize de scrisori re
comandate… Nu am stat să le cercetez, le-am strecurat în poşetă amânând cititul până când ajungeam acasă.
Am telefonat la furnizorul de motorină care m-a pus să
jur că vin să achit factura, eu personal, nu mama care
le era deja datoare. Medicul responsabil cu îngrijirea
la domiciliu a venit ca să evalueze ansamblul nevoilor
imediate ale mamei. Atunci au sunat la uşă negustorii
de vin. Erau doi: unul chel, cam gras, cu cercel în ureche, celălalt ceva mai tânăr, cu un inel enorm cu sigiliu,
placat cu aur. Amândoi purtau haine din piele şi erau de
o vulgaritate absolută. Şeful s-a dovedit a fi al doilea, dar
peste amândoi era ŞEFA, pe care-am cunoscut-o doar la
telefon. Zâmbeau cu gura până la urechi. Erau simpatici
şi împăciuitori. Doreau să găsim o soluţie pentru cecurile fără acoperire ale mamei.
CECURILE?
Puţin câte puţin, am înţeles că factura globală era
de 7500 de euro pentru şase sticle, din care un Château
Pétrus, plătibil în patru rate.
Ea nu spunea nimic. Tipul mai în vârstă, cel cu ţeasta
trandafirie, îmi repeta că are cincizeci şi patru de ani, că
este şi că a fost un om serios, iar dacă ar fi ştiut că… Ce
să fi ştiut? l-am întrebat. Că Doamna era în situaţia asta.
Doamna i-a spus că este o prinţesă poloneză putred de
bogată. Voia să cumpere vinuri din podgorii faimoase
pentru că proprietarii acelor domenii erau prietenii ei.
– Mama nu e poloneză, e româncă, şi oricum, oricum… – simţeam un nod în gât, nu mai aveam controlul cuvintelor – … şi oricum vinul nu se cumpără în
funcţie de blazon. Căsuţa asta vi se pare că seamănă a
castel?
Ştiam că mama asculta, acolo, atât de aproape, cu o
ţigară în mână, nu mai ştiu a câta, şi cu sentinţa de condamnare la moarte primită în dimineaţa aceea. Mă observa ca pe un cal de curse pe care pariase pentru că sărea curajos peste orice obstacol. Părea că acum, la urmă,
atât de aproape de capăt, totul devenea un spectacol mai
mult sau mai puţin interesant.
Evident, vinul era la preţuri astronomice, fără nici un
raport cu preţul curent. Dar ea poftise să-l cumpere la
preţul acela, o ştiam, dar nu puteam s-o spun. De unde
asemenea poftă? Îşi plătise astfel personajul princiar pe
care îl jucase într-o zi de vară, copleşită de singurătate şi
boală? Poate credea că astfel continuă tradiţia familială
a bunicului ei dinspre mamă, care, la sfârşitul unor vânători fabuloase – aşa cel puţin îmi povestise ea mereu
– arunca bani de aur ca o ploaie revărsată peste haita de
câini, iar servitorii cu mâinile roşii de sângele vânatului
îi culegeau prin noroiul şi frunzele moarte din Sologne? Fusese bunicul acela chiar atât de smintit? Iar mama
era doar o bătrână simplă şi puţin sclerozată, ajunsă, ca
atâtea bătrâne singure şi bolnave, la mâna unor samsari
dubioşi?
Mama a avut locul pe care-l dorea, lângă trupul presupus al tatăl ei, şi funeralii demne de o adevărată personalitate a României de azi. Verişoara bătrână putea
să regrete că nu murise înaintea ei. Partea chinuitoare
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a ceremoniei se încheiase. Multă lume plecase deja. Rămâneam doar câţiva, pe terasa din lemn sculptat – prieteni apropiaţi, verişori. Formam un grup de bărbaţi şi
femei, la fel ca aceia din fotografiile îngălbenite de vreme. Un tânăr profesor ne vorbea despre specificul casei,
al terasei, explicându-ne fiecare detaliu: forma băncilor,
a sobei exterioare, a coloanelor. Eram istovită. Aici, pe
această terasă, am stat o dată o după-amiază întreagă,
eu, fiică-mea şi mama, bând cafele după cafele (ca pretext că nu mai plecam de la masă) şi discutând cu soarele în ochi. Mama ne vorbise atunci despre adevăratul
ei proiect: acela de a face să dăinuie amintirea tatălui ei,
ucis pentru ideile lui, a bunicului şi străbunicului care
contribuiseră la transformarea României într-un stat
modern. Cu pasiunea adolescenţei, fiică-mea îi punea
întrebări, iar mama, măcar de data asta, îi răspundea
simplu şi clar. Lupta cu îndârjire pentru ca istoria lor să
fie amintită de statui şi plăci comemorative. Mergea la
mitinguri cu un cert apetit pentru omagii, dar, una peste alta, o făcea pentru că-şi iubea ţara. Ne-a spus, cu o
imensă cochetărie amoroasă: „Nu mă înţeleg cu cei din
parrrtidul meu, dar poporrul rromân mă iubeşte“. Nu
i-am răspuns nimic. Nici fiică-mea, nici eu nu voiam să
râdem de exaltările ei, cum o făceam în Franţa. Copacii
îşi legănau vârfurile în faţa câmpiei. Mama s-a ridicat
şi i-a arătat fetei spaţiul din spatele sobei de pe terasă,
puţin mai mare decât o nişă, cât să încapă un om culcat. Adesea, chiar şi pe frigul cel mai aspru, străbunicul
meu se cuibărea acolo ca să citească. Fiică-mea, care se
pregătea pentru intrarea în Şcoala Normală superioară,
rămânea visătoare.
Nu-l ascultam pe tânărul profesor. M-am ridicat să
plec, nu voiam să mai rămân acolo, fără rost. Cât aş fi
vrut ca mama să revină şi să ne vadă acolo pe toţi! Cineva m-a întrebat dacă voiam să caut cheile. Care chei?
Da. De ce nu. Tânărul profesor mă călca pe nervi. Am
dat peste el pe culoar.
– Vă cer iertare, Doamnă. Sunt foarte emoţionat să
fiu aici, în această casă. Explicaţiile mele vă obosesc, evident. Iar eu toc ca o meliţă.
Am urcat cu cheile, ceva mai bine dispusă. Mă aşteptau. Ioana, Ileana, Eleonora, Emma, Irina, Adriana, Mihai, Şerban, Ion, Constantin, Dimitrie… surâdeau, cu
soarele în ochi. Unii fuseseră la Revoluţie, alţii făcuseră ani de puşcărie şi toţi trăiseră exilul. Pentru ei, casa
aceasta deschisă avea un alt înţeles. Confiscând-o, conducătorii comunişti au închis-o pentru popor, iar românii au făcut din ea o legendă: nu putea fi decât o casă din
marmură şi aur, inclusiv microfoanele.
Nimic din toate astea. Nomenclatura comunistă s-a
dovedit aici destul de sobră, chiar puţin mic-burgheză. Prinţii ruinaţi care alcătuiau adunarea noastră erau
aproape dezamăgiţi. Cum? De aia ne-au gonit pe noi, ca
să aducă-n loc un univers atât de searbăd? Terasa fusese totuşi păstrată în forma ei originară; era decorul neschimbat al unei bunăstări de la 1900, fără alte modificări
decât o văruială odată la zece ani. Ne simţeam bine acolo.
Traducere de Emanoil MARCU
(în pregătire la Editura HUMANITAS)
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Arturo Pérez-Reverte
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Regina Sudului
(fragment)

Intrat în conştiinţa publicului spaniol şi internaţional ca autor de romane poliţiste (de cele mai multe ori, istorice, totodată), Arturo Pérez-Reverte (devenit, între timp, din 2003, membru al Academei Regale Spaniole) a surprins publicul şi critica
atunci când, în 2002, publica, la Editura Alfaguara, romanul
La Reina del Sur, o scriere de o cu totul altă factură decât cele
cu care îşi obişnuise cititorii. Axată pe o tematică strict contemporană, de o actualitate aproape palpabilă, vizând lumea
pestriţă şi tensionată a traficanţilor de droguri de pe mai multe continente (dar constituindu-se, principial, şi ca un omagiu
adus literaturii şi cărţii, în general), Regina Sudului a cunoscut
o primă ediţie în limba română foarte curând după ivirea în
lumina tiparului a originalului iberic (Editura Polirom, 2004),
în tălmăcirea subsemnatului, aflat, pe atunci, la primul său roman tradus. Ezitările inerente acestui debut (lipsit de suportul
altminteri indispensabil al Internetului, mai cu seamă în cazul numeroaselor expresii de jargon şi argou) au fost, pe scară
largă, aplanate în următoarea ediţie, integral revizuită, pe care
Editura Litera se încumetă, în mod lăudabil, să o propună pieţei româneşti de lectură în 2012. În fragmentul care urmează,
prezentat aici în avanpremieră, este reprodus capitolul al şaselea din cele douăsprezece ale acestei opere substanţiale, complexe şi captivante. Dincolo de titlul capitolului, constituit, ca
şi în celelalte unsprezece cazuri, dintr-un vers sau două preluate din vastul şi spectaculosul repertoriu de „balade” care cântă
faptele de vitejie ale traficanţilor (cântece numite narcocorridos), putem constata tehnica de construcţie romanescă pe două
planuri principale, ce se vor alterna în desfăşurarea narativă,
pentru ca, în cele in urmă, să se suprapună în finalul eroic: pe
de o parte, la persoana întâi, demersul jurnalistic al investigatorului pornit pe urmele Teresei Mendoza (ajunsă deja, dintr-o
biată schimbătoare de valută pe la prăfuite răscruci mexicane,
marea şi intangibila „Regină” a narcotraficului din Sudul Spaniei, cu ramificaţii în lumea întreagă) şi, pe de altă parte, povestea însăşi a Teresitei, relatată la persoana a treia, în chip de
reconstrucţie „literară”, graduală şi magistral adusă din condei,
a unei biografii senzaţionale. (D.C.) 6. Îmi pun la bătaie viaţa,
îmi pun la bătaie soarta
Pe Óscar Lobato l-am găsit printr-un telefon pe care l-am
dat la Diario de Cádiz. Teresa Mendoza, am zis. Scriu o carte.
Am convenit să luăm masa a doua zi la Venta del Chato, un restaurant vechi din apropiere de plaja de la Cortadura. Tocmai
parcasem la poartă, cu marea în faţă şi oraşul în depărtare, însorit şi alb, la capătul peninsulei sale de nisip, când Lobato a
coborât dintr-un Ford care trecuse prin multe la viaţa lui, plin
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de ziare vechi şi cu cartonul cu „Presă” ascuns în spatele parbrizului. Înainte de a-mi veni în întâmpinare, s-a oprit să discute cu paznicul parcării şi l-a bătut pe umăr, gest care a fost
primit cu bucurie, ca un bacşiş. Lobato era simpatic, vorbăreţ,
inepuizabil în anecdote şi informaţii. După cincisprezece minute eram deja intimi, iar eu îmi sporisem cunoştinţele despre
han – un han autentic de contrabandişti, cu două secole de istorie –, despre compoziţia sosului ce ne-a fost servit cu vânatul,
despre numele şi utilitatea fiecăruia dintre obiectele centenare
care împodobeau pereţii restaurantului şi despre garum, sosul
de peşte preferat al romanilor de pe vremea când oraşul se numea Gades, iar turiştii călătoreau cu trirema. Înaintea celui deal doilea fel, am mai aflat că ne aflam aproape de Observatorul
de Marină San Fernando, pe unde trece meridianul de la Cádiz,
şi că, în 1812, trupele lui Napoleon care asediau oraşul – n-au
ajuns la poarta Tierra, a precizat Lobato – îşi aveau acolo una
din tabere.
– Ai văzut filmul Lola la Piconera?
Ne tutuiam de ceva vreme. I-am spus că nu, nu-l văzusem;
şi atunci mi l-a povestit de la cap la coadă. Juanita Reina, Virgilio Teixeira şi Manuel Luna. Regizată de Luis Lucia în 1951. Iar
potrivit legendei, falsă fireşte, pe Piconera au împuşcat-o franţujii chiar aici. Eroină naţională etc. Şi poezioara aia. Să trăiască
bucuria şi să ne piară durerea, Lola, Lolita la Piconera. S-a oprit
să mă privească în timp ce eu exprimam pe chip că sunt cât se
poate de interesat de toate acestea, mi-a făcut din ochi, a tras o
duşcă din paharul lui de Yllera – tocmai destupaserăm a doua
sticlă – şi a început să-mi vorbească direct despre Teresa Mendoza. De bunăvoie.
– Mexicana aceea. Galicianul acela. Haşişul acela în sus şi-n
jos, într-un joc de-a şoarecele şi pisica… Vremuri eroice – oftă
el, cu stropul lui de nostalgie în cinstea mea. Era periculos, fireşte. Oameni duri. Însă nu era încrâncenarea de acum.
Era tot reporter, preciză el. Ca atunci. Un amărât de reporter de infanterie, dacă se poate spune aşa. Şi mă mândresc cu
asta. La urma urmei, nu ştia să facă altceva. Îi plăcea meseria,
cu toate că era plătit în continuare cu acelaşi căcat ca acum zece
ani. La o adică, nevasta aducea în casă un al doilea salariu. Fără
copii care să zică ne e foame, tati.
– Asta – conchise el – îţi dă mai multă liberté, egalité şi
fraternité.
Făcu o pauză ca să răspundă la salutul unor politicieni locali îmbrăcaţi în culori închise care s-au aşezat la o masă învecinată – un consilier de cultură şi un altul de urbanism, spuse el
în şoaptă. Nu au nici bacalaureatul –, iar apoi continuă despre
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Teresa Mendoza şi galician. Îi întâlnea din când în când prin La
Línea şi prin Algeciras, ea cu faţa ei de indiancă destul de frumuşică, foarte brunetă şi cu ochii aceia mari, răzbunători, pe
care-i avea în cap. Nu era cine ştie ce, mai degrabă mărunţică,
dar când se aranja era arătoasă. Cu nişte ţâţe frumoase, apropo.
Nu prea mari, dar uite-aşa – Lobato îşi apropia mâinile îndreptându-şi arătătoarele în afară, ca vârfurile coarnelor unui taur.
Cam de prost gust la ţoale, în genul gagicuţelor pe care le au
indivizii ăia cu haşişul şi cu tutunul, dar mai puţin îngâmfată:
pantaloni foarte strâmţi, tricouri, tocuri înalte şi aşa mai departe. Se aranja, dar nu se formaliza. Nu se amesteca prea mult cu
celelalte. Îşi avea piculeţul ei de clasă, deşi nu puteai preciza în
ce consta el. Poate că atunci când vorbea, fiindcă o făcea delicat, cu accentul ei atât de afectuos şi de educat. Cu arhaismele
acelea frumoase pe care le folosesc mexicanii. Uneori, când se
pieptăna cu coc, cu cărare pe mijloc şi cu părul bine întins pe
spate, clasa ei se observa mai bine. Ca Sara Montiel în Veracruz.
Douăzeci şi ceva, trebuie să fi avut pe atunci. De ani. Lobato remarcase faptul că niciodată nu purta aur, ci argint. Cercei, brăţări. Totul de argint, dar puţin. Uneori îşi punea şapte brăţări la
o încheietură, semanario i se părea că se chema chestia. Cling
cling. Şi le amintea din cauză că zornăiau.
– În mediul respectiv a ajuns să fie respectată puţin câte puţin. În primul rând, fiindcă galicianul avea succes. Şi, în al doilea rând, fiindcă era singura femeie care pleca să rişte acolo, afară. La început, bărbaţii mai făceau băşcălie, asta ce-i cu ea, şi
aşa mai departe. Până şi cei de la Poliţia de Frontieră şi sticleţii
făceau haz pe seama ei. Dar când s-a răspândit vestea că scotea
la interval aceleaşi coaie ca un mascul, situaţia s-a schimbat.
L-am întrebat de ce Santiago Fisterra avea succes, iar Lobato şi-a alăturat degetul mare şi arătătorul într-un gest de aprobare. Te puteai bizui pe el, mi-a spus. Tăcut, de încredere. Un
galician tipic, în sensul bun. Vreau să spun că nu era unul din
parşivii ăia înăspriţi şi periculoşi, şi nici din mârlanii sau fanfaronii care mişună prin biznisul cu haşiş. Ăsta era discret, fără
gâlcevi. Dintr-o bucată. Nu prea se dădea şmecher, ca să mănţelegi. Îşi vedea de treaba lui ca unul care se duce la serviciu.
Ceilalţi, băieţii din Gibraltar, puteau să-ţi spună mâine la trei,
iar la ora aceea ei se puteau regula cu muierea ori puteau sta să
tragă o băută într-un bar, iar tu, rezemat de un felinar, cu pânze de păianjen pe spate, uitându-te la ceas. Dar dacă galicianul
îţi spunea mâine ies, nu mai era nevoie de altă vorbărie. Ieşea,
neînfricat, chiar dacă erau valuri de patru metri. Un tip de cuvânt. Un profesionist. Ceea ce nu întotdeauna era bine, fiindcă
le făcea umbră multora. Ambiţia lui era să adune destul mălai
ca să se poată ocupa de alte lucruri. Şi poate că de asta se înţelegeau bine, Teresa şi cu el. Păreau îndrăgostiţi, fireşte. Mergeau
de mână, pupice, ştii cum e. Chestii fireşti. Dar în ea exista ceva
ce nu puteai afla niciodată pe de-a-ntregul. Nu ştiu dacă sunt
destul de limpede. Ceva ce te silea să te-ntrebi dacă e sinceră.
Atenţie, nu mă refer la ipocrizie şi la nimic de genul ăsta. Aş
băga mâna-n foc că era o fată bună… Vorbesc de altceva. Eu
aş zice că Santiago o iubea mai mult pe ea decât ea pe el. Capisci?… Fiindcă Teresa rămânea întotdeauna un pic la distanţă.
Zâmbea, era o femeie discretă şi cumsecade, şi sunt sigur că
la pat se simţeau nemaipomenit. Dar punctuleţul acela, ştii?…
Uneori, dacă erai atent – şi să fiu atent e meseria mea, nene –,
era ceva în felul ei de a ne privi pe toţi, inclusiv pe Santiago,
care lăsa să se-nţeleagă că nu se încrede pe deplin. De parcă ar
fi avut mereu pregătite, undeva la dos, un sandviş învelit în folie de aluminiu şi-o geantă cu câteva boarfe şi-un bilet de tren.
O vedeai râzând, bându-şi tequila – îi plăcea tequila, fireşte –,
sărutându-şi bărbatul, şi dintr-o dată îi surprindeai în ochi o
expresie ciudată. Ca şi cum îşi spunea în sinea ei: asta nu poate
să dureze.
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Asta nu poate să dureze, îşi spuse în sinea ei. Făcuseră dragoste toată după-amiaza, de parcă nu s-ar mai fi oprit: iar acum
treceau pe sub arcada medievală a zidului de la Tarifa. Cucerită
de la mauri – citi Teresa pe o placă de faianţă fixată pe lintou
– în vremea domniei lui Sancho al IV-lea cel Viteaz, la 21 septembrie 1292. O întâlnire de lucru, spuse Santiago. O jumătate
de oră cu maşina. Putem profita ca să bem un pahar, să facem
o plimbare. Şi apoi să mâncăm la cină un cotlet de porc, la Juan
Luis. Şi iată-i, cu amurgul colorat în cenuşiu de vântul dinspre
răsărit, ce mângâia valuri de spumă albă pe suprafaţa mării,
având în faţa lor plaja de la Los Lances şi coasta dinspre Atlantic, de partea cealaltă Mediterana, în timp ce Africa era ascunsă
în văzduhul ceţos pe care lăsarea serii îl întuneca dinspre est,
fără grabă, în acelaşi fel în care mergeau ei înlănţuiţi pe după
talie, adâncindu-se pe străzile înguste şi văruite ale orăşelului
unde vântul sufla mereu, în toate direcţiile şi în aproape toate
cele trei sute şaizeci şi cinci de zile ale anului. În seara aceea
sufla foarte tare şi, înainte de a intra în oraş, se opriseră să privească marea cum se spărgea de stâncile din dreptul parcării de
sub ziduri, lângă Caleta, unde apa pulverizată stropea parbrizul Cherokee-ului. Şi stând ei acolo comod, ascultând muzică
la radio, ea rezemată de umărul lui Santiago, Teresa văzu cum
trece în larg, în depărtare, un velier mare cu trei catarge, ca-n
filmele vechi, îndreptându-se cu mare încetineală spre Atlantic,
adâncindu-şi prora sub împingerea valurilor mai puternice, estompat prin perdeaua cenuşie a vântului şi a spumei, ca şi cum
ar fi fost vorba de o corabie fantomă venită din alte vremuri,
care nu se oprise din navigat de-a lungul multor ani şi al multor secole. Apoi ieşiră din maşină şi, pe străzile cele mai ferite,
merseră către centrul oraşului, uitându-se la vitrine. Sezonul
estival se încheiase, însă terasa de sub copertină şi interiorul
cafenelei Central erau tot pline de bărbaţi şi femei bronzate, cu
aspect atletic, de străini. Mulţi blonduţi, mulţi cercei în urechi,
multe tricouri imprimate. Windsurferi, observase Santiago prima dată când fuseseră acolo. Astea-s deja mofturi. Sunt fel şi fel
de oameni pe lumea asta.
– Să vedem dacă într-o bună zi, din greşeală, o să-mi spui
că mă iubeşti.
Se întoarse să-l privească atunci când îi auzi cuvintele. El
nu era supărat, nici prost dispus. Nici măcar nu era vorba de
un reproş.
– Te iubesc, mişelule.
– Sigur.
Întotdeauna o lua peste picior aşa. În felul lui delicat, observând-o, incitând-o să vorbească prin mici provocări. Parcă
te-ar costa bani, spunea. Aşa de fadă. Egoul meu, s-au cum s-o
mai fi spunând, l-ai făcut zob. Iar atunci Teresa îl îmbrăţişa şi
îl săruta pe ochi, şi îi spunea te iubesc, te iubesc, te iubesc, de
multe ori. Afurisit de galician supermişel. Iar el glumea, ca şi
când nu-i păsa, ca şi când ar fi fost vorba de un simplu pretext
de conversaţie, de un prilej de poante, iar reproşul trebuia să i-l
adreseze ea lui. Lasă, lasă. Lasă. În cele din urmă se opreau din
râs şi rămâneau unul în faţa celuilalt, iar Teresa simţea neputinţa a tot ceea ce era cu neputinţă, în timp ce ochii bărbatului
o priveau fix, resemnaţi ca şi cum ar fi plâns puţin, lăuntric, în
tăcere, ca un copilaş care alergă după tovarăşii lui mai mari, iar
aceştia îl lasă în urmă. O suferinţă seacă, tăcută, care o înduioşa; şi atunci era sigură că, probabil, chiar îl iubea pe bărbatul
acela cu adevărat. Iar de fiecare dată când se întâmpla asta, Teresa îşi înăbuşea pornirea de a-şi ridica mâna şi de a mângâia
chipul lui Santiago într-un fel anume, greu de ştiut, de explicat
şi de simţit, ca şi cum i-ar fi datorat ceva ce nu îi va putea plăti
niciodată.
– La ce te gândeşti?
– La nimic.
De nu s-ar sfârşi niciodată, îşi dorea ea. De-ar putea existenţa asta intermediară dintre viaţă şi moarte, suspendată în
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înaltul unui hău straniu, să se prelungească până când, într-o
zi, voi putea rosti cuvinte care să fie din nou adevărate. De miar şterge memoria pielea lui şi mâinile lui şi ochii lui şi gura lui,
iar eu m-aş naşte din nou, ori aş muri odată, ca să spun, ca şi
cum ar fi noi, nişte cuvinte vechi care să nu-mi sune a trădare
ori a minciună. De-aş avea – de-ar avea, de-am avea – destul
timp pentru asta.
Nu vorbeau niciodată despre Blondul Dávila. Santiago nu
se număra printre aceia cărora li se poate vorbi despre alţi bărbaţi şi nici ea nu se număra printre femeile care fac asta. Uneori, când el stătea şi răsufla în întuneric, foarte aproape de ea,
Teresa aproape că îi putea auzi întrebările. Lucrul acesta încă
se mai întâmpla, însă asemenea întrebări deveniseră de mult
doar obişnuinţă, o rumoare rutinieră de tăceri. La început, în
timpul acelor prime zile când bărbaţii, chiar şi cei aflaţi în trecere, pretind să impună obscure – inexorabile – drepturi ce depăşesc simpla dăruire fizică, Santiago pusese unele din aceste
întrebări cu voce tare. În felul său, fireşte. Prea puţin explicite
sau chiar deloc. Şi dădea târcoale ca un coiot atras de foc dar
neîndrăznind să înainteze. Auzise câte ceva. Prieteni ai unor
prieteni care aveau prieteni. Şi, nici pomeneală. Am avut un
bărbat, rezumă ea odată, sătulă să-l tot vadă adulmecând în jurul aceluiaşi lucru atunci când întrebările fără răspuns lăsau locul unor tăceri insuportabile. Am avut un bărbat arătos şi curajos şi prost, spuse ea. Tare tupeist. Un parşiv afurisit, la fel ca
tine – la fel ca toţi –, dar el m-a cules de fetiţă, fără experienţă,
iar până la urmă mi-a tras clapa rău de tot şi m-am pomenit fugind din vina lui, şi spune şi tu dacă n-am fugit departe, m-am
dat peste cap şi am venit tocmai până aici, unde m-ai găsit tu.
Dar pe tine ar trebui să te doară-n cot dacă am eu bărbat sau
nu, fiindcă ăsta de care vorbesc e mort şi îngropat. I-au făcut
de petrecanie şi a murit iac-aşa, cum murim cu toţii, dar mai
devreme. Iar ce-a însemnat bărbatul ăsta în viaţa mea e treaba
mea, nu a ta. Iar după toate acestea, într-o seară, pe când şi-o
trăgeau cum trebuie, strângându-se tare în braţe unul pe celălalt, iar Teresa avea mintea în alb, golită cu plăcere de memorie
sau de viitor, ci numai prezent dens, gros, de o intensitate caldă,
în voia căreia se lăsa fără remuşcări, deschise ochii şi văzu că
Santiago se oprise şi o privea de foarte aproape, în semiîntuneric, şi îl mai văzu cum îşi mişcă buzele; iar când, într-un târziu,
reveni acolo unde se aflau şi îşi îndreptă atenţia spre ceea ce
spunea el, se gândi mai întâi galician nătâng, la fel de nerod ca
toţi ceilalţi, prostul, prostul, prostul, cu întrebările astea picate în momentul cel mai nepotrivit: el şi cu mine, e mai bun el,
sunt mai bun eu, pe mine mă iubeşti, pe el îl iubeai. Ca şi cum
totul s-ar putea rezuma la asta, iar viaţa ar fi alb şi negru, bun şi
rău, mai bun sau mai rău unul decât altul. Şi simţi dintr-o dată
o uscăciune în gură şi în suflet şi între coapse, o nouă mânie
explodându-i lăuntric, nu pentru că el i-ar fi tot pus din nou întrebări şi că şi-ar fi ales prost momentul să le pună, ci pentru că
era primitiv, şi necioplit, şi căuta o confirmare pentru nişte lucruri care n-aveau nimic de-a face cu ea, răscolind alte lucruri
care nu aveau nimic de-a face cu el; şi nici măcar nu era din gelozie, ci din orgoliu, din obişnuinţă, dintr-o bărbăţie absurdă a
masculului care scoate femela din turmă şi îi interzice orice altă
viaţă decât aceea pe care i-o împlântă el în pântece. De aceea
vru să-l jignească şi să-l rănească, şi îl îndepărtă violent în timp
ce îi trântea în faţă că da, zău aşa, sigur că da, ca să vezi la ce se
gândea idiotul de galician. Poate credea că viaţa începe cu sula
lui nenorocită. Sunt cu tine fiindcă n-am alt loc mai bun unde
să mă duc, sau fiindcă am aflat că nu pot trăi singură, fără un
bărbat care să semene cu altul, şi acuma mi se fâlfâie de ce m-a
ales sau l-am ales pe primul. Şi, ridicându-se în capul oaselor,
goală, încă neeliberată de el, îi arse o scatoalcă, o lovitură care-l
făcu pe Santiago să-şi întoarcă faţa într-o parte. Şi voi să-i mai
lipească una, însă atunci o făcu el, în genunchi peste ea, înapoindu-i palma cu o violenţă liniştită şi seacă, fără furie, poate

138

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

că surprinsă; iar apoi se opri s-o privească aşa cum se găsea, în
genunchi, nemişcat, în timp ce ea plângea şi iar plângea, cu lacrimi care nu-i ieşeau din ochi, ci din piept şi din gât, tăcută, cu
faţa în sus, înjurându-l printre dinţi, nenorocit galician parşiv,
al naibii mişel, lepădătură, scursură, parşiv, parşiv, parşiv. Apoi
el se întinse lângă dânsa şi stătu acolo o vreme fără să spună nimic şi fără s-o atingă, ruşinat şi încurcat, în timp ce ea rămăsese cu faţa în sus, nemişcată, şi se potolea încet-încet, pe măsură
ce simţea cum lacrimile i se usucă pe faţă. Şi asta a fost tot, iar
aceea a fost singura dată. N-au mai ridicat niciodată mâna unul
asupra celuilalt. Şi nici n-au mai existat vreodată alte întrebări.
– Patru sute de kilograme – spuse Cañabota în şoaptă… Ulei
clasa-ntâi, de şapte ori mai pur decât guma normală. Mai bun
nici că există.
Avea un gin tonic într-o mână şi o ţigară englezească cu filtru auriu în cealaltă şi când trăgea din ţigară, când sorbea scurt
din pahar. Era scund şi rotofei, ras în cap, şi transpira mereu,
astfel încât cămăşile lui erau mereu umede la subsuori şi la gât,
unde strălucea inevitabilul lanţ de aur. Poate că slujba lui îl făcea să transpire, hotărî Teresa. Întrucât Cañabota – nu ştia dacă
era un nume de familie sau o poreclă – era ceea ce în jargonul
profesiei se numea omul de încredere: un agent local, legătură
sau intermediar între traficanţii de pe cele două părţi. Un expert în logistică clandestină, însărcinat să organizeze ieşirea haşişului din Maroc şi să-i asigure primirea. Asta includea angajarea unor transportatori ca Santiago şi, de asemenea, complicitatea anumitor autorităţi locale. Sergentul de la Garda Civilă
– slab, la vreo cincizeci de ani, îmbrăcat în civil – care îl însoţea
în acea după-amiază era una din multele clape ce trebuiau apăsate ca să răsune muzica. Teresa îl cunoştea din alte prilejuri şi
ştia că era detaşat prin apropiere de Eslepona. În grup exista şi
o a cincea persoană: un avocat din Gibraltar pe nume Eddie Álvarez, mărunt, cu părul rar şi ondulat, cu ochelari foarte groşi
şi mâini nervoase. Avea un birou discret, situat undeva în apropiere de portul din colonia britanică, cu zece sau cincisprezece
societăţi paravan ce-şi aveau sediul acolo. El se îndeletnicea cu
controlarea banilor care i se plăteau lui Santiago în Gibraltar
după fiecare călătorie.
– De data asta s-ar cădea să chemăm nişte notari, adăugă
Cañabota.
– Nu; Santiago clătina din cap, foarte calm. Prea mulţi oameni la bord. Eu am un Phantom, nu un feribot de pasageri.
Notarii erau nişte martori pe care traficanţii îi aduceau în
şalupe pentru a se asigura că totul decurge conform celor prevăzute: unul pentru furnizori, care, de obicei, era marocan, şi
un altul pentru cumpărători. Lui Cañabota păru să nu-i placă
această noutate.
– Ea – o arătă pe Teresa – ar putea să rămână pe ţărm.
Santiago nu-şi desprinse privirile de la omul de încredere,
în timp ce clătina din nou din cap.
– Nu văd de ce. E din echipajul meu.
Cañabota şi agentul din Garda Civilă se întoarseră spre
Eddie Álvarez, cu reproş, ca şi când l-ar fi învinuit pentru acel
refuz. Însă avocatul ridica din umeri. E inutil, spunea gestul.
Cunosc povestea şi, în plus, aici nu fac decât să privesc. Mie ce
cariciu’ meu îmi povestiţi.
Teresa îşi trecu degetul peste aburul de pe paharul de suc.
Niciodată nu voise să participe la aceste întâlniri, dar Santiago
insista, iar şi iar. Rişti la fel ca mine, spunea el. Ai dreptul să ştii
ce se petrece şi cum se petrece. Nu vorbi dacă nu vrei, dar nuţi strică să fii la curent. Iar dacă pe ăştia îi deranjează prezenţa
ta, ducă-se învârtindu-se. Toţi. La urma urmei, femeile lor stau
frumuşel acasă şi se scarpină la pizdulice, şi nu-şi pun pielea la
bătaie cu arabii, patru sau cinci nopţi pe lună.
– Plata ca de-obicei? întrebă Eddie Álvarez, atent la ale lui.
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Plata se va face în ziua următoare predării, confirmă
Cañabota. O treime direcţionată într-un cont de la BBV din Gibraltar – băncile spaniole din colonie nu ţineau de Madrid, ci
de sucursalele din Londra, iar acest fapt oferea delicioase opacităţi fiscale – şi două treimi în mână. Cele două treimi în bani
B, fireşte. Deşi ar cam trebui nişte facturi pentru chestiile cu
banca. Hârţogăraia dintotdeauna.
– Aranjaţi totul cu ea, spuse Santiago. Şi se uită la Teresa.
Cañabota şi gardianul schimbară o privire stingherită. Tre’
s-o înghiţim şi pe asta, spunea acea tăcere. Să bagi o muiere în
năzdrăvănia asta. În ultima vreme, Teresa era cea care se ocupa
din ce în ce mai mult de aspectul contabil al afacerii. Aceasta
includea controlul cheltuielilor, efectuarea socotelilor, telefoane date în cifru şi vizite periodice la Eddie Álvarez. De asemenea, o societate cu sediul în biroul avocatului, contul bancar
din Gibraltar şi banii justificabili puşi în investiţii cu risc scăzut: ceva fără prea multe complicaţii, deoarece nici Santiago nu
obişnuia să-şi încurce viaţa cu băncile. Era ceea ce avocatul din
Gibraltar numea o infrastructură minimă. Un portofoliu conservator, nuanţa el atunci când purta cravată şi devenea tehnic.
Până cu puţin timp în urmă şi în ciuda firii sale neîncrezătoare, Santiago depinsese aproape orbeşte de Eddie Álvarez, care
îi cerea comision până şi pentru simplele depozite pe termen
fix, atunci când depunea la bancă banii legali. Teresa schimbase
asta, sugerând ca totul să fie folosit în investiţii mai rentabile şi
mai sigure, şi inclusiv ca avocatul să-l ia pe Santiago ca asociat
la un bar de pe Main Street ca să spele o parte din venituri. Ea
nu ştia nici de bănci, nici de finanţe, dar, în urma experienţei
sale de schimbătoare de valută de pe strada Juárez din Culiacán,
se alesese cu câteva idei clare. Aşa încât, încetul cu încetul, s-a
apucat de treabă, punând ordine în acte, interesându-se ce se
putea face cu banii în loc de a-i imobiliza într-o ascunzătoare
sau într-un cont curent. La început sceptic, Santiago a fost nevoit să se încline în faţa evidenţei: ea avea cap bun pentru cifre
şi era în stare să prevadă posibilităţi care lui nici nu-i treceau
prin minte. Mai cu seamă avea un extraordinar bun simţ. Spre
deosebire de el – fiul de pescar galician era dintre aceia care
păstrau banii într-o pungă de plastic în fundul unui dulap –,
pentru Teresa exista întotdeauna posibilitatea ca doi şi cu doi
să facă cinci. Astfel încât, la primele reticenţe ale lui Eddie Álvarez, Santiago fusese limpede: ea avea să aibă vot deliberativ
în chestiunea banilor. Mai abitir te-ncurci în păr de pizdă decât
în miez de junglă, a fost diagnosticul avocatului când a putut să
schimbe impresii între patru ochi cu el. Aşa că sper să nu sfârşeşti făcând-o şi coproprietară la toate lovelele tale: GalicianoAzteca de Transporturi S.A. ori vreo altă tâmpenie de felul ăsta.
Am văzut eu lucruri şi mai ciudate. Fiindcă femeile, se ştie cum
sunt; iar mironosiţele, şi mai şi. Începi prin a le-o trage, apoi le
faci să semneze acte, după aceea pui totul pe numele lor, iar în
cele din urmă o întind fără să-ţi lase un sfanţ. Asta, răspunse
Santiago, e treaba mea. Citeşte-mi buzele, haide. A m-e-a. Şi
după aceea, mă cac pe mă-ta. Şi a spus-o privindu-l pe avocat
cu o asemenea faţă, încât acesta aproape că şi-a vârât ochelarii
în pahar, şi-a băut foarte tăcut whisky-ul cu gheaţă – cu acel
prilej, se aflau pe terasa hotelului Rock, având tot golful Algeciras dedesubt – şi n-a mai formulat nici o rezervă în privinţa
acestei chestiuni. Sper să fii prins, papă-lapte ce eşti. Sau să-ţi
pună coarne ştioarfa asta. Probabil că aşa s-a gândit Eddie Álvarez, însă nu a spus-o.
Acum, Cañabota şi sergentul de la Garda Civilă o observau
pe Teresa cu un aer morocănos, şi era evident că aceleaşi gânduri le treceau prin minte. Muierile rămân acasă şi se uită la
televizor, spunea tăcerea lor. Ia să vedem ce caută asta pe-aici.
Ea se uită în altă parte, stingherită. Ţesături Trujillo, citi pe faianţa casei de vizavi. Noutăţi. Nu era plăcut să se vadă studiată
în felul acela. Însă, mai apoi, se gândi că tot cu felul acela de a
o privi pe ea îl dispreţuiau şi pe Santiago şi atunci îşi întoarse
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faţa, un pic mânioasă, susţinându-le privirea fără să clipească.
Mai ducă-se în mă-sa.
– La urma urmei – zise avocatul, care nu pierdea nici un
amănunt –, ea e implicată tare.
– Notarii folosesc la ce folosesc – spuse Cañabota, care încă
o privea pe Teresa. Şi de amândouă părţile se cer garanţii.
– Eu sunt garanţia – o întoarse Santiago. Ei mă cunosc prea
bine.
– Încărcătura asta e importantă.
– Pentru mine toate sunt importante, câtă vreme îmi sunt
plătite. Şi nu sunt obişnuit să mi se spună cum trebuie să lucrez.
– Regulile sunt reguli.
– Nu-mi borâţi mie aici despre reguli. Asta e o piaţă liberă,
iar eu am propriile mele reguli.
Eddie Álvarez clătina din cap descurajat. Inutil de discutat,
sugera gestul, când sunt ţâţe la mijloc. Vă pierdeţi vremea.
– Ăia din Gibraltar nu pun atâtea beţe-n roate, insistă
Cañabota. Parrondi, Victorio… ăia îmbarcă notari şi tot ce
trebuie.
Santiago sorbi o gură de bere uitându-se fix la Cañabota.
Tipul ăsta e de zece ani în meserie, îi spusese cândva Teresei.
N-a intrat niciodată în închisoare. Asta mă face să-l bănuiesc.
– În băieţii din Gibraltar nu aveţi atâta încredere cât în mine.
– Asta o zici tu.
– Păi faceţi-o cu ei şi nu mai veniţi să mă tot frecaţi la coaie.
Gardianul se uita în continuare la Teresa, cu un zâmbet
dezagreabil pe gură. Era bărbierit neglijent şi câteva fire albe
îi răsăreau pe bărbie şi sub nas. Îşi purta hainele în modul de
nedescris în care le poartă de obicei oamenii obişnuiţi cu uniforma, cărora îmbrăcămintea în civil niciodată nu apucă să li
se potrivească întru totul. Ba cum să nu te cunosc, se gândi
Teresa. Te-am văzut de o sută de ori la Sinaloa, la Melilla, peste tot. Eşti mereu acelaşi. Actele dvs., etcetera. Şi spuneţi-mi
cum să facem ca s-o dregem. Neruşinarea meseriei. Pretextul
că nu apuci sfârşitul lunii, cu salariul şi cu cheltuielile pe care le
ai. Încărcături de droguri confiscate din care declari jumătate,
amenzi ridicate pe care niciodată nu le treci în rapoarte, băute
gratis, ştioarfe, peşti. Şi anchetele acelea oficiale care niciodată nu ajung până la capăt, toată lumea acoperă pe toată lumea,
trăieşte şi lasă-i şi pe alţii să trăiască, fiindcă fiecare, mai mult
sau mai puţin, ţine o tranşă de câte ceva în dulap sau un mort
sub duşumea. Şi acolo ca şi aici, numai că, pentru asta, acolo
vina nu o poartă spaniolii; fiindcă din Mexic au plecat de două
secole, şi nici pomeneală. Eşti mai puţin sfruntat aici, desigur.
Europa şi aşa mai departe. Teresa se uită pe partea cealaltă a
străzii. Chestia cu mai puţin sfruntat era valabilă numai uneori.
Cu salariul unui sergent din Garda Civilă, al unui poliţist sau
al unui poliţist de frontieră spaniol nu-ţi puteai plăti un Mercedes din anul curent, ca acela al insului care staţionase, în văzul
lumii, la intrarea cafenelei Central. Şi e lucru cert că se ducea
la serviciu cu aceeaşi maşină, la cazarma lui afurisită, şi nimeni
nu era surprins, şi toată lumea, inclusiv şefii, se făceau că nu
observă nimic. Da. Trăieşte şi lasă-i şi pe alţii să trăiască.
Discuţia continua în şoaptă, în timp ce ospătăriţa tot aducea beri şi ginuri cu apă tonică. În ciuda fermităţii lui Santiago în privinţa notarilor, Cañabota nu se dădea bătut. Dacă
eşti prins şi arunci încărcătura, insista el. Să vedem cum justifici asta fără martori: x kilograme peste bord şi tu făcând cale-ntoarsă, plin de mândrie. În plus, de data asta sunt italieni,
iar ăştia sunt nişte neamuri proaste de nu se poate; ţi-o spun
eu, care am de-a face cu ei. Mafioţi parşivi. La urma urmei, un
notar e o garanţie pentru ei şi pentru tine. Pentru toată lumea.
Aşa că măcar o dată las-o pe doamna pe ţărm şi nu te mai încăpăţâna. Nu mă mai fute şi nu te mai încăpăţâna şi nu te mai fute.
– Dacă sunt prins şi arunc coletele – răspundea Santiago –
toată lumea ştie că le-am aruncat fiindcă aşa a trebuit… E cuvântul meu. Iar cine mă angajează înţelege asta.
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– Şi zi-i aşa, Zăpadă. N-am să te conving?
– Nu.
Cañabota se uită la Eddie Álvarez şi îşi trecu mâna peste
craniul ras, declarându-se învins. Apoi îşi mai aprinse o ţigară
din acelea cu filtru ciudat. Fac prinsoare că ăsta-i homalău, se
gândi Teresa. Ăsta o ia la buci. Cămaşa omului de încredere era
leoarcă şi o dâră de sudoare i se scurgea pe lângă nas, până pe
buza superioară. Teresa tăcea mai departe, cu privirea aţintită
pe propria ei mână stângă, pe care o ţinea pe masă. Unghii lungi vopsite în roşu, şapte brăţări de argint mexican, o brichetă
subţire de argint, cadou de la Santiago de ziua ei de naştere. Îşi
dorea din tot sufletul să se încheie conversaţia. Să iasă de acolo,
să-şi sărute bărbatul, să-i lingă gura, să-i înfigă unghiile roşii
în rinichi. Să uite pentru o clipă de toate acelea. De toţi aceia.
– Într-o zi o să ai o neplăcere, sugeră gardianul civil.
Erau primele cuvinte pe care le rostea şi i le spusese direct
lui Santiago. Îl privea cu o fixitate deliberată, ca şi cum îşi întipărea trăsăturile lui în memorie. O privire care promitea alte
conversaţii în particular, în intimitatea unei temniţe, unde nimeni n-ar fi fost surprins să audă câteva strigăte.
– Caută să nu fii tu acela care mi-o provoacă.
Se mai studiară o vreme, fără cuvinte; iar acum expresia lui
Santiago era cea care dădea la iveală anumite lucruri. De exemplu, că existau temniţe unde puteai să baţi un om până-l omori,
dar şi străduţe întunecate şi parcări unde un gardian corupt se
putea pomeni cu o lamă de cuţit de-o palmă înfiptă în stinghie,
jip, jap, taman acolo unde pulsează artera femurală. Şi că, peacolo, cinci litri de sânge se goleau cât ai bate din palme. Şi că,
dacă împingi pe cineva când urci o scară, poţi da peste el la coborâre. Cu atât mai mult dacă-i vorba de-un galician şi, oricât
ţi-ai bate capul, nu ştii niciodată dacă urcă ori coboară.
– Bine, de acord – Cañabota bătea uşor din palme, împăciuitor. Astea sunt regulile tale, cum zici. Hai să nu ne stropşim…
Suntem cu toţii implicaţi, nu-i aşa?
– Cu toţii – îl sprijini Eddie Álvarez, care îşi ştergea ochelarii
cu un şerveţel.
Cañabota se înclină puţin spre Santiago. Fie că avea să ducă
notari sau nu, afacerea era afacere. Biznis.
– Patru sute de kilograme de ulei în douăzeci de bebeluşi de
câte douăzeci – specifică el schiţând cu un deget cifre şi desene imaginare pe masă. De predat marţi noaptea, pe întuneric…
Locul îl cunoşti: Punta Castor, pe plaja cea mică din apropiere
de depou, taman unde se sfârşeşte drumul de centură de la Estepona şi începe şoseaua spre Málaga. Eşti aşteptat la ora unu
fix.
Santiago se gândi o clipă. Privea masa ca şi cum Cañabota
ar fi desenat cu adevărat traseul acolo.
– Cam departe, mi se pare, dacă trebuie să cobor pentru încărcătură la Al Marsa ori la Punta Cires şi apoi să descarc aşa
de curând… De la arabi la Estepona sunt patruzeci de mile în
linie dreaptă. Va trebui să încarc pe lumină, iar drumul de întoarcere e lung.
– Nici o problemă – Cañabota îi privea pe ceilalţi îndemnându-i să-i confirme cuvintele. O să punem un om de-al nostru
pe Stâncă, cu un binoclu şi un walkie-talkie ca să controleze
HJ-urile şi pasărea. E un locotenent englez acolo sus care ne
mănâncă din palmă şi, în plus, şi-o pune cu o fată de-a noastră
într-un club de rendez-vous din La Línea… Cât despre bebeluşi, nu există piedici. De data asta ţi le vor pasa dintr-o navă de
pescuit, cinci mile la est de farul de la Ceuta, exact când nu mai
vezi lumina. Se cheamă Julio Verdú şi e din Barbate. Canalul 44
din banda marină: spui Mario de două ori şi ei or să te ghideze.
La ora unsprezece tragi lângă nava de pescuit şi încarci, apoi
te îndrepţi spre nord, ţinându-te pe lângă coastă, fără grabă, şi
predai la ora unu. La ora două, bebeluşii la culcare şi tu acăsică.
– Foarte simplu, spuse Eddie Álvarez.
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– Da; Cañabota se uita la Santiago, iar sudoarea îi curgea iar
în jurul nasului. Foarte simplu.
Se trezi înainte de răsăritul soarelui, iar Santiago nu era acolo. Aşteptă o vreme între cearşafurile boţite. Septembrie era pe
sfârşite, însă temperatura era tot cea din nopţile de vară pe care
le lăsau în urmă. O căldură umedă, la fel ca la Culiacán, diluată în zori de briza blândă ce pătrundea prin ferestrele deschise:
briza de uscat care venea pe cursul râului, lunecând spre mare
în ultimele ore ale nopţii. Se ridică, goală – întotdeauna dormea goală cu Santiago, la fel cum o făcuse cu Blondul Dávila
–, şi când se aşeză în dreptul ferestrei simţi mângâierea brizei.
Golful era un semicerc negru punctat cu lumini: vapoarele care
ancorau în faţa Gibraltarului, Algeciras într-o parte şi Stânca în
cealaltă, iar mai aproape, la capătul plajei unde se afla căsuţa,
digul şi turnurile rafinăriei oglindite în apa nemişcată de lângă
mal. Totul era frumos şi liniştit, iar dimineaţa era încă departe;
aşa încât îşi luă pachetul de Bisonte de pe noptieră şi îşi aprinse o ţigară, rezemată de pervazul ferestrei. Rămase aşa un timp
fără să facă nimic, doar fumând şi privind golful, în vreme ce
briza de ţărm îi împrospăta pielea şi amintirile. Timpul scurs
de la Melilla. Petrecerile lui Dris Larbi. Zâmbetul colonelului
Abdelkader Chaib când ea îi povestea cum stau lucrurile. Un
prieten ar vrea să negocieze ş.a.m.d. Ştiţi cum e. Şi dumneavoastră sunteţi inclusă în înţelegere, întrebase – sau afirmase
– marocanul prima oară, amabil. Eu fac propriile mele înţelegeri, i-a răspuns ea, iar surâsul lui s-a înteţit. Un tip inteligent,
colonelul. Foarte mişto şi corect. Nu se întâmplase nimic, sau
aproape nimic, în privinţa marginilor şi a limitelor personale
stabilite de Teresa. Dar asta n-avea nici o legătură. Santiago nu
îi ceruse să se ducă, şi nici nu-i interzisese. Era, ca toţi bărbaţii, previzibil în intenţii, în stângăcie, în vise. Avea să o ducă şi
în Galicia, îi spunea. Când totul se va isprăvi, aveau să meargă
împreună la O Grove. Nu e atât de frig cum crezi, iar oamenii
sunt tăcuţi. Ca tine. Ca mine. Va exista o casă din care se vede
marea, şi un acoperiş pe care să răsune ploaia şi să şuiere vântul, şi o goeletă ancorată lângă ţărm, o să vezi. Cu numele tău
pe oglinda de la pupa. Şi copiii noştri or să se joace cu şalupe
de jucărie teleghidate printre limburile cu midii.
Când îşi termină ţigara, Santiago încă nu se întorsese. Nu
era în baie, aşa încât Teresa strânse cearşafurile – îi venise afurisitul de ciclu în timpul nopţii –, îşi trase un tricou şi traversă
salonaşul pe întuneric, îndreptându-se spre uşa glisantă ce dădea către plajă. Acolo văzu lumină şi se opri să privească din
casă. Fir-ar. Santiago şedea sub portic, gol până la brâu, lucrând
la una din machetele lui de corăbii. Lampa cu braţ flexibil de pe
masă ilumina mâinile iscusite care lustruiau şi ajustau piesele
din lemn înainte de a le lipi. Construia un velier vechi care Teresei i se părea foarte frumos, având coca formată din şipci de
culoare diferită pe care lacul le înnobila, toate foarte bine curbate – le muia pentru ca mai apoi să le dea formă cu un ciocan
de lipit – şi cuiele din alamă, coverta ca cele adevărate şi roata
timonei pe care o construise în miniatură, beţişor cu beţişor, şi
care acum arăta foarte bine la pupa, lângă un mic tambuchi cu
uşă şi cu toate celelalte. Ori de câte ori Santiago vedea fotografia sau desenul unei nave vechi într-o revistă, îl decupa cu grijă
şi îl vâra într-o mapă groasă de-a lui, de unde îşi scotea ideile
pentru realizarea modelelor, atent până la cele mai mici detalii.
Din salonaş, fără să-şi facă simţită prezenţa, ea continuă să-l
privească o vreme, cu profilul luminat pe jumătate înclinânduse peste piese, felul în care le ridica să le studieze de aproape,
căutând imperfecţiunile, înainte de a le lipi minuţios şi de a le
plasa la locul lor. Totul cât se poate de mişto. Părea cu neputinţă
ca mâinile acelea, pe care Teresa le cunoştea bine, dure, aspre,
cu unghii întotdeauna pătate de vaselină, să posede acea admirabilă iscusinţă. Lucrul cu mâinile, îl auzise spunând cândva, îl
face pe om mai bun. Îţi înapoiază lucruri pe care le-ai pierdut
sau pe care eşti pe punctul să le pierzi. Santiago nu era foarte
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vorbăreţ şi nici nu folosea multe clişee, iar cultura lui abia dacă
era mai vastă decât a Teresei. Însă avea bun-simţ; şi, cum stătea
tăcut mai întotdeauna, privea şi învăţa şi dispunea de timp ca
să rumege în minte anumite idei.
Simţi o tandreţe profundă în timp ce-l privea din întuneric. Părea, totodată, un copil ocupat cu o jucărie care îi absoarbe toată atenţia şi un bărbat adult, credincios unui anumit soi
de reverii. Exista, în acele machete din lemn, un lucru pe care
Teresa nu ajungea să-l înţeleagă pe deplin, dar despre care intuia că e aproape de adâncul, de cifrurile oculte ale tăcerilor şi
ale modului de viaţă al bărbatului alături de care trăia. Uneori
îl vedea pe Santiago rămânând nemişcat, cu gura închisă, privind unul din acele modele în care investea săptămâni şi chiar
luni de muncă şi care se aflau peste tot – opt în casă, şi cu cel pe
care-l construia acum, nouă –, în salonaş, pe hol, în dormitor.
Studiindu-le într-un fel straniu. Lăsa impresia că a lucra atâta
vreme la ele echivala cu a fi navigat la bordul lor în vremuri şi
pe mări imaginare şi a găsi acum, în micile lor coci vopsite şi lăcuite, sub pânzele şi parâmele lor, ecouri ale unor furtuni, abordaje, insule pustii şi lungi călătorii pe care le făcuse în mintea
lui, pe măsură ce acele corăbioare căpătau contur. Toţi oamenii
visează, conchise Teresa. Însă nu în acelaşi fel. Unii ieşeau să-şi
pună viaţa în joc pe mare într-un Phantom, sau pe cer într-o
Cessna. Alţii construiesc machete ca o consolare. Alţii se mărginesc să viseze. Iar unii construiesc machete, îşi pun viaţa în
joc şi visează. Toate în acelaşi timp.
Când tocmai se pregătea să iasă în portic, auzi cocoşii cântând în curţile interioare ale caselor din Palmones şi, dintr-o
dată, i se făcu frig. De la Melilla încoace, cântecul cocoşilor i se
asocia în amintire cu cuvintele zori şi singurătate. O dungă de
lumină se detaşa spre răsărit, conturând turnurile şi coşurile
rafinăriei şi, în partea aceea, peisajul trecea de la negru la cenuşiu, transmiţând aceeaşi culoare apei de lângă mal. Îndată o să
fie mai multă lumină, îşi spuse ea. Iar cenuşiul dimineţilor mele
murdare se va ilumina mai întâi în tonuri aurii şi roşietice, iar
mai apoi soarele şi albastrul vor începe să se întindă peste plajă
şi peste golf, iar eu voi fi din nou în siguranţă până la următorul ceas al zorilor. În aceste gânduri era adâncită când îl văzu pe
Santiago înălţându-şi privirea spre cerul care se lumina, asemenea unui câine de vânătoare care adulmeca văzduhul, şi rămânând aşa, absorbit, cu lucrul întrerupt, o bună bucată de vreme.
Apoi se ridică, întinzându-şi braţele ca să se dezmorţească, stinse lampa cu braţ flexibil şi îşi scoase pantalonii scurţi, îşi întinse
încă o dată muşchii umerilor şi ai braţelor de parcă ar fi vrut să
cuprindă golful şi se duse până la mal, intrând în apa abia mângâiată de briză; o apă atât de liniştită, încât inelele concentrice
care se formau când intrai în ea se puteau percepe până foarte
departe, pe suprafaţa întunecată. Se aruncă în faţă şi înaintă
dând din braţe agale, până la limita unde ajungea cu piciorul la
fund, înainte de a se întoarce şi de a o vedea pe Teresa, care traversase porticul scoţându-şi tricoul şi intra în mare pentru că îi
era mult mai frig acolo, în spate, singură în casă, şi pe nisipul pe
care zorii îl colorau în cenuşiu. Astfel se întâlniră, cu apa ajungându-le până la piept, iar pielea ei goală şi înfiorată se încălzi
la atingerea cu aceea a bărbatului; iar când îi simţi mădularul
întărit apăsându-i mai întâi coapsele şi mai apoi pântecele, îşi
deschise picioarele, înlănţuindu-l între ele în timp ce îi săruta
gura şi limba cu gust de sare şi se menţinu aproape în imponderabilitate în jurul şoldurilor lui, în vreme ce el îi pătrundea
înlăuntrul ei până foarte departe şi se deşerta încet şi îndelung,
fără grabă, pe când Teresa îi mângâia părul ud, iar golful se
lumina în jurul amândurora şi casele văruite de pe mal se aureau cu lumina răsăritului de soare, şi câţiva pescăruşi zburau
pe deasupra în cerc, scoţând ţipete, într-un du-te-vino dinspre
smârcuri. Şi atunci se gândi că viaţa era uneori atât de frumoasă, încât nu părea viaţă.
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Óscar Lobaro a fost cel care m-a prezentat pilotului de pe
elicopter. Ne-am întâlnit tustrei pe terasa hotelului Guadacorte,
foarte aproape de locul unde locuiseră Teresa Mendoza şi Santiago Fisterra. Două prime împărtăşanii se celebrau în saloane,
iar pajiştea era plină de copilaşi care făceau zarvă fugărinduse pe sub stejarii de plută şi pe sub pini. Javier Collado, a spus
ziaristul. Pilot pe elicopterul Poliţiei de Frontieră. Urmăritor
înnăscut. Din Cáceres. Să-l nu-l inviţi la o ţigară sau la alcool,
fiindcă bea numai suc şi nu fumează. Are cincisprezece ani în
meseria asta şi cunoaşte Strâmtoarea ca-n palmă. Serios, dar
om cumsecade. Iar când e acolo sus, nu se teme nici de dracu’.
– Face cu râşniţa aia nişte chestii pe care nu le-am mai văzut
la nimeni, în viaţa mea.
Celălalt râdea când îl auzea ce spune. Nu-l băga în seamă,
mi-a sugerat el. Exagerează. Apoi a cerut un suc de lămâie cu
gheaţă pisată. Era brunet, arătos, de patruzeci şi ceva de ani,
subţire dar lat în umeri, cu un aer introvertit. Exagerează la
greu, repetă el. Se vedea că laudele lui Lobato îl stinghereau. La
început refuzase să vorbească cu mine, când făcusem un demers oficial prin intermediul Direcţiei Poliţiei de Frontieră de
la Madrid. Nu vorbesc despre munca mea, a fost răspunsul lui.
Însă veteranul reporter era prieten cu el – m-am întrebat pe
cine naiba nu cunoştea Lobato în regiunea Cádiz – şi s-a oferit să mijlocească în această chestiune. Ţi-l cărăbănesc aici fără
probleme, spusese el. Şi iată-ne. Cât despre pilot, eu mă informasem până departe şi ştiam că, în mediul lui, Javier Collado
era o legendă: din aceia care intrau într-un bar de contrabandişti, iar aceştia spuneau futu-i, şi îşi dădeau coate, uite cine-i
aici, cu un amestec de ranchiună şi de respect. Felul de a opera
al traficanţilor se schimba în ultima vreme, însă el continua să
iasă şase nopţi pe săptămână, să caute haşiş de-acolo de sus. Un
profesionist – acest cuvânt m-a făcut să mă gândesc că, uneori,
totul depinde de care parte a barierei, sau a legii, te aşează hazardul. Unsprezece mii de ore de zbor în Strâmtoare, punctă
Lobato. în urmărirea celor răi.
– Inclusiv, desigur, a Teresei tale şi a galicianului ei. In illo
tempore.
Şi despre asta am vorbit. Sau, ca să fim mai exacţi, despre
noaptea când Argos, BO-105-ul Poliţiei de Frontieră, zbura la
o înălţime de căutare deasupra unei mări rezonabil de calme,
cercetând Strâmtoarea cu radarul. Viteza o sută zece noduri.
Pilot, copilot, observator. Rutină. Decolaseră din Algeciras cu o
oră în urmă şi, după ce patrulaseră prin faţa sectorului de coastă marocan cunoscut în jargonul vămilor drept economatul –
plajele situate între Ceuta şi Punta Cires –, acum mergeau fără
lumini în direcţia nord-est, urmând din depărtare coasta spaniolă. Pe acolo erau trupe militare, a zis Collado: manevre navale ale NATO la vest de Strâmtoare. Aşa încât patrula din acea
seară s-a concentrat în partea de est, în căutarea unui obiectiv
pe care să-l paseze turbo-şalupei ce naviga, tot fără lumini, la
o mie cinci sute de picioare mai jos. O seară de vânătoare ca
oricare alta.
– Ne aflam la cinci mile sud de Marbella când radarul ne-a
dat două ecouri care erau jos, fără lumini – a precizat Collado.
Unul nemişcat şi altul plecând spre uscat… Aşa încât am transmis poziţia către HJ şi am început să coborâm spre cel care se
mişca.
– Încotro se îndrepta? am întrebat.
– Spre Punta Castor, aproape de Estepona – Collado se întoarse să privească spre est, dincolo de copacii care ascundeau
Gibraltarul, ca şi cum s-ar fi putut vedea de acolo. Un loc bun
pentru predat marfa, fiindcă şoseaua spre Málaga e aproape.
Nu există stânci şi poţi băga prova şalupei în nisip… Cu nişte oameni pregătiţi la ţărm, descărcatul nu ia mai mult de trei
minute.
– Şi pe radar erau două ecouri?
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– Da. Celălalt stătea liniştit mai încolo, la distanţă de vreo
opt cabluri… Cam o mie cinci sute de metri. Părea că aşteaptă.
Dar cel care se mişca ajunsese aproape de plajă, aşa că ne-am
hotărât să mergem mai întâi după el. Vizorul termic ne dădea
câte o dâră lată la fiecare izbitură a gurnei – observându-mi
expresia încurcată, Collado a pus o palmă pe masă, ridicândo şi coborând-o pe încheietură pentru a imita mişcarea unei
şalupe. O dâră lată arată că planeadora se deplasează încărcată.
Cele care navighează goale o lasă mai subţire, fiindcă ţin în apă
numai coada motorului… Treaba e că ne-am pus s-o urmărim.
Am văzut cum îşi dezvelea dinţii într-un rânjet, în felul unui
prădător care îşi arată caninii când se gândeşte la o pradă. Tipul acela, am constatat eu, se însufleţea amintindu-şi urmărirea. Se transforma. Şi lasă-l în seama mea, spusese Lobato. E
băiat bun; dacă îi dai încredere, se relaxează. Punta Castor, a
continuat Collado, era un loc de descărcare obişnuit. Pe vremea
aceea, contrabandiştii încă nu aveau GPS ca să-şi cunoască poziţia şi navigau după ochiul marinăresc. Era uşor de ajuns acolo, fiindcă plecai din Ceuta cu cap compas şaizeci sau nouăzeci,
iar când pierdeai din vedere lumina farului, era de ajuns să te
îndrepţi spre nord-nord-vest, ghidându-te după strălucirea din
La Línea, care rămânea la travers. În faţă se vedeau imediat luminile din Estepona şi din Marbella, însă era imposibil să te
încurci, pentru că farul de la Estepona se vedea primul. Dacă îi
dădeai zor, într-o oră erai pe plajă.
– Ideal este să-i prinzi pe oamenii ăştia în flagrant, cu complicii care aşteaptă la mal… Vreau să spun, chiar atunci când
sunt pe plajă. Înainte, ei aruncă coletele în apă şi apoi fug de le
scapără călcâiele.
– Fug de te caci pe tine – întări Lobato, care fusese ca pasager
în mai multe din acele urmăriri.
– Aşa e. Şi e la fel de periculos şi pentru ei, şi pentru noi –
acum Collado zâmbea uşor, accentuându-şi aerul de vânător,
ca şi cum asta condimenta problema. Aşa era pe-atunci şi tot
aşa e şi acum.
Savurează, am constatat eu. Parşivul ăsta îşi savurează meseria. De aceea, de cincisprezece ani, iese la vânătoare pe timp
de noapte şi de aceea are în spate acele unsprezece mii de ore de
care vorbea Lobato. Diferenţa dintre vânători şi pradă nu-i atât
de mare. Nimeni nu se bagă într-o şalupă Phantom numai pentru bani. Şi nimeni n-o urmăreşte numai din simţul datoriei.
În noaptea aceea, a continuat Collado, elicopterul Poliţiei
de Frontieră a coborât încet, îndreptându-se spre ecoul mai
apropiat de coastă. HJ-ul – Chema Beceiro, comandantul, era
un tip eficient – se apropia cu o viteză de cincizeci de noduri şi
urma să-şi facă apariţia acolo în cinci minute. Aşa încât a coborât până la cincizeci de picioare. Se pregătea să manevreze
pe deasupra plajei, lăsându-i la pământ, dacă era necesar, pe
copilot şi pe observator, când dintr-o dată s-au aprins luminile
acolo jos. Erau nişte vehicule care luminau nisipul, iar şalupa
s-a putut zări pentru o clipă lângă mal, neagră ca o umbră, înainte de a trage o eschivă la babord şi de a o porni cu toată viteza,
într-un nor de spumă albă. Atunci Collado a coborât iute elicopterul în spatele ei, a aprins reflectorul şi s-a pornit s-o urmărească la un metru de apă.
– Ai adus fotografia? l-a întrebat Óscar Lobato.
– Ce fotografie? am întrebat.
Lobato nu mi-a răspuns; îl privea pe Collado cu un aer şugubăţ. Pilotul îşi învârtea paharul cu limonadă, ca şi cum încă
nu se hotărâse pe deplin.
– La urma urmelor, insistă Lobato, au trecut aproape zece
ani.
Collado mai şovăi o clipă. Apoi puse pe masă un plic maro.
– Uneori – explică el, arătând spre plic – fotografiem oamenii din şalupe în timpul urmăririlor, ca să-i identificăm… Nu-i
pentru poliţie şi nici pentru presă, ci pentru arhivele noastre. Şi
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nu-i întotdeauna uşor, cu reflectorul care se leagănă, cu valurile
şi aşa mai departe. Uneori fotografiile ies, alteori nu.
– Asta chiar a ieşit – Lobato râdea. Arată-i-o odată.
Collado a scos fotografia din plic şi a pus-o pe masă, iar
când am văzut-o, mi s-a uscat gura. 18×24 în alb-negru, iar calitatea nu era perfectă: o prea mare granulaţie şi o uşoară defocalizare. Dar scena era reflectată cu o limpezime rezonabilă,
câtă vreme acea fotografie fusese făcută zburând la o viteză de
cincizeci de noduri şi la un metru de apă, în norul de spumă ridicat de şalupa lansată la putere maximă: una din tălpile elicopterului în prim-plan, întuneric împrejur, stropi albi ce înmulţeau sclipirea flash-ului aparatului. Şi printre toate acestea se
putea vedea partea centrală a Phantom-ului dinspre traversul
de babord, iar în ea, imaginea unui bărbat brunet, cu faţa plină
de apă, cum scruta întunericul dinaintea provei, aplecat peste
volanul timonei. În spatele lui, în genunchi, pe puntea şalupei,
cu mâinile pe umerii lui, parcă indicându-i mişcările elicopterului care îi hăituia, era o femeie tânără, îmbrăcată cu o jachetă
impermeabilă închisă la culoare şi strălucitoare peste care apa
şiroia, cu părul udat de stropii ridicaţi şi strâns la spate într-o
coadă, cu ochii larg deschişi şi cu lumina reflectându-se în ei,
cu gura strânsă şi fermă. Aparatul o surprinsese întoarsă pe jumătate, pentru a privi într-o parte şi un pic în sus, spre elicopter, cu faţa palidă din cauza apropierii flash-ului, cu expresia
crispată din cauza acelei scăpărări care o luase prin surprindere.
Teresa Mendoza la douăzeci şi patru de ani.
Mersese prost încă de la început. Mai întâi ceaţa, imediat
ce lăsaseră în urmă farul de la Ceuta. Apoi, întârzierea vasului
de pescuit, pe care îl tot aşteptaseră în larg, în întunericul ceţos,
lipsit de repere, cu ecranul de la Furuno saturat de ecouri de
la cargouri şi feriboturi, unele periculos de aproape. Santiago
era neliniştit şi, cu toate că Teresa nu putea vedea din el decât
o pată întunecată, îşi dădea seama de asta din felul lui de a se
mişca dintr-o parte în cealaltă a Phantom-ului, de a verifica
dacă totul era în ordine. Ceaţa îi ascundea suficient de bine
pentru ca ea să îndrăznească să-şi aprindă o ţigară, ceea ce şi
făcu, ghemuindu-se după marginea şalupei, ascunzând flacăra
şi mai apoi ferind jarul cu căuşul palmei. Şi mai avu timp să
fumeze încă trei. În sfârşit, Julio Verdú, o umbră alungită unde
se mişcau nişte siluete negre ca nişte fantome, se materializă în
întuneric în timp ce o briză dinspre apus alunga ceaţa în fâşii.
Însă nici încărcătura nu a fost satisfăcătoare: pe măsură ce li se
dădeau de pe vasul de pescuit cele douăzeci de colete învelite în
plastic, iar Teresa le stivuia pe marginile ambarcaţiunii, Santiago şi-a manifestat uimirea că sunt mai mari decât se aştepta. Au
aceeaşi greutate, dar sunt mai mari, a spus el. Şi asta înseamnă
că nu sunt pastile de săpun, ci de altceva: ciocolată obişnuită,
din aia proastă, în loc de ulei de haşiş, mai pur, mai concentrat
şi mai scump. Iar, la Tarifa, Cañabota vorbise de ulei.
Apoi totul a decurs normal până la coastă. Erau în întârziere, iar Strâmtoarea era ca o farfurie cu supă, aşa încât Santiago ridică trim-ul cozii motorului şi puse Phantom-ul să alerge
spre nord. Teresa îl simţea iritat, forţând motorul cu bruscheţe
şi cu grabă, ca şi cum ar fi dorit să termine odată cu noaptea
aceea. Nu-i nimic, răspunse el evaziv atunci când ea îl întrebă
dacă ceva nu era în regulă. Chiar nu-i nimic. Era departe de
a fi un tip vorbăreţ, însă Teresa intui că tăcerea lui era mai îngrijorată decât alte dăţi. Luminile din La Línea se zăreau spre
apus, peste traversul de babord, când strălucirile gemene de la
Estepona şi Marbella se iviră la prora, mai vizibile între două
şocuri de gurnă, cu lumina de la farul celei dintâi foarte clară,
la stânga: o clipire urmată de alte două, din cincisprezece în
cincisprezece secunde. Teresa îşi apropie faţa de conul de cauciuc al radarului, ca să vadă dacă putea calcula distanţa până
la ţărm, şi atunci, tresărind, văzu un ecou pe ecran, nemişcat la
o milă spre răsărit. Se uită cu binoclul într-acolo; iar când nu
văzu lumini, nici roşii nici verzi, se temu că era vorba de un HJ
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oprit, aflat la pândă. Însă ecoul dispăru la al doilea sau al treilea
baleiaj de pe ecran şi asta o făcu să se simtă mai liniştită. Poate
creasta unui val, conchise ea. Ori poate altă şalupă rapidă care
aştepta momentul potrivit pentru a se apropia de coastă.
Cincisprezece minute mai târziu, pe plajă, călătoria căpătă
o turnură cât se poate de proastă. Reflectoare din toate părţile,
orbindu-i, şi strigăte, staţi, Garda Civilă, staţi, staţi, spuneau, şi
lumini albastre care clipeau în depoul de pe şosea, şi bărbaţii
care descărcau, cu apa până la brâu, nemişcaţi, cu coletele ridicate, sau lăsându-le să cadă, sau alergând zadarnic şi plescăind
prin apă. Santiago, conturat clar în contralumină, aplecându-se
fără să scoată nici o vorbă, nici o lamentaţie, nici o înjurătură,
nimic, resemnat şi profesionist, ca să dea înapoi Phantom-ul,
iar apoi, de îndată ce coca nu mai atinse nisipul, tot volanul la
babord şi pedala călcată până la capăt, vrrrummm, alergând
de-a lungul ţărmului după numai trei palme de apă, şalupa mai
întâi cabrată ca şi cum ar fi urmat să-şi ridice prora până la cer,
iar apoi izbind scurt cu gurna şi planând puternic peste apa
calmă, vvvâjjj, vvvâjjj, îndepărtându-se în diagonală de plajă şi
de lumini, în căutarea întunericului ocrotitor al mării şi a luminii îndepărtate a Gibraltarului, la douăzeci de mile sud-vest,
în timp ce Teresa înşfăca de mânere, unul după altul, cele patru
colete de douăzeci de kilograme care rămăseseră la bord, ridicându-le ca să le arunce, în huruitul motorului care înăbuşea
fiecare plescăitură, în timp ce acestea ce se afundau în siaj.
Chiar atunci, pasărea se abătu asupra lor. Auzi zgomotul
elicei undeva sus, în spate, îşi ridică privirea şi fu nevoită să închidă ochii şi să-şi ferească faţa, deoarece, în momentul acela,
o orbi un reflector de sus, iar capătul unei tălpi de elicopter luminate de aceeaşi sursă se legănă de o parte şi de cealaltă, foarte
aproape de capul ei, silind-o să se aplece rezemându-şi mâinile
pe umerii lui Santiago; sub cămaşa acestuia simţi muşchii încordaţi, aplecat cum stătea deasupra volanului, şi îi văzu chipul
luminat intermitent de reflectorul de sus, toată spuma care sălta în stropi udându-i faţa şi părul, mai mişto ca niciodată; nici
când şi-o puneau, iar ea îl privea de aproape şi l-ar fi mâncat tot
după ce îl lingea şi îl muşca şi îi smulgea pielea în fâşii, nu era
aşa de frumos ca în acea clipă, atât de îndârjit şi de sigur, atent
la volan, la mare şi la viteza Phantom-ului, făcând ceea ce ştia
el mai bine să facă pe lume, luptând în felul lui cu viaţa şi cu
destinul şi cu acea lumină criminală care îi urmărea asemenea
ochiului unui uriaş rău. Bărbaţii se împart în două categorii, se
gândi ea deodată. Cei care luptă şi cei care nu. Cei care acceptă
viaţa aşa cum vine şi zic da’ de unde, nici pomeneală, iar când
se aprind reflectoarele ridică mâinile sus pe plajă, şi ceilalţi. Cei
care fac în aşa fel încât, uneori, în mijlocul unei mări întunecate, o femeie să-i privească aşa cum îl privesc acum eu pe el.
Cât despre femei, se gândi ea. Femeile se împart, începu săşi spună, dar nu apucă să-şi mai spună nimic, pentru că nu se
mai gândi atunci când patina de a aterizare a păsării afurisite, la
mai puţin de un metru deasupra capetelor lor, ajunse să se legene din ce în ce mai aproape. Teresa îl bătu pe Santiago pe umărul stâng ca să-l avertizeze, iar acesta se mărgini să încuviinţeze
o dată, concentrat la condusul şalupei. Ştia că, oricât de mult se
apropia elicopterul, niciodată nu va apuca să-i lovească, altfel
decât accidental. Pilotul era prea iscusit pentru a permite să se
întâmple una ca asta; fiindcă, într-un asemenea caz, urmăritorii şi urmăriţii s-ar fi prăbuşit împreună. Aceea era o manevră
de hărţuire, pentru a-i deruta şi pentru a-i face să-şi schimbe
direcţia, ori să comită erori, ori să accelereze până când motorul, împins la limită, avea să se ducă dracului. Se mai întâmplase şi de alte dăţi. Santiago ştia – şi Teresa de asemenea, deşi acea
talpă, atât de aproape, o înspăimânta – că elicopterul nu putea
face mult mai mult şi că scopul manevrei sale era să-i oblige să
se lipească de coastă, astfel încât linia dreaptă pe care planeadora trebuia s-o urmeze până la Punta Europa şi Gibraltar să se
transforme într-o curbă lungă, care să prelungească urmărirea
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şi să ofere timp pentru ca cei de pe şalupă să-şi piardă cumpătul
şi să intre pe o plajă, ori ca HJ-ul Poliţiei de Frontieră să ajungă
la vreme ca să-i abordeze.
HJ-ul. Santiago arătă spre Furuno, iar Teresa se târî în genunchi, pe fundul carlingii, atentă la loviturile apei sub gurnă,
ca să-şi lipească faţa de conul de cauciuc a radarului. Ţinânduse de flancul şi de locul lui Santiago, cu vibraţia intensă pe care
motorul o transmitea cocii amorţindu-i mâinile, observă linia
întunecată pe care fiecare baleiaj le-o desena la tribord, foarte
aproape, şi întinderea clară de partea cealaltă. Pe o jumătate de
milă totul era curat; însă, când dublă bătaia, pe ecran întâlni
aşteptata pată întunecată mişcându-se cu repeziciune la opt cabluri, hotărâtă să le taie calea. Îşi lipi gura de urechea lui Santiago ca să-i strige asta peste huruitul motorului şi îl văzu încuviinţând din nou, cu privirile aţintite asupra drumului şi nescoţând
o vorbă. Pasărea coborî încă puţin, aproape atingând cu patina
de aterizare latura dinspre babord, şi se ridică iarăşi fără să reuşească să-l facă pe Santiago să-şi devieze ruta nici măcar cu un
grad: el continua să stea încovoiat peste volan, concentrat în întuneric, la prora, în timp ce luminile de pe coastă se succedau
de-a lungul părţii de la tribord: mai întâi Estepona, cu iluminaţia lungului său bulevard şi cu farul la capăt, apoi Manilva şi portul Duquesa, cu planeadora la patruzeci şi cinci de noduri, înaintând puţin câte puţin în ape libere. Chiar atunci, când verifică
radarul pentru a doua oară, Teresa văzu ecoul negru al HJ-ului
prea aproape, mai rapid decât credea, pe punctul de a-i ajunge
din urmă, din partea stângă; iar când privi într-acolo, descoperi prin aerul ceţos de deasupra apei agitate, în ciuda strălucirii
albe a reflectorului de pe elicopter, scânteierea albastră a semnalului său luminos ameninţându-i din ce în ce mai mult. Aceasta
impunea alternativa dintotdeauna: fie să intre pe uscat, fie să-şi
încerce norocul în timp ce flancul ameninţător ce căpăta contur
în noapte se apropia trecând de la o extremă la alta, lovindu-i cu
prora, încercând să le spargă coca, să le oprească motorul, să-i
azvârle în apă. Radarul era deja în plus, aşa încât, târându-se în
genunchi – simţea violentele izbituri ale gurnei în rinichi –, Teresa se postă din nou în spatele lui Santiago, cu mâinile pe umerii lui, pentru a-l preveni în privinţa mişcărilor elicopterului şi
ale turbo-şalupei, la dreapta şi la stânga, aproape şi departe; iar
când îi scutură de patru ori umărul stâng, fiindcă blestematul de
HJ era deja un zid sinistru care se prăvălea asupra lor, Santiago
ridică piciorul de pe pedală spre a reduce dintr-o dată cu patru
sute de rotaţii turaţia motorului, coborî power-trim-ul cu mâna
dreaptă, învârti volanul complet spre babord, iar Phantom-ul,
în norul propriului său siaj, descrise o curbă strânsă, la marea
meserie, care tăie dâra turbo-şalupei de la Poliţia de Frontieră,
lăsând-o un pic în urmă prin această manevră.
Teresei îi veni să râdă. Bun aşa. Toţi riscau la limită în acele
stranii urmăriri care făceau inima să palpite cu o sută douăzeci
de bătăi pe minut, conştienţi că avantajul asupra adversarului
stătea în marja îngustă care definea această limită. Elicopterul
zbura jos, ameninţa cu patina de aterizare, îi semnala HJ-ului
poziţia; însă, în cea mai mare parte a timpului, mergea la bluf,
întrucât nu putea stabili un contact real. Pe de altă parte, HJul tăia iar şi iar calea şalupei ca s-o facă să salte pe siajul său,
iar căpăţânosul să se gripeze când elicea s-ar fi învârtit în gol;
sau hăituia, gata să lovească, pilotul ei ştiind că nu o poate face
decât din lateral. Fiindcă a încăleca prora însemna a-i omorî
instantaneu pe cei de pe Phantom, într-o ţară unde judecătorilor trebuia să li se explice mult şi bine acest soi de chestii. Iar
Santiago ştia toate astea, galician isteţ şi ultraparşiv cum era, şi
risca la maxim: întoarcere spre latura opusă, căutând siajul HJului pentru ca acesta să se oprească sau să dea înapoi, sau tăindu-i calea scurt, pentru a-l face să frâneze. Chiar încetinind
brusc în faţa sa, cu mult sânge rece, bizuindu-se pe reflexele celuilalt de a opri turbo-şalupa şi de a nu trece peste ei, iar după
cinci secunde accelerând şi câştigând o distanţă preţioasă, cu
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Gibraltarul din ce în ce mai aproape. Totul pe muchie de cuţit.
Şi o eroare de calcul era suficientă pentru ca acest echilibru precar între urmăritori şi urmăriţi să se ducă dracului.
– Ne-au păcălit, strigă dintr-o dată Santiago.
Teresa privi în jur, deconcertată. Acum, HJ-ul era din nou în
stânga, pe partea din afară, presând inexorabil spre ţărm, Phantom-ul alergând la cincizeci de noduri, la o sondă de mai puţin
de cinci metri, iar pasărea se ţinea scai deasupra lor, cu fascicolul alb al reflectorului fixat pe ei. Situaţia nu părea mai gravă decât în urmă cu câteva minute, şi aşa îi spuse lui Santiago, apropiindu-se din nou de urechea lui. Nu stăm aşa de rău, strigă ea.
Santiago însă clătina din cap ca şi cum nu o auzea, absorbit în
pilotarea şalupei, sau în ceea ce gândea. Încărcătura asta, îl auzi
spunând. Iar apoi, înainte de a tăcea cu totul, adăugă ceva din
care Teresa nu putu să înţeleagă decât un cuvânt: momeală. Probabil spune că ne-au întins o cursă, se gândi ea. Atunci, HJ-ul îi
lovi cu prora, dârele celor două şalupe ciocnindu-se la cea mai
mare viteză se preschimbară într-un nor de spumă pulverizată
care îi udă până la oase, orbindu-i, iar Santiago se văzu obligat
să cedeze puţin câte puţin, să ducă Phantom-ul din ce în ce mai
aproape de plajă, astfel încât acum alergau pe porţiunea săpată
de reflux, între linia la care se ridicau valurile şi malul propriuzis, cu HJ-ul la babord şi ceva mai detaşat, cu elicopterul deasupra şi cu luminile de la ţărm succedându-se cu repeziciune de
partea cealaltă. La trei palme adâncime.
Da’ de unde, că nu e nici o sondă, reflectă Teresa în pripă. Santiago conducea planeadora cât putea de aproape de mal,
pentru a ţine la distanţă cealaltă şalupă, al cărei pilot, totuşi,
profita de orice ocazie pentru a i se ţine pe lângă travers. Chiar
şi aşa, socoti ea, probabilităţile ca HJ-ul să atingă fundul ori să
aspire o piatră care să-i nenorocească dracului paletele turbinei erau cu mult mai mici decât acelea ca Phantom-ul să atingă fundul cu coada motorului într-un unui şoc al gurnei, apoi
să-şi înfigă prora în nisip, iar ei doi să fumeze Faros până la
reînvierea trupului. Dumnezeule. Teresa strânse din dinţi şi îşi
strânse şi mâinile pe umerii lui Santiago când turbo-şalupa se
apropie din nou prin norul de spumă, depăşindu-i un pic, până
când îi orbi încă o dată cu siajul ei, şi făcând apoi o uşoară ambardee la tribord, pentru a-i împinge şi mai mult spre plajă. Pilotul acela era şi el bun, într-adevăr, se gândi. Din aceia care îşi
iau slujba în serios. Fiindcă nici o lege nu-i pretindea să facă
atât de mult. Sau da, atunci când chestiunile deveneau personale între marii masculi parşivi, care din orice chef făceau tărăboi. Deoarece era foarte aproape, traversul HJ-ului apărea atât
de întunecat şi de enorm, încât însufleţirea pe care cursa i-o
producea Teresei începu să fie înlocuită de frică. Niciodată nu
alergaseră în felul acesta pe porţiunea săpată de reflux, atât de
aproape de mal şi la o adâncime atât de mică, iar din când în
când reflectorul de pe elicopter lăsa să se zărească ondulaţiile
nisipului, stâncile şi algele de pe fund. Abia mai încape elicea,
socoti ea. De-acuma arăm plaja. Brusc, se simţi ridicol de vulnerabilă acolo, udă până la oase, orbită de lumină, scuturată de
şocurile gurnei. Mai lasă-mă cu legea şi cu alte cele, îşi spuse.
Acuma îşi încearcă muşchii şi atât. Cui dă-napoi i se blegeşte.
Să vedem care duce mai mult rachiu, iar eu sunt la mijloc. Ce
tâmpenie jalnică, să mori pentru una ca asta.
Atunci, îşi aminti de stânca lui León. Aceasta era o rocă nu
foarte înaltă, care străjuia la câţiva metri de plajă, la jumătatea drumului între La Duquesa şi Sotogrande. Era numită aşa
fiindcă un poliţist de frontieră pe nume León îşi spărsese de
ea coca turbo-şalupei pe care o conducea, vâââjjj, în plină urmărire a unei bărci cu motor de-a contrabandiştilor, fiind apoi
silit să intre pe plajă cu o gaură de apă. Iar acea stâncă, tocmai
îşi amintise Teresa, se afla chiar pe traseul pe care îl urmau ei
acum. Ideea îi declanşă un atac de panică. Uitând cât de aproape erau urmăritorii, privi spre dreapta, în căutare de repere cu
care să-şi stabilească poziţia în funcţie de luminile de la ţărm
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care succedau prin dreptul traversului Phantom-ului. Trebuie
să fie, constată ea, al naibii de aproape.
– Stânca! – îi strigă lui Santiago aplecându-se peste umărul
lui. Ne apropiem de stâncă!
În lumina reflectorului urmăritor, îl văzu încuviinţând din
cap, fără să-şi abată atenţia de la volan şi de la traseu, aruncând
din când în când priviri spre turbo-şalupă şi spre mal, pentru
a socoti distanţa şi înălţimea la care planau. În momentul acela, HJ-ul se depărtă puţin, elicopterul se apropie mai mult, iar
când se uită în sus, ducându-şi mâna streaşină la ochi, Teresa
zări cum o siluetă întunecată cu o cască albă se coboară până pe
talpă, pe care pilotul încerca să o menţină aproape de motorul
Phantom-ului. Rămase vrăjită de imaginea aceea neobişnuită:
bărbatul suspendat între cer şi apă, agăţându-se cu o mână de
portiera elicopterului, iar în cealaltă având un obiect pe care ea
l-a recunoscut, cu greu, ca fiind un pistol. N-o să tragă în noi, se
gândi năucită. Nu pot face asta. Aici suntem în Europa, drăcia
dracului, şi n-au dreptul să se poarte aşa cu noi, ciuruindu-ne
pur şi simplu. Ambarcaţiunea făcu un salt mai lung şi ea căzu pe
spate, iar când se ridică, buimăcită, gata să-i strige lui Santiago o
să ne ardă, parşivule, las-o mai moale, frânează, opreşte înainte
să ne împuşte şi să ne facă felul, văzu cum bărbatul cu casca albă
îşi apropie pistolul de carcasa căpăţânosului şi îşi goleşte acolo
încărcătorul, foc cu foc, flame portocalii în strălucirea reflectorului printre miile de particule de apă pulverizate, cu detonaţiile, poc, poc, poc, poc, aproape înăbuşite de huruitul motorului,
şi elicea elicopterului, şi zgomotul mării, şi plesnetul loviturilor
cocii Phantom-ului pe apa puţin adâncă de lângă mal. Şi, dintro dată, bărbatul cu casca albă dispăru din nou în elicopter, iar
acesta câştigă un pic în înălţime, fără a înceta să-i menţină în
lumină, şi HJ-ul se apropie din nou primejdios, în timp ce Teresa privea stupefiată găurile negre din carcasa motorului, iar
acesta continua să funcţioneze ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, într-o veselie şi fără nici o urmă de fum măcar, la fel cum
Santiago menţinea netulburat direcţia şalupei, fără să se fi întors
măcar o dată ca să vadă ce se petrece, fără s-o întrebe pe Teresa
dacă era nevătămată şi fără nimic altceva în afară de continuarea acelei curse, pe care părea dispus s-o prelungească până la
capătul lumii, sau al vieţii lui, sau al vieţilor lor.
Stânca, îşi aminti ea încă o dată. Stânca lui León trebuia să
fie chiar acolo, la câţiva metri de prora. Se ridică în spatele lui
Santiago ca să scruteze în faţă, încercând să pătrundă prin perdeaua albă de stropi de apă luminată din elicopter şi să distingă
roca în bezna ţărmului ce şerpuia în faţa lor. Sper s-o vadă el la
timp, îşi spuse. Sper s-o facă suficient de repede ca să manevreze şi s-o evite, iar HJ-ul să ne dea voie să facem asta. Îşi punea
toate aceste dorinţe când văzu stânca în faţă, neagră şi ameninţătoare; şi, fără a mai fi nevoie să se uite în stânga, ştiu că turbo-şalupa se îndepărta ca s-o evite în timp ce Santiago, cu faţa
şiroind de apă şi cu ochii mijiţi sub lumina orbitoare care nu-l
scăpa o clipă, acţiona maneta trim-power-ului şi învârtea brusc
volanul Phantom-ului, într-un val de stropi şi spumă care îi învălui în norul său luminos şi alb, evitând pericolul înainte să
accelereze şi să-şi recapete direcţia, cincizeci de noduri, apă liniştită, iarăşi pe întinsuri, cu sonda minimă. În acel moment,
Teresa privi înapoi şi văzu că stânca aceea nu era afurisita de
stâncă; că fusese vorba de o barcă ancorată care, pe întuneric,
semăna cu ea şi că stânca lui León e încă în faţă şi îi aşteaptă.
Aşa încât deschise gura ca să-i strige lui Santiago că aceea din
spate nu era, atenţie, e încă la prora, când văzu că elicopterul
stinge reflectorul şi se ridică repede, iar HJ-ul se îndepărtează printr-o ambardee bruscă, în largul mării. De asemenea, se
văzu pe sine ca din afară, foarte liniştită şi foarte singură în acea
şalupă, de parcă toată lumea era pe punctul de a o abandona
într-un loc umed şi întunecat. Simţi o frică intensă, familiară,
deoarece recunoscuse Situaţia. Şi lumea se prefăcu în ţăndări.
Prezentare şi traducere: Dragoş COJOCARU
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În căutarea unui loc tihnit

Pînă să fie expulzat, în 1922, din Rusia devenită sovietică, Mihail Andreevici Osorghin (1878 – 1942) se
afirmase ca scriitor prin publicarea a două volume de
proză, Vedenii (1917) şi Poveşti şi nepoveşti (1921) şi
a unei culegeri de articole, Din casa mică: Moscova
1917-1919, apărute la Riga cu puţin timp înainte ca el
să devină acea „picătură de sînge a poporului, luată
spre analiză”, cum va defini ulterior emigrantul. Cititorii au putut remarca astfel neobişnuita înzestrare de
umorist a autorului, măiestria cu care dozează comicul şi seriosul, şarjele necruţătoare la adresa mai marilor zilei, capacitatea de a vorbi cu destinatarii textelor
sale „din inimă, fără vreo reţinere mincinoasă”. Stabilit
la Paris, Osorghin îşi va continua în forţă activitatea
literară, ajungînd, în anii ’30 ai secolului trecut, unul
din cei mai citiţi şi apreciaţi scriitori ruşi din diasporă.
Celebritatea i-o aduce romanul Sivţev Vrajek (1928),
scris în buna tradiţie a prozei tolstoiene, cu o acurateţe şi o prospeţime aparte a limbajului, cu o tensiune
lirico-filosofică şi cu personaje din rîndul intelectualităţii moscovite, purtătoare ale unor principii morale
de înaltă nobleţe, care au încîntat şi încîntă publicul
cititor. Va publica, de asemenea, o dilogie consacrată
anilor revoluţiei, Un martor al istoriei (1932), respectiv,
Carte despre sfîrşituri (1935), în care, pe baza propriei experienţe trăite în Rusia, încercă să redea modul
în care acea epocă s-a reflectat în mentalul tinerilor
de atunci, precum şi romanul Francmasonul (1937), o
valorificare a propriilor legături avute cu lojile masonice din Italia şi Franţa. Aceste creaţii surprind şi prin
căutările stilistice auctoriale, concretizate în mod diferit în fiecare din ele: Osorghin împrumută tehnici
ce ţin de cinematografie (caracterul caleidoscopic al
ansamblului, alternanţa planurilor aflate în mişcare),
de genul publicistic (titlurile senzaţionale, informaţia
fragmentată, succesiunea aparent ilogică a faptelor)
sau din pictura expresionistă (dinamismul tablourilor,
presentimentul răului care pluteşte în aer).
Gustul literar fin, ştiinţa de decela fără greşeală
într-un text ceea ce este artificial, efemer sau la modă
de ceea ce este autentic, original, scris cu har, capacitatea de a surprinde ideea artistică într-o operă, demonstrează realele aptitudini de critic ale lui Osorghin. În ultimii ani, poate şi sub apăsarea dorului de
ţară, scriitorul încearcă să-şi rememoreze trecutul, să
fixeze în pagini de carte secvenţe din Rusia patriarhală, chipuri de oameni care l-au format, pulsul unei
epoci acum regretate. Natura i se descoperă în noi
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ipostaze, devine atent „la tot ce trăieşte pe pămînt”
(Întîmplări din lumea verde, 1938) se apleacă asupra
universului de lucruri prăfuite (ciclul de articole Însemnările unui bătrîn devorator de cărţii, 1928-1934,
în care autorul îşi prezintă propria colecţie de rarităţi
bibliofile şi de carte veche), se cufundă în acea perioadă din viaţă în care a cunoscut fericirea (vol. Copilăria;
Tinereţea, 1938). În momentul în care germanii intră
în Paris, Osorghin se refugiază „într-un loc tihnit din
sudul Franţei”, unde va continua să scrie şi de unde
va întreţine o bogată corespondenţă cu scriitorii emigraţiei din Europa ocupată (Scrisori din Franţa; Scrisori
despre lucruri neimportante). Tot aici va pune el capăt,
în 1942, visului de două decenii de a reveni în ţara ce
s-a dezis de cei mai buni fii ai ei. Mai rămînea speranţa
ca scrierile sale să ajungă în mîinile cititorilor ruşi. În
acest sens, soţia sa, T.A. Bakunina-Osorghina, va dona
Rusiei, în 1966, întreaga arhivă a scriitorului. Numai că,
în acei ani, Rusia avea preocupări mai temeinice, construia socialismul, alimenta gulagurile şi se lupta cu
tot mai invizibilii duşmani ai poporului, în rîndul cărora, ca emigrant, fusese trecut şi Osorghin, deşi se ştia
prea bine că îşi părăsise patria de nevoie şi sub ameninţarea cu moartea. Cu ani în urmă, în 1935, scriitorul însuşi se adresase cu această rugăminte lui Gorki:
„E posibil, e posibil oare să nu-mi pot publica nimic în
URSS? Pe parcursul ultimilor doi ani am tipărit aici 104
povestiri (cîte una pe săptămînă), pe baza materialelor istorice (de arhivă). Toate, pînă la una, pot să apară
în Uniune… Trebuie să înţelegeţi, Aleksei Maksimovici, că un scriitor, nu dintre cei mai slabi (sau credeţi
că este înfumurare?), cu o experienţă de patruzeci de
ani, se simte extrem de ofensat să nu fie citit cîtuşi de
puţin în propria-i ţară. Sau poate mă consideraţi un
autor ostil Uniunii Sovietice. Ori, poate, absolut inutil. Nu vreau să cred asemenea lucruri…” Nu ştim ce
credea cu adevărat Gorki despre confratele său întrale scrisului, dar, se pare, n-a întreprins nimic pentru
a onora rugămintea, de vreme ce cărţile lui Mihail Andreevici vor bucura sufletul milioanelor de cititori ruşi
abia după dezmembrarea Uniunii Sovietice.
Din acest ciclu al Povestirilor din vechime, vă propunem textul consacrat personalităţii uimitoare, de o
rară dîrzenie a protopopului Avvakum, a cărui autobiografie a constituit principala sursă utilizată de Osorghin în creionarea portretului figurii evocate.
Prezentare şi traducere
de Adriana Nicoară şi Leonte Ivanov

HYPERION

145

Mihail Andreevici Osorghin

e

Avvakum

E al cinsprezecelea an de cînd zace în închisoarea de la
Pustoziorsk, în temniţa din pămînt, protopopul Avvakum.
Trupul i s-a sleit de puteri şi putrezeşte, dar voinţa nu i-a fost
înfrîntă. A trăit şaizeci de ani şi, din aceştia, patruzeci în luptă şi continuă prigoană. Nu există cazne pe care să nu le fi
cunoscut şi îndurat acest stîlp falnic al adevăratei Ortodoxii
şi al semnului crucii cu două degete, dojenitorul năsosului
şi pîntecosului dulău Nikon. O singură caznă a mai rămas,
arderea evlaviosului om pe rug. Dacă-l vor arde, fumul se
va ridica direct la cer ca o coloană şi dracii oricum nu se vor
bucura prea mult: dreapta credință va birui.
Nimeni nu-şi ştie ziua morţii, nici omul simplu, nici marele învăţat, nici filosoful, nici ghicitorul; porcii şi vacile ştiu
mai multe decît cei care alcătuiesc almanahuri şi zodiace, cei
care măsoară cerul şi pămîntul, iar ceasul morţii lor nu-l cunosc. De-o să se întîmple, îl vor arde pe Avvakum, de nu, o să
iasă din temniţă şi pe toţi cîinii de nikonieni o să-i spînzure
de cîte un stejar, iar pe cel mai bun o să-l calce pe gîtlej în numele lui Isus Hristos, din cel mai scîrnav o să scoată zeama,
ca să nu întineze credinţa cu erezia lui blestemată.
Cu patruzeci de ani în urmă, cînd Avvakum a fost hirotonisit diacon, iar apoi şi preot, s-a aprins în el spiritul înflăcărat şi a pornit lupta necruţătoare cu prigonitorii-şefi, a
fost sever şi cu poporenii. Pentru asta, nu o dată a fost bătut
crunt, urmărit şi alungat din satul său, Lopatiţa. A luat drumul Moscovei, împreună cu tînăra-i soaţă, Nastasia Markovna, şi cu pruncul abia născut, ca să i se facă dreptate, şi s-a
înapoiat cu gramotă de la părinţii duhovnici; casa însă şi-a
găsit-o distrusă, iar gospodăria risipită. Abia s-a refăcut, că
necuratul iarăşi a învîrtejit furtună asupra lui. Au venit în
sat saltimbanci cu urşi, cu dairele şi domre, iar Avvakum nu
i-a răbdat, i-a gonit pe saltimbanci, urşilor le-a dat drumul,
a spart şi sfărîmat domrele şi dairelele. Pentru asta, boierul
Vasili Şeremetiev, ce călătorea pe Volga spre Kazan la voievodat, l-a tîrît pe Avvakum pe vas şi a poruncit să fie azvîrlit
în apă însă Dumnezeu l-a cruţat. Iarăşi l-au bătut fără milă
şi l-au izgonit din sat. Mergînd la Moscova, a fost numit protopop la Iureveţ-Povolski. Aici, Avvakum s-a războit cu desfrîul muieresc şi n-au trecut opt săptămîni, că necuratul a
povăţuit muierile, bărbaţii şi popii să vină la despărţămîntul
patriarhului, unde Avvakum hotăra treburile duhovniceşti,
şi să-l scoată din despărţămînt pe uliţă. Bărbaţii l-au bătut
cu bîtele, femeile cu îmblăciele; în mijlocul uliţei l-au bătut şi
l-au călcat în picioare pe protopop, pînă cînd, mai mult mort
decît viu, l-au tîrît într-un colţ de izbă. L-a scăpat voievodul
cu tunarii, au gonit pe cai spre gospodărioara lui, iar de acolo, a treia zi, pe timp de noapte, a plecat cu soaţa şi copiii la
Moscova.
Acesta a fost începutul slujirii Domnului de către Avvakum, primii zece ani, încă înainte de Nikon. Toate acestea
însă au fost floare la ureche. Cînd s-a întronat Nikon în scaunul patriarhal, a venit şi vremea suferinţei, Avvakum a simţit
că parcă se făcuse iarnă: i-a îngheţat inima şi au prins să-i
tremure picioarele! A dat poruncă patriarhul ca în biserică să
nu se mai bată mătănii în genunchi, ci doar din mijloc să se
plece lumea şi să-şi facă semnul crucii cu trei degete. Zeloşii apărători ai Ortodoxiei adevărate n-au răbdat un asemenea lucru şi primul dintre ei a fost Avvakum. Au înaintat jalbă către ţarul Aleksei Mihailovici, cu menţiuni despre cruce
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şi mătănii din cărţile sfinte, iar ţarul i-a dat jalba lui Nikon.
Pentru o atare treabă, Nikon pe unii, dîndu-le jos scufa, i-a
omorît, pe alţii i-a surghiunit, iar pe protopopul Avvakum
l-au ridicat de la denie Boris Neledinski cu streliţii săi, l-au
pus în lanţuri în curtea patriarhiei, după care l-au mutat în
temniţa din pămînt de la Mănăstirea Androniev şi l-au ţinut
pe întuneric zile şi nopţi. În lanţuri fiind, protopopul se ruga
şi bătea mătănii fără să ştie dacă spre răsărit ori spre apus şi
nimeni nu trecea pe la el, doar şoarecii şi gîndacii, ţîrîiau greierii, iar păduchii mişunau din belşug.
De pe atunci a şi început viaţa plină de minuni şi de
groaznice chinuri. În acea temniţă săpată în pămînt Avvakum ar fi murit de foame, dacă în a treia zi n-ar fi răsărit în
întuneric un om ori poate un înger şi, făcînd o rugăciune, nu
i-ar fi dat să mănînce o bucată de pîine şi o ciorbă nemaipomenit de gustoasă. Mai curînd un înger a fost, pentru că
omul nu avea pe unde să intre, pe cînd îngerului nu-i sunt
îngrădite căile, uşile nu le-a deschis ori închis: nu-i nimic de
mirare în asta. Iar dimineaţa, protopopul a fost scos şi mustrat că nu vrea să se supună lui Nikon. L-au tîrît în biserică,
l-au tras de păr, l-au ghiontit în coaste, l-au zgîlţîit în lanţuri
şi l-au scuipat în ochi, după care l-au dus înapoi în groapă,
unde a şi zăcut vreme de patru săptămîni, dar nu s-a supus,
n-a primit erezia diavolească, iar pe Nikon l-a ocărît şi l-a
numit cîine şi apostat.
În lupta inegală, protopopul n-a cedat nici un pas în faţa
patriarhului. Îl aduceau la curtea patriarhiei, îi răstigneau
mîinile, intrau cu el în dispute teologice, încercau să-l convingă cu vorba şi cu bătaia, totul însă în zadar. De Sfîntul
Nikita, era o procesiune religioasă cu cruce, iar pe Avvakum
îl purtau înlănţuit într-o căruţă, în faţa crucilor, înspre catedrală, unde Nikon voia să-l caterisească, dar i-a luat ţarul
apărarea. Protopopul nu-i purta pică lui Aleksei Mihailovici:
multe năzbîtii mai făcuse, sărmanul, în viaţa asta, ca un ţap
sărise pe dealuri, gonind ca vîntul! Şi nu o dată încercase să-l
înduplece pe ţar în epistole: «Încetează să ne mai chinui cu
asta! Ia-i pe ereticii aceia care ţi-au pierdut sufletul şi arde-i
pe cîinii scîrbavnici, pe latinişti şi pe jidovi, iar pe noi, cei deun sînge cu tine, dă-ne drumul. Cu adevărat, va fi bine.» Iar
dacă ţarul i-ar fi dat lui Avvakum libertatea, acesta i-ar fi sfîrtecat pe ei, pe nikonieni, precum proorocul Ilie, într-o singură zi. Nu şi-ar fi murdărit mîinile, ci le-ar fi sfinţit! Mai întîi
pe acest Nikon, cîinele, l-ar fi tăiat în patru, iar apoi şi pe ceilalţi slujitori nepăsători şi infami. Dar, la naiba cu aceştia, nare Sfînta Treime nevoie de ei, păgînii, că nu-s buni de nimic!
Numai că nu el pe ei, ci aceştia l-au biruit pe Avvakum.
L-au surghiunit în Siberia, în oraşul Tobolsk, cu nevastă şi
copii; în vremea aceea protopopeasa tocmai născuse un
prunc, şi totuşi, au fost căraţi şi cu căruţele, şi pe apă, şi cu
săniile, pe întinderi neumblate, vreme de treisprezece săptămîni. Nu-i nimic, au ajuns la capătul drumului.
La Tobolsk, arhiepiscopul l-a postat în slujbă pe Avvakum, dar nici aici n-a găsit el linişte. Diacul Ivan Struna a
vrut să-l căznească fără pricină pe diacul protopopului, pe
Antonie, iar Antonie s-a ascuns în biserică. Avvakum slujea
vecernia cînd Ivan Struna a venit în fugă şi, chiar acolo, în
strană, l-a înşfăcat pe Antonie de barbă şi a vrut să-l tragă
după sine. Avvakum a lăsat vecernia, a încuiat uşile bisericii şi l-a croit cu biciul în mijlocul locaşului pe acel Struna,
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dinadins, pentru răzvrătire bisericească, după care i-a dat
drumul. Atunci, fîrtaţii lui Struna, popii şi călugării, au ridicat întreg oraşul, au năvălit în casă la Avvakum să-l prindă şi
să-l înece în rîu, dar acesta izbutise să fugă; după aceea, Struna a fost pus în lanţuri pentru şperţuială.
Şi iarăşi s-a abătut nenorocirea, s-a dat poruncă să fie surghiunit protopopul în Dauria, la o mie de verste şi mai bine de
Moscova, şi să fie supus la cazne pe drum, deoarece se îndîrjea să-l ocărască pe patriarhul Nikon. Pe rîul Tunguska, maimai să-l înece; protopopeasa abia a reuşit să-şi scoată copiii
din apă. În surghiun, pe protopop l-a dus Afanasi Paşkov cu
cazacii lui şi l-a schingiuit fără rost: răgea ca o fiară, îl lovea
peste obraji şi în cap, i-a tras şaptezeci şi două de lovituri pe
spinarea goală. I-au înlănţuit mîinile şi picioarele şi aşa l-au
cărat în luntrea statului, sub ploaia rece; au început să-l doară oasele, puterile să i se sleiască, inima i-a încremenit, era
în pragul morţii. Apa i se scurgea pe pîntec şi pe spinare, iar
cînd treceau pragurile, îl cărau aşa înlănţuit pe protopop, direct peste pietre, dintr-un loc într-altul. Pe soaţă şi copii i-au
surghiunit separat, i-au chinuit, pe cei mici i-au lăsat pradă
frigului. În temniţa din Braţk, protopopul a fost ţinut pînă în
Postul Crăciunului, într-un turn îngheţat, iar apoi într-o izbă
caldă, legat în lanţuri împreună cu cîinii.
Primăvara, au purces mai departe şi aşa s-au tîrît, pe
pămînt şi pe apă, vreme de patru ani, de trei ori s-au scufundat, au flămînzit în nenumărate rînduri, au mîncat carne
de iapă şi tot felul de spurcăciuni: ce nu apuca lupul să isprăvească, mîncau protopopul cu soaţa şi cu copiii lor mici; doi
dintre fii n-au rezistat şi s-au prăpădit pe drum.
În ţinutul Dauriei şase ani au suferit, dar spiritul protopopului nu s-a lăsat înfrînt. Iar cînd a fost chemat înapoi la
Moscova, au trebuit să meargă pe gheaţa goală, cu săniile.
I-au dat lui Avvakum, pentru copii şi calabalîc, două mîrţoage, în vreme ce protopopul şi soţia lui se tîrau pe jos. De nenumărate ori, stoarsă de vlagă, protopopeasa se prăbuşea pe
gheaţa lunecoasă, neputînd să se mai ridice. Slăbită, îl mustra
uneori pe protopop:
Mult vom mai îndura chinurile astea, protopopule?
Iar el îi răspundea:
Markovna, pînă la moarte!
Ridicîndu-se, soţia rostea cu un oftat:
Bine, Petrovici, să mai umblăm atunci.
Acum, zăcînd al cincisprezecelea an în temniţa săpată în
pămînt, prins în lanţuri, protopopul îşi aminteşte cu dragoste şi mîngîiere de soţie. Puţină bucurie au avut, mai mult suferinţe de neîndurat. Le-a mai ieşit, iată, în cale o găinuşă negrişoară, care i-a ajutat pe călători la nevoie, un an întreg le-a
dat cîte două ouă pe zi. S-a întîmplat aşa: unei boieroaice i-au
orbit găinile şi au prins să moară; a adus boieroaica găinile la
protopop, să se roage pentru ele. Protopopul a făcut o slujbă,
a sfinţit apa, a stropit şi tămîiat găinile şi acestea s-au înzdrăvenit. Şi-a oprit o găinuşă şi, cum au trebuit să plece la drum
lung, au luat cu ei şi găinuşa. Iar această pasăre vie, făptura
lui Dumnezeu, îi hrănea pe ei şi ciugulea cu dînşii din ceaunel caşă de pin, iar dacă se nimerea şi peşte, şi peşte ciugulea. Pentru o asemenea găinuşă ai fi dat şi o sută de ruble, pe
puţin! Numai că s-a petrecut o nenorocire, au strivit găinuşa
ducînd-o în sanie. Şi, cum îşi aducea aminte, amarnic de rău
îi părea protopopului de acea găinuşă, prietenă credincioasă.
Slavă lui Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor bune!
Din ţinutul Dauriei, au mers îndelung, au plutit pe ape,
s-au tîrît pe uscat. Munţi înalţi, colţi de stîncă, puzderie de
păsări, gîşte şi lebede stoluri, albe ca zăpada. În Marea Baikal,
peşte: nisetru şi lostriţă, cegă şi omúl, somon şi alte soiuri. Pe
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toate acestea Dumnezeu le-a făcut pentru oameni, dar omul
nu se roagă la Dumnezeu cînd se satură din belşug, vicleneşte ca un diavol, sare ca un ţap, se înfurie ca un rîs, amînă căinţa pentru bătrîneţe şi apoi dispare, în lumină ori întuneric,
cînd vine ziua judecăţii.
Au iernat la Eniseisk , vara au plutit pe apă, la Tobolsk
au iernat din nou, pînă la Moscova au călătorit trei ani. Pe
drum, în toate locurile, protopopul n-a scăpat prilejul să propăvăduiască credinţa cea adevărată şi, cu mare cutezanţă, să
dea în vileag erezia lui Nikon. A stat în cumpănă, gîndinduse cu părere de rău la soaţă şi la copii, care au suferit de pe
urma lui: să vorbească ori să tacă? A întrebat-o în legătură
cu aceasta pe protopopeasa Nastasia Markovna, prietenă credincioasă şi tovarăşă de suferință, iar ea lui:
–Ce vorbeşti acolo, Petrovici? Eu şi copiii te blagoslovim: cutează să propovăduieşti cuvîntul Domnului ca şi pînă
acum şi nu ne duce grija. Du-te, du-te, Petrovici, dă în vileag
desfrînarea eretică!
La Moscova, protopopul a fost întîmpinat cu vorbe blînde şi măgulitoare, voiau să-i frîngă voinţa nestrămutată, zadarnic însă. Cu blîndeţea nu l-au dovedit, au vrut să-l convingă cu varga, l-au căznit îndelung. L-au ţinut în lanţuri la
Mănăstirea Pafnutie, l-au adus iarăşi la Moscova şi, în catedrală, l-au caterisit şi l-au afurisit, tăindu-i protopopului barba, după care l-au purtat prin mlaştină şi mocirlă înapoi la
mănăstire, l-au închis într-o cămăruţă întunecată şi l-au ţinut
acolo aproape un an. Şi din nou l-au dus la Moscova, să-l înduplece şi să-l căznească, şi iarăşi l-au închis, pînă cînd l-au
pus în temniţă la Pustoziorsk. Pe ceilalţi, tovarăşi de luptă
de-ai protopopului, fie că i-au înfrînt şi silit să se dezică, fie
că i-au condamnat la moarte năprasnică: i-au ars de vii, le-au
tăiat limbile, i-au lăsat să putrezească întemniţaţi în pămînt.
Iar cărora le-au retezat limbile, acelora Dumnezeu a făcut să
le crească la loc, fără să rămînă vreo urmă. I-au încercat şi cu
foc, i-au spînzurat şi de stîlpul de tortură, stîrpiturile antihriste, au nimicit prin moarte destui credincioşi.
Stînd în temniţă cincisprezece ani, protopopul răspopit
i-a învăţat pe oameni cît a putut, prin viu grai, pe cei care
veneau la el, prin epistole, pe cei de departe. Şi ţarilor le-a
scris, lui Aleksei, iar după moartea acestuia, lui Fiodor, fără
să le poarte pică, încercînd să-i convingă să-i alunge pe tainicii trimişi ai Romei, pe potrivnicii lui Dumnezeu şi pe propovăduitorii care adapă poporul cu venin de năpîrcă. A întocmit misive şi pentru boierii credincioşi, le-a trimis carte
robilor lui Dumnezeu Atotputernicul şi părinţilor din Pomorie, a tălmăcit Cartea Pildelor şi Proverbelor lui Solomon, întrun cuvînt, îl chinuia pe Nikon, odrasla diavolului şi lupul cu
chip de oaie.
Nu l-au încovoiat nici anii, nici suferinţele, chiar de l-ai
tîrî din nou în Siberia, peste pietre şi gheţuri, dar nici aici, în
temniţă, nu-i este mai bine. « – Mult vom mai îndura chinurile astea?» « – Pînă la moarte!» « – Bine, Petrovici, să mai
umblăm atunci!»
***
În ziua de 14 aprilie a anului 1682, pentru credinţa sa puternică şi pentru grozavele blasfemii aduse duşmanilor dreptei credinţe, a fost ars pe rug martirul Avvakum, împreună
cu preotul Lazar, călugărul Epifani şi diaconul Fiodor, mucenici fără seamăn, cărora înainte de aceasta li s-a retezat limba.
Domnul îi alină pe cei ucişi cu aura odăjdiilor sfinte, iar
nouă ne lasă timp spre îndreptare. Veşnică le fie amintirea,
în vecii vecilor!
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Din poezia lumii

Arseni TARKOVSKI (1907-1989)
La început a fost tăcerea. În
ce priveşte (şi) creaţia lui Arseni
Tarkovski. Or, ceea ce se ştia şi „circula” despre acest poet era nesigur,
confuz, trist şi descurajat de nedreptatea pe care bolşevismul-sovietismul o poate face unui mare
artist. Dar, odată cu glasnost’-ul,
mai multă populaţie prinse a afla
că, de fapt, cvasi-anonimul de ieri
– Arseni Tarkovski – e un autor important ce ţine de veacul de argint
al poeziei ruse, că destinul a rânduit ca numele său să stea dimpreună
cu cele ale lui N. Gumiliov, A. Ahmatova, O. Mandelştam, M. Bulgakov, M. Ţvetaeva. Că este scriitorul publicat în SUA şi RFG, Franţa şi
Anglia, Italia şi Japonia, până şi în
China, însă nu şi în Rusia. Cel puţin,
nu în măsura în care ar fi meritat-o.
S-a născut în Elizavetograd, gubernia Herson, tatăl său fiind funcţionar bancar şi jurnalist. (În anii 80
ai secolului XIX, ca unul din organizatorii cercului narodovolnicist,
fusese exilat pe cinci ani în Siberia Orientală.) În 1913-1914, viitorul poet frecventează împreună cu
tatăl său serile de poezie ale lui I.
Severianin, K. Balmont şi F. Solgub.
În 1925 este admis la Cursurile Superioare de Literatură de pe lângă
Uniunea Poeţilor, unde îl cunoaşte
pe poetul şi teoreticianul limbajului Gh. Şengheli, care i-a şi determinat în mare parte evoluţia artistică.
Un timp, profesează jurnalismul.
Traduce mult din literatura orientală, în special cea a popoarelor asiate incluse cu forţa în Rusia-URSS.
În ajunul războiului, face cunoştinţă cu Marina Ţvetaeva căreia îi

ÎN PREAJMA MĂRII AZOV

dedică un amplu grupaj de versuri.
Este corespondent de război, în
1943 fiind grav rănit şi amputândui-se un picior. În 1945 îşi pregăteşte pentru editura „Sovetski pisatel”
volumul „Versuri prin ani”, matriţele căruia, însă, aveau să fie distruse
în rezultatul nefastelor consecinţe
pe care le-a avut hotărârea de pomină a CC „Despre revistele Zvezda
şi Leningrad”. Astfel că prima carte
îi apare abia în... 1962!
În creaţia sa parcă s-ar cantona,
spre a se estompa, ecourile avangardismului deja pe cale de a fi
clasicizat (şi... uitat, prin interdicţiile ce i s-au tot impus). Printre alte
definiţii ce i e potrivesc sau nu prea,
Arseni Tarkovski e numit şi „ultimul
poet al veacului de argint”, a acelei perioade de fulminantă înnoire a canonului (canoanelor!) poeziei ruse şi de înflorirea ei într-o
impresionantă diversitate de şcoli,
curente, intenţii, realizări, aspiraţii şi neîmpăcări. Mie unuia, Arseni
Tarkovski îmi aminteşte (şi) de un
Geo Bogza-orionian. Pentru a se
convinge şi cititorul de eventuala afinitate a
acestor doi poeţi
şi fini intelectuali,
să revină la poemul trakovskian
„Taurul, Orion, câinele”. Aceste simboluri prozodicoparţial-zodiacale
pot explica, implicit, şi destinele
autorilor respectivi, în special al

Am ieşit spre haltă. Fonta se odihnea
În sfere mari de aburi unsuroşi. El era
Rege asirian în ondulările ciorchinilor de cârlionţi.
Stepa se deschisese şi parcă un vârtej al marilor vânturi
Îmi trase-n el sufletul, absorbindu-l.
Şi deja în spate dispăruse casa de lut;
În jur, turnurile lunii sau doar înlunite
Se înstăpâniseră până-n marginile lumii,
Noaptea desfăşura dintr-o deschizătură în alta
O pânză tare, strâns învălătucită.
Tinereţea mea de mine se-ndepărtă
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lui Tarkovski – cel izbit de taurul
puterii şi încolţit de agonia acestuia. Însă şi darnic luminat şi ghidat
de (pro)eminenţele constelaţiilor
cereşti (şi artistice) – acest important poet aflat în fervent proces de
(re)definire a personalităţii şi adecvată apreciere axiologică a creaţiei sale care poate fi considerată a
emite şi unele din ultimele protuberanţe ale avangardismului propriu-zis. Este tatăl celebrului regizor de cinema Andrei Tarkovski.
Traducre şi prezentare
de Leo BUTNARU

Şi sacul greu mă-ncovoia din umeri.
Desfăcut-am curelele şi pâinea cu sare am presărat-o
Hrănind stepa, iar cu a şaptea parte din ea
Am îndestulat răbdătoarea mea carne. Apoi am adormit
Până la căpătâiul meu se răcise
Scrumul regilor şi robilor, şi-mi stătea la picioare
Cupa plină cu plumburiile lacrimi de Azov.
În vis mi se arătă ce are a mi se întâmpla.
Dimineaţa mă trezii şi pământului pământ i-am spus,
Arşiţei expunând-mi încă firavul piept.

*

*

*
Universalis

Uimirea ta sau al tău
Căscat de vocale. Ce recompensă
Pentru existenţa ce se topeşte!
Şi câtă respiraţie a zilei transparente,
Şi câtă înaltă neînţelegere
Se tăinuiesc în tine, se tăinuiesc în mine...
Nu toamna, ci a vocii slabă înfricoşare,
Strălucirea vocalelor în eterul vraişte –
Precum gheaţa alunecătoare din palme...

*

*

*

Dacă aş fi, ca altădată, mândru,
Te-aş părăsi pentru totdeauna;
Totul la ce n-ar trebui să renunţi nicidecum,
Totul cu ce nu-i greu să ai a face –
Împărăţia mea în două împărţind-o.

Eu aş spune:
– Tu iei cu tine
O sută de promisiuni, o sută de sărbători, o sută
De cuvinte. Astea le poţi duce.
Mie-mi rămâne friguroasa revărsare a zorilor,
O sută de tramvaie întârziate şi o sută
De stropi de ploaie pe şinele de tramvai,
O sută de ulcioare, de străzi – o sută
Şi altă sută de stropi de ploaie
Alergând din urma mea.
(1943)

GRINDINĂ PE STRADA
PRIMA-MIC-BURGHEZĂ

Bate orologiul în turn,
Se ridică vântul,
Trecătorii – la intrare
Trosnesc cu uşile,
Pe trotuare aleargă inşi desculţi,
După ei se-aţine ploaia,
Inima bate,
Hainele o încurcă,
Şi rozele sunt ude leoarcă.
Grindina
se desfăcu-fărâme
de ramii teiului...

Şi totuşi
Prind a se întredeschide, a se deschide geamuri,
Caldarâmul întreg este doar solzi de-argint,
Copiii rod nuci de gheaţă.
(1935)

VÂNĂTOARE

Vânătoarea-i pe sfârşite.
Pe mine – m-au tot gonit, m-au vlăguit.
Ogarul îmi atârnă încleştat de coapsă.
Capul atât de-adânc mi l-am povârnit pe spate
Încât coarnele mi s-au înfipt în omoplaţi.
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Trâmbiţez:
Îmi taie tendoanele.
În ureche mă împung cu ţeava armei.
...Cade pe-o rână, cu coarnele aninându-se în nuiele ude.
Eu văd un ochi tulbure de care s-a lipit stebla de iarbă.
Măr negru, încremenit, fără reflexii.
Îi vor lega picioarele printre care vor trece un drug,
Aburcându-l pe umeri...

*

*

*

În pustia stepă
pe negrul horn de casă arsă odihneşte-un vultur.
Deci iată ceea ce mi-i cunoscut
încă din copilărie– arătarea
Romei cezariene –
vultur gârbovit, şi nici tu casă, nici tu fum din vatră...

Astfel că tu, inima mea,
suportă şi atare soartă.

*

*

*

Trecuse prin ciur şi prin dârmon,
Cucerise pământul întreg, dar ce puţină pâine recoltă;
Cerul întreg îl cuceri – dar cu ce-a fost să se aleagă?
Cu verbele unor stele absurde.
Înrăit e omul, nefericit, zgârcit şi – iar înrăit.
(1946)

PIŢIGOII

În zăpadă, sub albastra boltă,
şi printre ramuri verzi
stăteam şi aşteptam
daruri, colo-n margini de potecă.
Zburară simţivară*
c-un sunet inexplicabil
pe care l-ar produce parcă
clinchetul de linguriţe
în vreo cafenea ateniană.
Putea să ţi se pară
că de undeva, de-aiurea
vine, năboit, marina albăstreală
parcă peste alba piatră a ţărmului,
şi dintr-o dată ca şi cum din mână
slujnica prăpăstui vesela
şi, înjurând, stăpânul de sub masă
adună linguriţele zângănitoare.
______
*Simţivară – numele piţigoiului în unele regiuni.

*

*

*

Îmi voi pune-un inel de fier,
Voi strânge brâul şi-o voi lua spre răsărit.
Loveşte-mă, nordicule, trage din carabină,
Exact în inimă, frăţâne, cu alicul potrivit.

Aici mă îngroapă sub plop tremurător,
Faţa acoperindu-mi cu brocard de licheni,
Să-mi miroase-năbuşitor a urină de urs,
HYPERION
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A oaie şi a ceară de lumânare –
Eu însumi mă pierdui în Rusia ca rus.

TAURUL, ORION, CÂINELE
Grandoarea arhitecturii nopţii!
Îngerul muncitor răsuci cupola,
Pe-ncoronări de arbori rotitoare
Şi printre crengi par să apară
Negre deschizături, ca-n negre biserici,
Uitate de lume şi de Dumnezeu.
Însă acolo
Răsăriră Pleiadele mele diamantine,
De ele Safo atârnă şapte strune
Şi spune:
Răsărit-au Pleiadele mele,
Însă eu de una singură sunt în pat.
Însingurată-n aşternut!!
Mai jos şi-n stânga,
În fierbinte strălucire piersicul,
Ca jertfă de altar – coarnele de aur
Ale Taurului
Şi ochii lui, arzând
Printre stupii de foc ai tauridelor
Ca-n Vechiul Testament
O nouă trăsătură-n Tabla Legilor.
Timpul trece,
Dar ce mi-i timpul?
Eu sunt prea răbdător,
Pot să aştept.
Până răsări-va după Taurul jertfelnic
Inimaginabila minune – Orion,
Ca un fluture dement, cu cristelniţa
În lăbuţele-i de sârmă scârţâitoare,
În care fost-au botezate
Şi Pământ şi Soare.
Voi aştepta,
Până-n raze sticloase
Însuşi Sirius răsări-va,
Înălţându-şi egipteanul, din cealaltă lume
Cap de câine.
Mie mi-a mai fost o dată dat
Să văd acest prosop scânteietor,
Dumnezeiasca grindă-a fericirii,
Şi orice-ar fi să spună oamenii –
Voi ajunge să trăiesc atât,
Încât să număr stea cu stea întregul
Catalog astral, citindu-le pe toate
În a nopţii carte.

*

*

*

Ce de-a frunze-au troienit... Aceştia ar fi
plămânii copacilor noştri – pustiite, turtite
băşici de oxigen. Acoperişurile cuiburilor de păsări,
suportul cerului de vară,
aripile fluturilor chinuiţi, ocrul şi purpurul speranţei
la o viaţă nepreţuită, la învrăjbiri şi împăcări.
Pieziş cădeţi spre pământ, ardeţi în ruguri, mocniţi,
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Bărcuţe-ale prostuţelor silfide, chiar sub picioarele
noastre.
Iar copiii păsărilor nordice se călătoresc spre sud,
fără a-şi lua rămas bun de la cineva.
Frunzelor, surorile mele, daţi-mi un semn cumva
că peste, colea, câteva luni schimbul vostru verde
va înveşmânta copacii golaşi. Frunzelor, surorilor,
insuflaţi-mi necurmată încredere în
puterea mea, în vederea-mi binefăcătoare şi
în celelalte simţiri toate,
frunzelor, surorilor, întăriţi-mă întru-această viaţă,
frunzelor, surorilor, rămâneţi pe ram
până-n fapt de ninsoare.

PORTRETUL

Nu mai e nimeni cu mine.
Portretul – pe perete.
Pe ochii orbi ai bătrânei
Se plimbă muşte,
muşte,
muşte.

Ar fi bine – întreb –
Sub sticla raiului tău?
Pe obraz coboară musca,
Îmi răspunde bătrânica:
– Dar ţie în casa ta
Bine-ţi este de unul singur?

DAGHESTANUL*

Stăteam întins pe creasta munţilor,
Eram înconjurat de pământ.
Meleagul vrăjit din adânci defileuri
Pierduse toate culorile, în afară de două:
Albastru-deschis,
Albastru-palid, acolo,
Acolo, unde pe piatra azurie scrisese pana lui Azrail.
De jur-împrejurul meu se-ntindea Daghestanul.
Parcă puteam presupune atunci
Că pentru ultima oară
Mai citesc litere arabe pe pietrele mândrului pământ?
Cum de îndrăznisem oare să schimb,
Pe parul şi imparul dragostei,
Rarefiatul văzduh de munte?
Pentru ca aici
Într-o linguriţă să topesc
Argintul daghestanez?
Să cânt:
„Acolo la pârâu trăiam,
În apa ca gheaţa spălând
Simplele mele veşminte”?
_________
*Genealogia spiţei Tarkovski are mai multe branşe
presupuse, inclusiv una daghestaneză. Cea mai credibilă
însă este descendenţa poloneză.
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ENZO REGA: „Poezia nu e doar sentiment.
Pentru lacrimi există batista”

ENZO REGA, născut la Genova în 1958, face naveta între Palma Campania (Napoli) şi
Siracusa. Colaborează cu Universitatea din Salerno şi scrie poezie, critică şi eseistică la revistele
„Gradiva” (State University of New York), „Italian Poetry Review”, „L’Indice”, „La Mosca di Milano”, „La
clessidra”, „Capoverso”, „Poeti e Poesie”, Sinestesie” etc.
Oferim un tablou selectiv al scrierilor sale: romanele scurte „Le albe inutili” (1980) şi „Due volte
futuro” (2010), culegerile poetice „Acroniche angolazioni” (1982) şi „Ishtar” (2003), eseurile „Berlino e
dintorni. Arte, cultura e vita nel Novecento” (2001), „La coscienza dell’utopia. Vincenzo Russo, giacobino napoletano”, Nola (Na), 2011 etc.
Poezia lui Enzo Rega este o sinteză, sau mai curând o conciliere-antinomie între tradiţie şi experiment, între tradiţia italiană şi freamătul neoavangardist, între afectivitate indelebilă, peisaj nicicând
decorativ şi memorie culturală ce nu exclude ludicul sau paradoxul.
Să dăm totuşi cuvântul lui Pasquale Gerardo Santella, exeget al poeziei sale, inclusiv al volumului
din care fac parte poeziile traduse, Indice dei luoghi. Poesie da viaggio e d’amore, 1998-2010 (Index al
locurilor. Poezii de călătorie şi de iubire), prefaţat de Armando Saveriano (Edizioni Laceno, 2011, 125
p.): «„District and circle” (expresia poetului irlandez Seamus Heaney), linia şi cercul sunt echivalentul
modului de a scrie poezie al lui Enzo Rega. Cu alte cuvinte, intersectarea, acordul sau contrapunerea
între dimensiunea orizontală ce presupune deschiderea, traversarea, aventura, întâlnirea cu alt sine,
riscul pierderii, şi circularitatea, ce înseamnă închiderea, întoarcerea, stabilitatea, introspecţia, regăsirea de sine. Un timp şi un spaţiu ce se desfăşoară într-o linearitate diacronică pentru a se reînfăşura
sincronic în spaţiul interior al polipticului răsfoit al memoriei. O călătorie reală/metaforică ce implică
si semnificanţii: experimentul, invenţia lingvistică, jocul vizual, avangarda în parcurs drept, cuvântul
limpede, artificiile retoricii clasice, supravegherea şi controlul temelor şi al stilului în firele ce se deapănă din tradiţia poetică.»
Traducerea şi adaptarea Geo Vasile
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Enzo Rega

Il dubbio
Îndoiala

dragostea ta pentru mine
a fost o îndoială metodică
îndoiala ce trebuia
să te lase deschisă spre lume:
printre atâţia probabili
pe care să-l aleg? (tot îndoindu-te genele tale lungi
s-au deschis însă spre mine) alibiul îndoielii
devine apoi hiperbolic:
te-am iubit cu adevărat-mă (te) -ntrebidacă te-am lăsat să pleci?
-dar te-am
lăsat să pleci
cu adevărat? (în plină îndoială, îţi cuprindeam
buzele
buza aceea de sus abia
semeţită spre-nalt) îndoiala este-această viaţă
ce nicicând nu ne convinge
că e adevărată

Rientro
Revenire

revin
în tăcerea poetică
pe care şi în acea zi
am încălcat-o
şi ştiu cum că atunci când
cuvintele
nu au nicio putere
în contra unei iubiri
ce pleacă
nici o nouă divina commedia
nici rimele culese într-un canţonier
nu pot atât de mult cât
o încleştare a pumnilor
sau orice altceva ai face
facefacefacefaceface
şi-atunci
revin

La memoria dell’acqua
Memoria apei

Ce mai ştiu trupurile noastre despre apa
ce-au fost (din care au venit) într-o zi
înainte tuturor zilelor?
Ce mai ştiu despre apa-mamă,
despre apa respirată
în pântecul matern?
Ce mai ştiu despre noi
apele care ne-au şi spălat
trupurile?
Marea de la ţărmul „Rosa”
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de la şase ani
unde e
ce e
ce ştie ceva despre
mine?
Şi totuşi într-o zi
un om învăţat în laboratorul său
contrar acelui pantha rei
a demonstrat
că, într-adevăr, apa are memorie:
de atunci în fiecare zi
stau de vorbă cu picătura de apă
ce-mi răsfrânge chipul
şi-i cer (aş vrea):
despre lume
ce anume ştii?

Non ho capito nulla
N-am înţeles nimic
n-am înţeles nimic
atunci ca şi acum
dar şi tu te duci
iar eu scriu
în urmele pe care le laşi

Le danze notturne
Dansurile nocturne

Dansurile nocturne
nu se potrivesc unora dintre noi
dar mâna tot hoinărea
prin părul tău cască de aur
şi sărutările pe trupul tău
balerin
ce tot dansând şi dansând
a făcut o piruetă
şi a salutat

Madoníe
Madoníe

Arcul cerului s-a-ncordat
să tragă
din soare
săgeţi înflăcărate
şi pe pajişte
în soborul de prieteni
înaintezi îmbrăcată în culori deschise
precum Gradiva* coborâtă din maşină
cu părul strâns
ca un coif
de războinică a iubirii
înarmată cu tine iubito
cu surâsul tău înarmată
dar nu e nici război şi nici înfrângere
ci juvăţul predării neprecupeţite
Universalis

măritiş de pământuri
cununie de mări
împreunare de bucate
aici (la umbra măslinilor sicani **) brânză de
Madoníe***
şi vin tare de Vezuviu
în pat apoi
din îmbătare
în îmbătare
ţi-am răsfirat părul
printre degete
şi te-am sărutat
până la arcul picioarelor
tale
orizont al paşilor mei
femeia mea
Madonă
din Madoníe

Stratford upon Avon
Stratford upon Avon

Pururi soare în pelerinajul laic
în această Anglie a noastră (putrezi de hârtia putredă a cărţilor) soare şi deasupra casei lui
ce nu mai e a lui (răsărită din cenuşa timpului) ca
şi el ce nu se ştie dacă e de fapt el (ca şi Homer în
fond sau cine-o fi fost, nu?) explorăm cottage-ul din
bârne la vedere
paralele precum rânduri scrise
- şi soare şi iar soare ca în Italia lui iubită (să fi fost
chiar el neguţătorul din Veneţia?) peste berea păstoasă pe care-o bem amândoi
pe malul râului Avon
puţin mai încolo se odihneşte el William
Shakespeare

Oxford, Oxfordshire
Oxford, Oxfordshire

Acum în acest pub suntem aici
şi, ca să schimbăm tonul, din nou e
soare (peste beri) ne citim cărţile la urâciunea asta
de masă
aşa e în Anglia
televizorul meciul de fotbal
glasurile şi urletele clienţilor microbişti
dincolo de geam în spatele nostru
oraşul e plin de viaţă – turişti şi nu încă studenţi
(tac în spatele grilajelor grădinile facultăţilor) şi citind se încrucişează anii
ea atunci scria despre Oxford
şi eu acum la Oxford citesc despre Oxford
şi fluxurile conştiinţei contrase în timp-spaţiu
se întretaie pe paginile Virginiei Woolf
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Planetarium, Greenwich Park
Planetarium, Greenwich Park
Cu picioarele pe linia care
decide ceea ce nu se poate decide
timpul pe jetul de mâzgă
călcată în picioare de noi
aici e ora zero prin convenţie
dar linia desparte într-adevăr timpul
între atunci când nu erai
şi clipa de-acum când eşti
şi-n parc ea ne taie calea
sărind peste linie
iute precum timpul
o clipă însă se opreşte
să ne privească furiş
o clipă cât veşnicia
ne fotografiază veveriţa

Vita****
Vita

Viaţa ne-a purtat până aici
şi ea e cu mine
în patul de la fereastră
ce se deschide în nopţile noastre
peste Notting Hill ca nişte coline
de urcat în vise
şi prin faţa leagănului sălaş al pruncului William
şi la masa de scris peste care s-a aplecat neobositul
Charles
şi-n casa şi la mormântul exilaţilor Sigmund şi Karl
şi-n anxioasa plimbare de-a lungul străzii
Strand*****
şi Fleet Street cu rimă internă ( totul vrând să
reunească)
şi pe curba anilor de-a lungul liniei timpului;
şi-n timp ce vaporaşul străbate Little Venice******
îmi doarme pe umăr (n-am s-o trezesc, o să-i
descriu
totul mai apoi) al meu înger de pază Vita

* literal, „cea care înaintează”, reprezentare într-un
basorelief roman a unei tinere şi frumoase femei
** sican, numele celei mai vechi arii geografice şi populaţii din vestul Siciliei
*** lanţ al munţilor Apenini în centrul şi nordul
Siciliei
**** joc de cuvinte între vita-viaţă şi numele soţiei
poetului, Vita
***** Stradă în Westminster, Londra, ce se încrucişează cu Fleet Street
****** expresia îi aparţine poetului Robert Browning(1812-1889), ce se referea la răscrucea dintre
canalele Grand, Union Canal şi Regents Canal
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Constantin Nicuşan Micu

NICUŞAN MICU, Constantin, poet, prozator, eseist şi grafician (numele adevărat: Constantin Nicuşan). Născut la 18
august 1949, în Iclănzel, jud. Mureş. Fiul învățătorului Constantin Nicuşan şi al Anei (Anica) (n. Mureşan), învățătoare. Bunicul matern, Gheorghe Mureşan, a fost primar liberal, între războaie, al comunei Iclănzel. Mama a fost directoare a Şcolii
din Band-Mărăşeşti (1961-1963) şi e ea însăşi poetă (sub numele Anca Georgiana Mureşan a publicat, la Editura Maris,
Tîrgu Mureş, în 2006, volumul Vacanțe, vacanțe). Între 1950-1963 a fost animatoare culturală în Band-Mărăşeşti. Tatăl a
fost animator cultural în timpul prizonieratului în URSS (1942-1948), subinspector şcolar pentru plasa Band (1948-1949),
animator cultural şi director al Şcolii Primare din Band-Mărăşeşti (1950-1961). Poetul face Şcoala primară (1956-1960) în
Band – Mărăşeşti; gimnaziul început la Şcoala Generală Band (1960-1961) şi continuat (1961-1963) la Şcoala Generală nr.
2 din Tîrgu Mureş. A urmat cursurile Liceului Teoretic nr. 4 din Tîrgu Mureş (1963-1967). În 1967-1968 a urmat cursurile
Institutului Pedagogic din Tîrgu Mureş (secția muzică-pedagogie) iar apoi, la acelaşi Institut (1968-1970), filologia (secția
română-istorie). Între 1970-1973 a urmat cursurile Facultății de filologie din cadrul Universității ”Babeş-Bolyai” din Cluj
(secția română-franceză). Şi-a luat licența, sub conducerea lui Mircea Zaciu, în 1974, cu o teză despre Ion Pillat. Între 20042005 a urmat cursurile de master (”Istoria literaturii şi sistemul criticii literare”) din cadrul Facultății de Ştiințe şi Litere a
Universității ”Petru Maior” din Tîrgu Mureş. Între 2007-2010 a urmat cursurile Şcolii doctorale din cadrul Universității de
Nord din Baia Mare. Doctor în filozofie din 2010 (cu teza ”Conceptul de demonic în filosofia lui Lucian Blaga”, coordonată de Teodor Vidam). Mereu preocupat de perfecționarea sa culturală şi artistică, a urmat, între 1963-1966, cursurile de
vioară din cadrul Şcolii Populare de Artă din Tîrgu Mureş; între 1995-1996, studiază ”terapiile complementare” în cadrul
Fundației de studii ”Scarlat Demetrescu” din Bucureşti, iar în 1996-1997, pe cele de ”biodetecție” din cadrul Universității
Ecologice. Între 2004-2007 urmează şi cursurile de pictură din cadrul Şcolii Populare de Artă din Tîrgu Mureş. A lucrat ca
profesor la Şcoala generală din Sînmihaiul de Pădure, com. Beica de Jos, jud. Mureş (1970-1974), la Şcoala generală nr. 9
din Tîrgu Mureş (1974-1980; a fost şi director adjunct educativ), la Şcoala generală nr. 14 (1980-1983), la Grupul Şcolar de
Construcții (1983-1985), la Şcoala generală nr. 20 (1985-2005) şi la Gimnaziul ”Nicolae Bălcescu” (din 2005 şi în prezent,
toate din Tîrgu Mureş). A debutat ca elev, cu o poezie, în 1967, în revista ”Îndemnul” a Liceului Teoretic nr. 4. Editorial a debutat în 1996, cu volumul de poeme Anotimpuri (Casa de editură Mureş). A mai publicat următoarele volume de poezii:
În larg (Casa de editură Mureş, 1996), Umbra păsării liră (Casa de editură Mureş, 1997), Dincolo de cuvinte (Editura Ardealul,
Tîrgu Mureş, 2003), Primăveri interioare (antologie bilingvă, româno-engleză, Editura Romghid, Tîrgu Mureş, 2004), În vămile sufletului (antologie bilingvă, româno-franceză, Editura Ardealul, Tîrgu Mureş, 2005) şi Metamorfoze (Editura Maris,
Tîrgu Mureş, 2006). În 2003 a publicat (la Editura Tipomur, Tîrgu Mureş) romanul ”memorialistic” Paşi în pulberea mileniului. În 2005 a publicat volumul de eseuri Reverberații (Editura Ardealul, Tîrgu Mureş), iar în 2011, Notații şi conotații. Eseuri
de filozofie şi literatură (Editura Ardealul, Tîrgu Mureş). (Volumele de eseuri sunt semnate Constantin Nicuşan). Prezent
cu poeme în antologiile colective Tîrgu Mureş – Trei decenii de poezie (volum editat de Primăria Tîrgu Mureş în colaborare
cu revista ”Vatra”, Editura Ardealul, 2007), Efigii lirice. De la Nistru pîn‘la Tisa (Editura Ardealul, Tîrgu Mureş, 2009), Din lirica românească de dragoste (antologie realizată de Ileana Sandu şi Eugeniu Nistor, Editura Ardealul, Tîrgu Mureş, 2010) şi
Caietele de poezie Lucian Blaga (Societatea culturală ”Lucian Blaga”, Cluj, 2010). În 2003 primeşte premiul pentru poezie
în cadrul Festivalului Național ”Lucian Blaga”, ediția a IV-a; în 2005, la ediția a V-a a Festivalului, diploma revistei Tîrnava;
în 2006, Diploma de excelență pentru activitatea didactică; în 2007, la ediția a VII-a Festivalului ”Lucian Blaga”, diploma
pentru eseu; în 2008, la ediția următoare, premiul acordat de Filiala Mureş a Uniunii Scriitorilor pentru studiile dedicate
lui Blaga; iar în 2011, la ediția a XI-a, Diploma de excelență pentru exegeză blagiană.
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Primele două volume ale lui Nicușan Micu sunt cărți
de recuperare, ceea ce nu e de mirare la un debut atît de
întîrziat (deși cel din ziar fusese destul de precoce). Ele
fac, de fapt, o unitate aparte, chiar dacă poetul e, cum
zice Cornel Moraru, ”mereu egal cu sine” (dar ”în ipostaze diferite de la un ciclu poetic la altul”). Mie ipostazele nu-mi par foarte diferite și nici mai multe de două
iar ele se întretaie în mai toate volumele. Ar fi, mai întîi,
ipostaza unui lirism inflorescent, de gramatică suavă și
expresivitate prețioasă, exersat mai ales pe exultanțe și
melancolii erotice, și ipostaza – oarecum contrară – a
unui lirism de virulențe, cu imaginar supraîncălzit, care
trage spre un fel expresionism de retorică. Survine în
volumele de mai apoi și un lirism de observație și atitudine mai socială (ori doar morală), cu predispoziții
sarcastice și umorale. Registrele nu sunt multe, dar, ce-i
drept, au un unghi de deschidere aproape primejdios.
Cel mai propriu îi este însă poetului un “spirit prin excelenţă interiorizat, discret, înclinat spre visare şi spre
analiza minuţioasă a stărilor sufleteşti imponderabile”,
un spirit, aşadar, de reverie, căruia îi convine în primul
rînd proiecţia amoroasă, tradusă, adaugă Cornel Moraru, în “poeme caligrafiate cu fineţe şi multă graţie, ecou
abia şoptit al unei frenezii reprimate a simţurilor”. Reprimarea și sublimarea, discreția efuziunii și inhibiția de
sentiment sunt, pe cît se poate, metodice – sau structurale. Asigură, oricum, partitura centrală și cea mai de
acuratețe. Dar, ca orice timid, și Nicușan Micu se mai
descarcă uneori în chiote de senzualitate: ”Explozia mugurilor o ascult/ corole-nsîngerate desfăcînd./ Țipătul
fecioarei s-a desprins/ într-un fulger răstignit în gînd”
(Corn de vînătoare). Frecventarea acestui vocabular emfatic, menit accelerației dramatice a discursului, nici nu
e atît de rară pe cît s-ar cuveni la cît e de nepotrivită
temperamentului de cameră al poetului. Cîteodată încrederea în forța sugestivă a acestui lexic radicalizat e
atît de mare încît reies stricte stridențe dionisiace: ”În
teascuri uriașe, se sfarmă constelații/ Și mustul curgen rîuri, în bahicul spectacol -/ De mă iubești, îmi spune al vîntului oracol/ Și-n dansul meu se curmă vrăjitul
dor de spații” (Octombrie). Nici îmbinarea emfazei cu
prețiozitatea, a suavității cu enormitățile de simțire (pur
retorică) nu dau o rețetă mai eficientă: ”Iubito, nu durerea ce mă sfîșie o auzi/Ci vuietul cascadei din arcada
muntelui -/ Nici pașii singurătății prin saloanele inimii,/
E doar respirația florilor lîngă lacrima văii” etc. (Lîngă
lacrima văii). Mai curate, deși nu cu mari performanțe
imaginative și expresive, sunt poemele de sensibilitate
fragilă, receptivă la orice adiere erotică. Zeno Ghițulescu
crede că ”arhetipal poetul este un romantic”, dar și mai
sigur e că e un romanțios de grațioase declarații: „Aceste păsări zboară spre tine/ păsări-poem, păsări-liră…/
Oare te vor găsi?/ Oare le vei cunoaște?/ ori vor cădea în
drum/ obosite de vis/ arse de dragoste…/ Aceste păsări
zboară spre tine…” (Aceste păsări). Și un senzual ascuns,
care trăiește reveria senzuală prin delegație în pastel: ”Se
dezbracă toamna de mătăsuri/ Sfîrcul ramului se scaldăn ploi/ Piersica genunchiului i-o măsuri/ Merele-i aduni
din sînii goi” etc. (Eros în toamnă). Creioanele senzuale
sunt mereu sugestive, deși regulat întoarse în prețiozități
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(”Rugul/ trupului/ tău/ revărsat -/ inundă/ marmura/
templelor/ mele”, Ritualul luminii). Dar nucleele imaginative (din care Nicușan Micu presară prin mai toate
volumele, în suite de hai-ku-uri aproximative) sunt, de
obicei, pure fulguranțe senzuale sau notații senzualizate,
de tipul: ”Pescăruș de foc/ deasupra bărăganelor/ de ape”
(Soare pontic). Problema poetului se pune din clipa în
care trebuie (pentru că așa vrea) să extindă aceste nuclee
și nu reușește decît să le dilate printr-o estetizare suavizantă. Exultanțele senzuale și fulguranțele sunt însă administrate într-o tonalitate de melancolie. Iulian Boldea
zice că e vorba de ”o percepție melancolică a realității,
ce conferă imaginilor poetice un contur idealizant”, dar,
de fapt, percepția lumii e senzuală și abia administrarea
discursivă a percepției duce la melancolizarea viziunii.
Se vede și din melancoliile directe că premisa e o senzualitate deviată: ”Nu trupul ei l-aud foșnind în mătăsuri/ E timpul în clepsidre crescînd/ Ea va lipsi din toate lucrurile/ Doar amintirea ei îmi curge-n gînd” (Doar
amintirea…). De vină pentru această continuă diafanizare, pentru aceste lucrături de finețe terminate în arabescuri prețioase e ”estetica” lui Nicușan Micu, conceptul său poetic alimentat strict de grațiozități care vor să
țină loc de inefabil: ”Pe flacăra lumînării de seară/ scriu
poemul/ cu aripa acestui fluture enigmatic,/ cu gîndul
mugur -/ în lumina mîinii incandescente/ în tăcerea risipită pe străzile burgului -/ ascultînd șoapta cărturarilor/
în foșnet de biblioteci” (Poet în burg transilvan). Sigur că
atîta poetică de inefabile nu poate duce decît la inflația
de prețiozități. Nu puteau lipsi nici de la Nicușan Micu
devoțiunile de plai, religia ardelenească, dar ele sunt în
tonul compunerilor de la Cîntarea României: ”De mii de
ani, pe-aceste meleaguri, se aprind/ Ochi de eroi pe creste și tulnicele-n plaiuri -/ Plugari rotesc planeta, pescari
adorm în grind,/ Păstori plîng nemurirea, în cosmice
alaiuri” (Pastorală). Nu e nici o deosebire între cele scrise înainte de ‚89 și cele scrise după; singurul lor merit e
că nu sunt multe.
Preferința pentru versul clasic nu mai e așa de evidentă în Umbra păsării-liră, unde primul ciclu – Confluențe
– asprește tonul și trece la vituperații moraliste: ”…/ timpul a încremenit/ doar clownii schimbau fulgerător între
ele/ cutia Pandorei și cornul abundenței -/ inflația verbală avea o rată fără precedent/ în gura lingușitorilor -/
cavalerii ordinului minciunii și imposturii/ au înlănțuit
Libertatea și Adevărul -/ megalomania faraonică/ a împodobit pigmeul balcanic -/ dizidenții trăgeau clopotele cu limbă de lemn/ asumîndu-și rolul de oi negre ale
turmei” etc. (Revoluția în Balcania). Răfuiala cu trecutul răcorește sufletul poetului, dar efectele de artă ale
acestei directități de atitudine sunt aproape un dezastru: ”Istoricii studiau unghiul din care/ criminalii arătau
eroi/ și invers -/ totul se consuma ideologic/ și cu sînge rece -/ volumele clasicilor materialismului științific/
erau adevărate scuturi/ pe baricadele calde încă” etc.
(În piața copilăriei). Bine că poetul se defulează repede și revine, totuși, la ale sale, profesînd în continuare
definiții prețioase pe seama simbolurilor: ”Adiere stelară/ undă de aripă/ flaut de pasăre/ frunziș cu lună/ frasin
cu privighetoare/ inimă cu arcuș” (Privighetoare). Sau
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construind epifanii fragile ale melancoliei, tot cu exces
de delicatețuri de expresie: ”Mireasmă de stele, de aripă/ freamătul în buza de amforă/ roua din pletele ierbii -/ între pămînt și cer/ între dimineață și seară/ coama
aurorei alergînd în crepuscul -/ gînd de lebede pe lacul
de lacrimă/ umbra cuiva în grădina de inimă/ înserarea timpului sub pleoapa depărtării -/ pasărea amintirii”
(Pasărea amintirii). Puse aparte, într-o suită de Instantanee, hai-ku-urile sunt inflorescențe pure, sclipiri senzuale ale gingășiei: ”Se deschid coapsele mugurilor/ Saltă
pîntecele izvorului/ Se naște floarea de cireș”. Unele înlocuiesc fulguranța de imagine cu reflecția, dar nu spre
binele acestor notații diafane.
Dincolo de cuvinte nu sare din șleaul melancolic și
nici nu schimbă ceva în gramatica retractilă a sentimentelor. Nicușan Micu prinde suavitățile acestora, nu
debordanța lor: ”Lasă-mă să cred/ Că exiști undeva în
proximitate/ Că mîna mea întinsă/ Oricînd ar întîlni-o
pe a ta/ Chiar dacă darul tău va fi fiind/ Întîmplătoarea
trecere ori mută uimire…” (Nespuse mărturisiri). Melancoliilor de amor, frustrărilor sublimate li se adaugă
elegia decăderii valorilor de ”sublim”, ceea ce-l face pe
poet să reacționeze sarcastic la noul ethos al lumii: ”Astăzi cînd demitizăm în serie/ Aprinzînd și stingînd megastaruri/ Și atît de comuni devenind/ Încît devorăm ce
a mai rămas din celălalt/ După ospățul termitelor” etc.
(Oricum, libertatea…). Și, firește, să se reculeagă în iubirea christică: ”Aș fi putut fugi din Grădina Ghețimani/
Dacă nu te-aș fi iubit…/ Auzeam pașii Mîntuitorului/
în piatră și ierburi,/ Simțeam pînda – arcuită felină / în
noapte,/ Ruga avea trup înalt de lumină” etc. (Aș fi putut fugi…). Temele retractilității fac de echilibru poemelor de vituperație iar reveriile retragerii din lume sunt
mult mai potrivite temperamentului poetului decît furiile sale cam stridente.
După cele patru volume, Nicușan Micu a făcut un popas de două antologii, revenind apoi cu un titlul manifest
- Metamorfoze. ”Metamorfozele” nu sunt spectaculoase
(dar nici invizibile), căci poetul stă, în general, pe ale lui –
și-n primul rînd pe melancolia erotică. Altminteri, și aici
condiţia poetică schiţată de Constantin Nicuşan Micu e
una a maximei fragilităţi și a unei sensibilități vulnerabile. Lumea de visări a poetului are consistenţa unei păpădii mereu ameninţate de destrămare şi ea e conturată tot
într-o stilistică a suavităţii şi timidităţii. Schimbarea mai
vizibilă se produce pe linia - oscilantă ea însăși între timiditate și tupeu - poeziei de reacție la realul imediat, la
cotidianitatea alienantă. Mereu victimă, poetul nu mai e
mulțumit cu acest rol și candoarea lui reacționează caustic, dînd sancțiuni morale acestei lumi decăzute: ”…/Automobile își afișează ostentativ designul…/ Exemplare
reușite fac spectacolul vanității feminine/ Inteligența și
surogatele ei sunt purtate de actori masculini/ Funcțiile
publice îi transformă deopotrivă/ pe jucători - plini de
infatuare -/ în acea mizeră glorie/ din care trăiesc apoi
pînă la moarte” etc. (Metamorfoze). Sarcasmul – alteori doar ironia – a devenit o armă de apărare chiar și
față de propriile melancolii și reverii: ”Trec prin amintirea ta/ risipită-n fulgurații/ și ori de cîte ori văd pe cineva/ care-ți seamănă,/ în mulțimea femeilor unduite-n
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lacrimă/ tresar -/ dar în clipa următoare/ îmi dau seama/
cît de comună vei fi devenit/ dacă multe dintre ele/ îți
pot înlocui secundele/ din ornicele interioare…” (Ornice interioare). Și una și alta – și sarcasmul și ironia – sunt
instrumente mai ofensive ale retractilității în sine, căci
aceasta e, de fapt, tema poetului. Dincolo de exhibarea
ei, rămîne, mai inefabilă, retractilitatea în muzicalitatea
și suavitatea propriilor stări, în incantația lăuntrică. Iar
franceza, folosită în multe poeme, devine și ea o limbă
de refugiu, un fel de eufonie ideală a sentimentelor delicate. Cu toată degradarea și agresivitatea din jur, cu toate dezamăgirile și eșecurile, poetul nu-și părăsește, însă,
idealurile și himerele, făcînd profesiune din devoțiunea
absolută: ”Tot mai aproape de geniul fidelității/ și azi
mai lovești marmura/ cu ciocanele inimii/ și parcă auzi
foșnetul luminii/ din ruga lui Phidias” (Ruga lui Phidias, considerat de Cornel Moraru ”poemul emblematic al
cărții”). Idealitățile aprind rîvna lui Nicușan Micu, dar
senzualitatea e cea care aprinde imaginația. Numai că
aceasta stă sub lespede, ca în această mică alegorie: ”Sub
lespezi de marmură/ Șerpuiau plante -/ Sentimente reprimate”. O poetică a reprimării prin prețiozitate aplică
și Nicușan Micu.
Opera:
Anotimpuri. Poeme, Casa de editură Mureș, Tîrgu
Mureș, 1996; În larg. Versuri, Casa de editură Mureș,
Tîrgu Mureș, 1996; Umbra păsării-liră. Poeme, /cuvînt
înainte – Pasărea-liră în contur de lumini și umbre – de
Zeno Ghițulescu/, Casa de editură Mureș, Tîrgu Mureș,
1997; Pași în pulberea mileniului. Roman memorialistic,
Editura Tipomur, Tîrgu Mureș, 2003; Dincolo de cuvinte, Editura Ardealul, Tîrgu Mureș, 2003; Primăveri interioare/Inward springtime, Poeme. Antologie, Versiunea
în limba engleză Ileana Sandu /prefață de Cornel Moraru; postfață de Berdj Așgian/, Editura Romghid, Tîrgu Mureș, 2004; În vămile sufletului/ Les douanes cu
coeur. Poeme. Antologie, Versiunea în limba franceză Ileana Sandu, Editura Ardealul, Tîrgu Mureș, 2005;
Reverberații. Studii și eseuri, Editura Ardealul, Tîrgu
Mureș, 2005; Metamorfoze. Poeme / cuvînt înainte de Al.
Cistelecan/, Editura Maris, Tîrgu Mureș, 2006; Notații și
conotații. Eseuri de filozofie și literatură, Editura Ardealul, Tîrgu Mureș, 2011.
Referințe critice:
Serafim Duicu, în Steaua Roșie, 17 mai 1969; Ioan
Suciu Moișa, în 24 Ore mureșene, 20 martie 1996; Genoveva Popa, în Cuvîntul liber. 27 aprilie 1996; Ileana
Sandu, în Cuvîntul liber, 2 mai 1996; idem, în Monitorul Primăriei Tîrgu Mureș, nr. 8/2004; Eugeniu Nistor, în
Tîrnava, nr. 2/1996; idem, în Caietele de la Mediaș, nr.
4/2005; Iulian Boldea, în Tîrnava, nr. 1-2/1998; Gellu
Dorian, în Convorbiri literare, nr. 10/1998; Ana Cosma,
Scriitori români mureșeni. Dicționar biobibliografic, Biblioteca județeană Mureș, 2000; Lazăr Lădariu, în Cuvîntul liber, 28 oct. 2004; Cornel Moraru, în Cuvîntul liber,
28 oct. 2004; idem, în Monitorul Primăriei Tîrgu Mureș,
nr. 22/2006; Marius Însurățelu, în Vatra, nr. 1-2/2007.
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Dan Perşa

Sindromul Don Quijote

Cum citeam? Nu, cum mâncam, aceasta-i întrebarea! Înconjuram cu-o mână farfuria. Acea mână în care ţineam o carte. Cu ochii în carte, cu nasu-n farfurie. Ca să nu pierd nici o
clipă de lectură. Ce citeam pe-atunci? Seria aventuri, Jules Verne, Tarzan, romane poliţiste. Acum mănânc mai demn, ca un
om aşezat, dar nici lectura nu mai merge aşa bine...
De ce?... O să te întrebi: de ce cititul? A citi, te face mai inteligent. Cititul creează mai multe legături simultane între neuroni şi, se ştie, legăturile acestea odată activate, devin legături de
durată. Legăturile produse de lectură sunt multiple şi benefice.
Şi nu spun asta deoarece există şi activarea de durată a unor
legături neuronale negative. Un exemplu, este cel al legăturilor
produse de joaca pe computer. Fiind o activitate ce dă o senzaţie pur iluzorie a trăirii, trăirile în mediul virtual deformează
personalitatea, uzează inteligenţa, fac insul să regreseze la stadiul larvar, mânat de impulsuri primare, între ele întâiul fiind
furia. În vreme ce lectura catalizează procesele cognitive şi implicit inteligenţa. Legăturile neuronale create de lectură sunt de
acelaşi tip cu legăturile formate în societate, deci utilizabile în
societate: în relaţiile cu alţi oameni, în acuitatea observaţiilor, în
logica şi imaginaţia unei conversaţii, în mobilitatea spirituală,
în legătura imediată cu realul şi realităţile lui. O inteligenţă ce îl
face pe individ viu, adică vioi, îi conferă o mare forţă asociativă, prezenţă de spirit, putere de convingere, rapiditate în decizii,
exactitate în reacţii, stăpânire de sine. Fie şi numai atât şi nu e
de ajuns, ca să ne îndemnăm la lectură? Fie că aceasta e ficţiune, critică sau istorie literară, istorie, filozofie ori poeme! În
plus, măreşte creativitatea, fantezia, imaginaţia. Pentru că şi ele
depind de cât de mulţi neuroni sunt activaţi simultan, ce devin
apoi legături de durată... Dar o cafea te face mult mai deştept cu
un efort mult mai mic!
De ce e rea lectura? Zilele trecute văd un fragment dintr-un
documentar. Un cercetător spunea că emisfera stângă a creierului e responsabilă de gândirea abstractă. Nu reproduce realitatea, ci o „gândeşte” conform convingerilor personale. Este
emisfera subiectivităţii. Produce abstracţiuni. Nu e acesta un
mod de-a fi orb? Nu mai vedem realul aşa cum e, ci aşa cum îl
concepem abstract. Emisfera dreaptă e cea a observatorului. Ea
reproduce aproape exact ceea ce ochiul vede, ceea ce simţurile
percep. Într-un studiu despre Ion Creangă, Nicolae Iorga distinge între scriitorii abstracţi şi cei „senzaţionali” (adică ai senzaţiilor, realişti). Intuia ceva. Lectura dezvoltă emisfera stângă.
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Ne face abstracţi, subiectivi, habotnici. Cititor pasionat, mi-am
dat seama târziu că sufăr de această tară. Sindromul Don Quijote, aş numi-o. Am căutat s-o compensez printr-o participare
susţinută la lumea reală. Dar ea merge via emisfera stângă. Observ, dar tot artistic. Fac să pară că observaţiile sunt din real, dar
tot în abstracţiuni se transformă. Aşa că am suplimentat lectura cu privitul în jur. Blocul de peste drum a devenit un exerciţiu
de observaţie, tomberoanele de gunoi şi scormonitorii în ele,
echipaţi în toată regula cu căngi, rucsac şi şorţ, sunt un poligon de observaţii. Cei care citesc prea mult să aibă grijă, să nu
se ia la harţă cu morile de vânt! Eu am început să scriu „Lauda
obiectelor din jurul meu”. Veioza Kvart Ikea, abajurul, lumina
ei. Dar nu mă pot abţine să n-o compar cu flacăra unei lumânări... Deşi pare că, din secolul trecut începând, mintea omului
e hrănită cu material pozitivist. Nu-i chiar aşa. Suntem mai tari
ca realul, îi rezistăm, îl transfigurăm neîncetat. Facem mai degrabă eforturi de imaginaţie decât de judecată. Literatura e afabulaţie. Dar dacă afabulaţia nu se trage din real, atunci e doar o
formă de neant. De aceea caut să-mi exersez emisfera dreaptă,
a observaţiei concrete, a judecăţilor fizice. De aceea când scriu,
mă războiesc cu trombele de miraje, pentru ca sub ele să se întrevadă realul aşa cum e.
De ce citesc? Scriitor fiind, nu pot separa răspunsul la această întrebare de întrebarea „de ce scriu?”. Sunt solidare... Există o
întrebare, o întrebare clişeu. „De ce scrii, dom’le?”. Am căutat
de-a lungul vremii să-i dau diverse răspunsuri. Acum, poate mă
voi apropia mai mult de adevăr... Născut în 1960 (şi iată-mă cu
căţel şi purcel ajuns la 50 de ani – nu comentez), n-avea nici un
sens să scrii. De ce să scrii trăind într-o ţară aflată sub dictatură,
fără şansa de a publica vreodată decât, cel mult, făcând concesii.
Dar eu, măre, ce făceam? Stăteam şi scriam noaptea, pe ascuns.
Să nu afle nici măcar părinţii cu ce mă ocup eu. Scrisul era o activitate cu totul solitară. Întru totul secretă. Poate că alţii să-şi fi
dorit să publice, eu nu. Nu vroiam nici măcar să se afle că scriu.
Cred că simţeam eu ceva: că scrisul e un viciu... Abia începusem
liceul şi-mi pierdeam nopţile scriind: pe ascuns! Deci nu m-am
apucat de scris din dorinţa de notorietate, din pofta de celebritate. Şi totuşi... o anumită celebritate mi-aş fi dorit. Cred că mă
doream (vorba unui pitoresc beţiv şi Don Juan din Sinaia): Jean
Marais, Jean Valjean şi Tarzan în junglă. Adică, mă doream personaj literar. (Jean Marais ar părea că face excepţie, dar ce-i actorul dacă nu un... personaj?). Dacă nimeni nu te imortalizează
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astfel, (încât să te ajute să trăieşti atâtea vieţi câte personaje există
în cărţi – deşi asta nu ar fi fost de ajuns: n-aş fi vrut eu să fiu orice
personaj literar), n-ai decât s-o faci singur. Dacă te ţin puterile.
Altfel spus, dacă dorinţa ţi-e destul de mare. Şi iată-mă scriind...
Eu sunt... toate personajele mele. Cum, dincolo de dramatismul
existenţei ca dat şi de sentimentul germinaţiei universale (prin
care crezi în existenţa Fiinţei) dublat (ca să se bată cap în cap)
de sentimentul neantului, am simţul ridicolului pretenţiei omeneşti că am fi buricul lumii şi simţul relativităţii existenţei, nu se
putea să nu-mi folosesc disponibilităţile ironice şi să mă autoironizez în unele dintre personajele mele. Dar cum a fi ironic,
auto-ironic sau sarcastic ţine de anumite disponibilităţi – le ai
sau nu – şi de temperament – te îndeamnă sau nu –, până când
ele să iasă în manifestare, am făcut o „teorie” cu mult mai serioasă, aşa cum îi stă bine unui tânăr şi i-am spus (nu se poate
fără nume pompos): „condiţia puruşiană a scriitorului”, asta însemnând că, aidoma lui Purusha, scriitorul se rupe în bucăţele
în personajele sale – ca să dea naştere „universului”, „lumii”. (Pe
atunci nici nu-mi dădeam seama ce înseamnă Geneza: o naştere de materie, fără de care nu e posibilă manifestarea – ceva
absolutamente absurd, ţinând seama că vine de la făptura divină, care e Fiinţa şi posedă o înaltă spiritualitate. De ce i-ar trebui materie şi manifestare? Ideea lui Hegel ce spune că Fiinţa a
făcut asta pentru a se cunoaşte pe sine, nu mi se pare câtuşi de
puţin mulţumitoare. E ca şi când m-aş înţepa cu un ac infectat
în pulpa piciorului, ca să-mi fac o bubă plină de puroi şi să spun
că asta m-ar ajuta să mă cunosc mai bine!... În fine, aşa cum a
făcut Purusha, sfârtecat ca să nască „lumea”, spuneam că face şi
scriitorul. De când am început să scriu, n-am încetat să mă proiectez în personajele mele. Bine, bine, cum se face atunci că în
romanul „Cu ou şi cu oţet”, de-o pildă, apar personaje ca Gore
Hârbea, Mărtărescu, Vlexandru Alad, Rebran, Pupan etc. Simplu de răspuns. De ce n-aş fi şi acestea personaje, unele ce vin
din viaţa reală şi sunt uşor de recunoscut pentru contemporanii
mei? Te proiectezi de fapt nu în personaje, ci în oameni. Pentru că personajul ce este, la urma urmei, dacă nu un om a cărui
viaţă ai vrea s-o trăieşti? Mi-a fost „foame” să trăiesc mai multe
vieţi decât viaţa asta a mea, foarte previzibilă şi banală. Sunt un
aventurier, dar nu unul ce bate cu pasul pământul sau umblă
pe corăbii prin marea cea pescoasă, ci un aventurier în imaginaţie. Adică un leneş, dornic însă de incredibile şi inombrabile
aventuri. Le săvârşesc din dormitorul meu, privind cu oarece
bunăvoinţă indulgentă, la cei care bat cu piciorul pământul, în
aventuri reale. La ce bun aventuri reale, să-ţi juleşti glezna, să-ţi
beleşti palmele, să te bată ploaia, să te ardă soarele, să transpiri,
să îngheţi, să gâfâi – ce aventură o fi asta? Când ai la îndemână
aventura 100%, inventată şi trăită la modul pur, în spirit şi imaginaţie, scriind, citind! Iată personajele literare. Proiecţii ale poftelor şi dorinţelor noastre în lumi imaginare! Cine-aş fi eu fără
ele? Un oarecare domn Dan Perşa, probabil destul de respectabil, geofizician, cu casă şi maşină, nevastă şi doi copiii – adică un
ins aidoma altor milioane de oameni. Sau aş fi Dan Perşa scriitorul, cel privit chiorâş de vecini, locuind cu chirie, divorţat, fără
maşină, sărac, dar iubit de femei – adică un ins aidoma altor mii
de oameni. Dar scriind, sunt, deşi rămas în pielea mea, avatarul
a miliarde de oameni cu biografii incredibile sau banale, cu vieţi
aventuroase sau spiritualizate: fiind, adică, toţi oamenii la un loc.
Ca să ies din banalitatea cotidiană, iată de ce scriu! Din acelaşi
motiv citeam, citesc. Doar că la lectură s-a adăugat, cu vremea,
perversa neplăcere a cercetătorului ce pune totul sub lupă.
La întrebarea „de ce scriu?” am răspuns de multe ori şi în
multe feluri. La întrebarea „de ce citesc?”, primul răspuns ce-mi
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vine în minte este: din pasiune. Pasiunile sunt inexplicabile. Le
ai sau nu le ai. Aceste două întrebări se leagă însă între ele. Am
început să scriu atunci când mi-am dorit o lectură mai profundă, mai aventuroasă, mai pe măsura mea. Prin care, poate, să iau mai bine în stăpânire lumea, existenţa umană şi propria mea persoană. Să explorez totul, de la nucleul atomic până
la marginile universului. Să nu-mi rămână nimic necunoscut.
Lectura şi scrisul sunt sursele mele de aventură, de proiecţie a
mea în existenţă şi de cunoaşte.
De ce e mai bine să fii analfabet?... Într-o zi, un băiat de prin
vecini zice că se duce la ştrand. Iar eu, mare amator de bălăceală, îl rog să mă ia şi pe mine. Bunică-mea îşi dă încuviinţarea
şi-i spune băiatului, mai mare binişor ca mine, să-mi poarte de
grijă. Era întâia dată când m-am dus la ştrand. Când mergeam
cu ai mei vara să înotăm, mergeam la Gherăieşti şi ne îmbăiam în Bistriţa. Pe atunci era frumos curgătoare şi limpede ca
cristalul... Mă scald eu în partea cu apă mică pentru puţoi, dar
după o vreme îmi pare că-i mai frumos la trambuline. Şi mă
duc să mă fâţâi pe-acolo. Ştiam citi vreo două vorbe şi citesc
pe-o trambulină „1”, pe alta „2”. Un puradel, cam jumate cât
mine înălţime şi bronzat ca tăciunele, iese din apă, se întinde
şi-mi aruncă o vorbă:
-Bă, tu ai curaj să sari aici?
Apoi cum mama mă-sii să n-am eu curaj? Dar cum eram
şi isteţ, fac socoteală în gând. Dacă pe trambulina aia scrie „1”,
trebuie să fie apa de un metru. Acolo unde scrie „2”, trebuie că
apa e doi metri. Şi zic:
- Cum nu?
Şi sar. La „1”, că aveam un piculeţ peste un metru şi n-avea
cum să-mi treacă apa de gură. Dar când sar văd că nu dau de
fund. Cu simţul căţelului de-a sta la suprafaţă, dau din mâini,
mă ridic, iar mă scufund, iar mă ridic. Văd eu că nu fac faţă, dar
nici în ruptul capului n-aş fi strigat un „ajutoooor!”. Mai bine
mort decât să mă fac de râs! Noroc că băiatul în grija căruia
fusesem dat sare în piscină şi mă scoate. Altfel, scăpa literatura
română de povara romanelor mele aşa încâlcite, încât nimeni
în afară de mine nu le pricepe. De parcă ar fi teoria relativităţii,
nu alta... Dacă nu ştiam citi, n-aş fi sărit eu în apă! Uite cum cititul înşeală judecata!
De ce e mai bun cititul ca scrisul... Nicolae Breban spune că
există o măsură fizică a fericirii pentru el: numărul de pagini
scrise. Mărturisea că, atunci când a ajuns la 10.000 pagini, a
fost cel mai fericit om din lume. Într-o zi, Domnia Sa îmi zice:
-Ştii, prietene, nu mai pot să scriu!
Mă uit la dânsul cu un amestec de stupoare, milă şi mâhnire pe chip. Dar şi cu o perversă bucurie: dacă se opreşte, cine
ştie, într-o zi o să-l întrec. Însă, aşa cum şade bine când un coleg e la ananghie, ştiind ce grav e blocajul scriitoricesc, în urma
căruia ajungi aidoma de steril colegilor tăi de şcoală ce te plăteau să le compui dragelor iubite scrisori de amor, am căutat
să-l consolez:
-Maestre, ştiţi ce spune Arghezi: pasăre-a care-a cântat, va
mai cânta.
E rândul său acum să se uite la mine cu stupoare şi milă:
-Nu, dragă, m-am tăiat la un deget!
-Aha!, am exclamat uşurat...
-Dar ce credeai tu..., spune Breban.
Acesta este avantajul cititului faţă de scris. De citit poţi citi
şi când te răneşti la deget! (Spre tributul adevărului, trebuie să
admit că povestea cu Breban e inventată. Ideea mi-a venit pe
când mărunţind o ţelină cu răzătoare Borner, m-am tăiat la un
deget).

Eseu

Anton ADĂMUŢ

Camil Petrescu şi politica - noocratisme

a

1. Despre metoda noocrată
şi metoda dialectică

modalitatea promovării valorilor substanţiale şi apoi a
celorlalte valori istorice corespunzătoare ierarhiei lor?”,
şi: ”cum se poate realiza în complexul concret istoric cea
mai bună colectivitate cu putinţă”[1]? Ca metodă de acţiune socială noocraţia este deosebită de celelalte metode
politice. Ea este în mod exclusiv o metodă de guvernare,
nu una de cucerire a puterii politice. Modalităţile tehnice de cucerire a puterii în stat fac debutul tuturor celorlalte metode şi uneori şi scopul lor, însă numai atât. Tehnica are de respectat o corelaţie fundamentală care să fie
stabilită între interesele materiale şi morale promovate
de programul politic şi de elementele care cuceresc puterea. Corelaţia are în vedere tocmai realizarea intereselor
vizate. Aceste metode, fiind metode de luptă mai întâi, şi
apoi de reparaţie morală, au agenţi purtători, categorii
sociale cărora li se adresează şi care vor afla o compensaţie în urma activismului lor.
De la început noocraţia se află sub semnul unei lipse: ea nu are agenţi purtători. De aici necesitatea ralierii noocraţiei la o altă forţă politică în stare să cucerească puterea, şi apoi utilizarea noocraţiei în organizarea şi
practica guvernării. Noocraţia devine astfel dependentă
de un factor aleator în momentul în care ar avea de înlocuit ”bunul simţ” al unei guvernări sub cultul valorilor
universale (în sens dialectic) cu formula ei substanţială. Acest lucru ar sta în putinţa unei rupturi, nu a unei
continuităţi. Toate mijloacele de a prelua puterea sunt
mecanisme dialectice care îl transformă pe beneficiar în
captivul metodelor folosite pentru a ajunge la putere. În
acest lanţ, concretul este reprezentat doar prin istoria organică, lipseşte prin urmare tocmai substanţa. În lipsa
ei se instituie ca lege a istoriei ”postulatul substanţial al
selecţiei inverse, postulat care arată că orice suveranitate
sau alege valorile după propriul ei principiu, sau se angajează să comită un fals”[2]. Toate metodele politice, în
afara celei substanţiale, sunt false, dialectice. Fiecare metodă politică dialectică pleacă de la un principiu, sau mai

Axiologia lui Camil Petrescu sfârşeşte într-un postulat etic conform căruia nici o valoare istorică superioară
nu trebuie să se opună uneia inferioare, sau egale, ci să
fie solidare cu ele şi să le susţină. Sigur, postulatul afirmă că aşa ceva are loc numai în condiţiile în care valoarea inferioară, sau egală, nu intră în conflict cu valoarea
care se oferă ca sprijin. Toate valorile istorice sunt solidare între ele şi sunt subordonate valorilor substanţiale. Nici o valoare, oricare ar fi rangul ei, nu poate cere
suferinţa sau sacrificiul unei valori subordonate. Acest
postulat este numit ”postulatul noocrat al valorilor istorice” şi, după Camil, este echivalentul material al eticii
formaliste a lui Kant. Acest postulat etic, şi realizarea lui
deopotrivă, constituie dimensiunea noocrată a substanţialismului, cu toate implicaţiile politice aferente.
Formularea postulatului etic urmăreşte depăşirea
structurii lui dialectice şi trecerea postulatului în act
substanţial. Dar acest lucru ţine de ideea de metodă care
implică ideea de regulă, de automatism şi de rezolvare mecanică a dificultăţilor. Dacă un demers regulativ
nesubstanţial are succes, el se generalizează într-o metodă nemaiţinând cont de condiţiile specifice. Se creează astfel un decalaj dialectic între regula ca atare şi concretul viitor care va fi tot mai puţin adecvat, iar un asemenea decalaj este dat de ”creşterea unghiului de deviaţie” dintre dialectic şi substanţial. Dacă aplicăm consideraţiile despre metodă la activitatea politică decalajul
se menţine, dacă nu cumva se adânceşte. Mistificările
care se produc în viaţa socială urmăreşte noocraţia să le
înlocuiască pentru a putea realiza postulatul etic. Viaţa
politică în afara metodei noocrate anulează postulatul
etic pentru că elimină valoarea substanţială. Noocraţia
se conduce după un alt postulat, şi conform acestui nou
postulat noocraţia formează ordinea noosică în istorie
prin primatul substanţei care-şi subordonează valorile
auxiliare, fiind ea însăşi valoarea reală. Două mari pro1. Camil Petrescu, Doctrina substanţei, vol. II, Editura Ştiinţifică
bleme se pun noocraţiei şi ele sunt valabile pentru orişi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 132.
ce metodă politică. Întrebările noocrate sunt: ”Care e
2.
Ibidem, p. 137.
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multe, dar principiul este un dat raţional, nesubstanţial, şi atunci metodele sunt viciate de faptul că izolează
realităţi considerate certe (prima greşală), şi apoi construiesc realitatea din principiul asumat pe o bază deductivă (eroarea a doua). Cumulată, eroarea este aceea
a perspectivismului absolutist din ontologia concretului
şi ea poate fi numită, în politică, ”absolutizarea exclusivă
prealabilă”. Pentru că în afara principiului tot restul este
relativizat, metoda dialectică vine să contrazică omnivalenţa absolută a concretului. Forma dialectică este tautonomă şi îşi impune propria lege cu necesitate, caz în
care şi legitatea ei este necesară. Automatismul legii dialectice este absolut şi excepţia, ca în mecanicism, o anulează. Mecanica socială nu poate prinde însă concretul.
Aşa stând lucrurile, metodele politice sunt forme camuflate ale mecanicii sociale şi, în consecinţă, naşterea lor
presupune o moarte sigură. Dacă mecanica socială are
vreun avantaj îl aflăm, trecător, într-un echilibru istoric
pe care îl menţine, dar în ceea ce priveşte modalitatea de
creaţie, mecanica socială este nulă. Pentru a exemplifica,
autorul se serveşte de analiza mecanismului dialectic a
doctrinelor autoritare (totalitariste), a doctrinelor liberale, a metodei bunului simţ practic şi a aceleia numite a suveranităţii dialectice (fie ea reală, fie ea nominală). Prezint, pentru originalitatea multora dintre intuiţiile autorului, mecanismele de funcţionare dialectică ale
acestor metode.

2. Formele metodei dialectice
a. Mecanica socială

Mecanica socială (căzută dublu, prin faptul că e dialectică şi că, apoi, e mecanicism) ne prezintă modalitatea
instaurării unui regim precum şi cauzele căderii lui. Este
de fapt mecanismul revoluţiei care, în actul revoluţionar,
se pierde pe sine. Se pleacă de la existenţa unei colectivităţi nemulţumite de o anume guvernare. În această
colectivitate, pentru a o activa, trebuiesc produse reacţii
dialectice. Reacţia dialectică indusă de purtătorii noilor
idei este în funcţie de principiul propus şi de caracterul lui absolut, încât se stabileşte un raport (care poate
fi controlat până când revolta izbucneşte) între sensibilitatea difuză, dar accentuată volitiv, a masei, şi caracterul absolut al principiului care trebuie să provoace reacţia. Caracterul absolut al principiului este în legătură cu
necesitatea unui dinamism absolut al masei. Acest dinamism se cere masei, ca reacţie, în momentul în care regimul ajunge într-o situaţie de ”compromis agravat”, moment stabilit de iniţiatori.
Cum se ajunge la această agravare a compromisului?
Prin ignorarea intereselor maselor. Monarhul, partidul
la putere sau parlamentul, neglijează interesele masei
(interese materiale în primul rând) şi admit, treptat, excepţia de la lege, care excepţie devine ea însăşi formă legiferată. Aceste excepţii aduc masa într-o continuă stare
de degradare chiar şi atunci când nu excepţia legiferată
funcţionează, ci doar un caracter moderat al reformelor. De aceea principiul nou propus nu poate fi unul moderat ci unul absolut, într-o formă simplificată, încât să
poată fi perceput de masă şi să o aducă pe aceasta în
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situaţia de reacţiune, pentru că principiul interesează
organic (chiar şi demagogic) masele. Aici se produce o
ruptură: principiul este dialectic şi dacă dialecticul este
anulat (ceea ce revine la a fi o aplicare moderată a principiului), adică dacă funcţionează excepţia, principiul este
asumat ca practică de aripa extremistă a revoluţionarilor, şi aceasta preia executivul sub condiţia absolutizării
principiului. Dacă intervine analiza concretă, se vede că
dimensiunea concretului nu poate fi asociată legii dialectice; dar în acest moment se naşte o contradicţie între
concret şi dialectic şi lor, forţând foarte puţin, le substituim masa şi principiul propus. Extremismul este pus
acum într-o situaţie ingrată şi care-l va condamna, după
o repede exercitare a funcţiei executive. El trebuie fie să
”amputeze” concretul care, ca masă, îi este instrument de
luptă, fie să lărgească principiul, ceea ce dialectica nu
mai poate (un principiu nu-şi poate fi mai mult principiu decât îşi este). Se formează astfel, chiar în rândul revoluţionarilor, trei curente: extremismul, care a condus
la situaţia dată, curentul moderat şi, în fine, extremismul
opus primului care este o consecinţă naturală. Ultima
soluţie a primului extremism este lichidarea celorlalte
două fracţiuni cu scopul de a câştiga timp şi de a trece la
o politică internă care să renunţe la chiar principiul de la
care a pornit. Concluzia este că un regim, oricare, nu-şi
poate depăşi mijloacele cu care a cucerit puterea, încât
devine prizonierul propriului principiu. Exemplificarea acestui mecanism de succesive totalitarisme, într-un
timp istoric extrem de comprimat, este făcută de Camil
Petrescu pe modelul Revoluţiei franceze: ”Girondinii
proclamă suveranitatea poporului, nu pot s-o realizeze,
îi răstoarnă Danton. Danton e răsturnat de robespierrişti – apoi Robespierre luptă cu extremismul herbertiştilor, pe care-i execută în aceeaşi săptămână cu moderaţii dantonişti, pe urmă inadeziunea concretului e atât de
mare încât proclamă Teroarea, care-i aduce sfârşitul”[3].
O explicaţie analogă aflăm în comuna florentină din
timpul lui Savonarola. Concluzia este una care desfiinţează eficienţa mecanicii sociale astfel aplicată, pentru că
în cazul tuturor principiilor absolutizante se ajunge, mai
devreme sau mai târziu, la proba concretului care este,
pentru totalitarism, ”proba prin absurd”, adică instituie contradicţia principiului cu substanţa, probă la care
principiul, oricare ar fi el, e tot dialectic şi nu rezistă.

b. Liberalismul

Doctrinele liberale se opun acelora totalitare, dar
simpla opoziţie nu le face mai puţin dialectice. În liberalism mecanismul dialectic nu este brusc, violent, ci treptat, lent. Consecinţele lui dialectice se văd mai târziu, se
văd însă mult mai profund. Abia când ciclul ajunge la
apogeu masele devin sensibile la consecinţele lui dialectice, şi atunci începe reacţia maselor. Dacă se acceptă că
liberalismul este structural un individualism, atunci, din
punct de vedere substanţial, trebuie să se accepte că individualismul, dus la extrem, dialectizează esenţa geniului
şi din esenţă substanţială o transformă în esenţă a virtuţii care este o valoare, adevărat, dar una istorică, doar regulativă, nu constitutivă, substanţială. Individualismul
3.

Ibidem, p. 135.
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conduce inevitabil la inegalităţi organice şi ele vor cere,
imperios, proba concretului. Inegalitatea introduce maladia în substanţă, o dialectizează. Acest lucru îl interzice însă concretul. Dialectizarea e continuă, chiar dacă
temporizată, şi ea face astfel revoluţia inevitabilă.
Amintesc în acest loc, pentru savoarea lor şi pentru
dispoziţia comunicaţională a agentului lor, două episoade ”liberale” din viaţa lui Camil Petrescu, cu precizarea
ca filosoful nu simpatiza în nici un caz cu liberalii.

Primul episod

În perioada lui bănăţeană, la Timişoara, Camil a fost
ajutat de preotul Avram Imbroane, liberal, apoi averescan şi patron al ziarului Banatul românesc la care Camil devine redactor şef. În Kalende (nr. 4-5, apriliemai/1943) Arghezi povesteşte: Camil ”a fost un timp
profesor la Timişoara. Acolo era în legătură cu un foarte
brav bănăţean, Părintele Imbroane. De câte ori da preotul prin Bucureşti, venea să mi se plângă în toate chipurile împotriva lui Camil Petrescu: că stă ascuns, că citeşte, că meditează, că e sucit, complicat şi că e un om imposibil, pentru că nu vroia să fie […] liberal. Defunctul
Părinte era şeful partidului liberal din Banat şi îşi făcuse
un ideal, să-l convertească pe tânărul dascăl la binefacerile unei situaţii cu zgardă. Ştiindu-mă prieten cu el, m-a
rugat să intervin şi mi se pare că chiar am intervenit:
«Fă-te odată, dragă, liberal, ca să scap şi eu de Imbroane».
Camil Petrescu putea să fie cel puţin odată ministru […],
cel puţin vreun director general, vreun consilier important”. Camil intră în conflict cu Părintele Imbroane, renunţă la redacţie şi tipăreşte el însuşi o gazetă – Ţara.
Asta se întâmpla în 1920. Stă la Banatul românesc din ianuarie până în martie şi semnează trei articole, unul sub
nume propriu, două sub pseudonim – Grămătic. Ţara
(”ziar popular independent” – director: Camil Petrescu)
apare în două serii la Timişoara: mai-iunie 1920 şi decembrie 1920 – aprilie 1921. Scopul politic al ziarului:
să sprijine candidaţii din Banat, şi anume pe aceia neafiliaţi politic. Pe 28 februarie 1921 Camil primeşte de la
Ion Mihalache o scrisoare în care i se spunea că nu s-a
stabilit încă acela care va candida pentru Oraviţa. Mihalache cere sprijinul Ţării şi face apel ca să se evite polemica împotriva ziarului Lupta, fără însă a promite lui
Camil nimic.
Peste 10 ani, într-un interviu acordat lui Jack Berariu[4], Camil clarifică retrospectiv lucrurile: ”În alegerea
parţială, fiecare partid din Federaţie şi-a depus candidat
propriu şi pentru ca să mi se sprijine candidatura, mi
s-a cerut să mă înscriu în unul din partide. N-am primit
şi am candidat independent. M-am pomenit atunci atacat cu înverşunare de tovarăşii mei din Federaţie, şi în
special de omul pe care-l admiram fără condiţii şi pentru care luptasem în gazetă cu pasiune: d. I. Mihalache
[…]. Deziluzia a fost pentru mine totală. De atunci am
renunţat la politică”[5]. Candidează ca independent pentru un loc de debutat. Scrie la 1 aprilie 1921 articolul
”Programul candidatului nostru la alegerea de deputat
4. În Rampa, anul XVI, nr. 4119, 12 octombrie 1931.
5. Florica Ichim, Scrisori către Camil Petrescu, vol. I, p. 67; vol. II,
pp. 96-97
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de la Oraviţa”. Două zile mai târziu adresează o ”Scrisoare deschisă contracandidatului meu: Constantin Nedelcu” (nr. 66, 3 aprilie 1921 – articol de fond). C. Nedelcu,
profesor şi el, pe deasupra bănăţean, îi fusese coleg de
cancelarie la Liceul Lazăr din Bucureşti. Camil îşi face
afiş electoral reprodus în Ţara. Selectez şi apreciez comunicarea de tip politic practicată de Camil:
”Alegători din cercul Oraviţa,
Dacă vă plac candidaţii care se sprijină mult
pe glasul altora decât pe glasul lor
………
Dacă nu vă lipseşte nimic,
………
NU VOTAŢI
cu candidatul nostru
CAMIL PETRESCU
………
El nu are nevoie de votul celor care nu ştiu ce vor
candidatul nostru
CAMIL PETRESCU
are nevoie de voturile celor buni, cinstiţi şi
Inimoşi”[6].
E de prisos să spun şi să repet că experienţa lui politică din Banat a fost şi dureroasă şi dezastruoasă. 11
ani mai târziu, Tudor Muşatescu pune pe Spirache, în
Titanic Vals, în aceeaşi situaţie: ”momentul culminant
e acela al alegerii lui Spirache ca deputat. Familia luptă
pentru candidare. Spirache vrea să se eschiveze şi în cele
din urmă roagă pe candidaţi să nu-l aleagă. Rezultatul e
neaşteptat. Alegătorii sunt încântaţi de sinceritatea lui, îl
votează, şi Spirache salvează astfel toată lista compromisă, trecând drept un mare tactician”[7]. Nicolae Roman
ne spune că numărul voturilor lui Camil a fost undeva
între ”250 sau 350 şi ceva”[8]. Imediat Camil pleacă spre
Bucureşti şi N. Roman relatează: ”S-a întors brusc şi a
pornit spre gară […]. L-am urmărit cu privirea şi cu duioşie până a pierit în umbra coridorului gării. Pe urmă,
nu l-am mai văzut niciodată”[9]. S-au cunoscut în 1919
la Lugoj, s-au despărţit în 1921 la Oraviţa. Camil avea
27 de ani. Aventura lui bănăţeană se consumase! După
26 de ani revine la Timişoara unde i se joacă piesa Mitică Popescu. Petru Sfetca îi ia un interviu[10]. Spune acolo
Camil: ”nu mă mai interesează literatura. Sincer, nu mă
mai interesează. Am alte preferinţe: filosofia, «doctrina
substanţei»”[11].

Marginalii camiliene

Apoi a scris Camil Un om între oameni. Un fel de Mitrea Cocor! Şi faţă cu o anume orientare politică şi comunicare politică oportunistă mai mult sau mai puţin,

6. Ion Th. Ilea, „O retrospectivă”, în Camil Petrescu, Trei primăveri. Evocări, mărturii, contribuţii, Editura Facla, Timişoara, 1975, pp.
54-62.
7. George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până
în prezent, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 922.
8. Nicolae Roman, ”O suită de amintiri”, în Camil Petrescu, Trei
primăveri, p. 100.
9. Ibidem.
10. Vrerea, VIII (XVI), nr. 1-2, ianuarie-februarie 1947.
11. Petru Sfetca, ”Un interviu din revista «Vrerea»”, în Camil Petrescu, Trei primăveri, p. 104.
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”Romanul Un om între oameni ni se înfăţişează, nu
numai pentru că este neterminat, ca un uriaş morman
de moloz literar”[19];
”Piesa de teatru Bălcescu are şi ea un caracter tendenţios […]. Merită menţionat faptul că tocmai această piesă este singura din câte a scris Camil Petrescu care s-a
bucurat de o apreciere unanimă (conform, bineînţeles,
unei comenzi venite de sus)”[20];
”Bălcescu i-a fost comandat de autorităţi în vederea
aniversării centenarului de la 1848”[21];
”Bălcescu este prima piesă realist-socialistă […], este
realist-socialistă înainte ca tezele realismului socialist
să-şi fi primit ferm statutul moderator[22];
”Un om între oameni […], concepută şi publicată în
vremea realismului socialist, constituie o tragică abdicare de personalitate”, după cum este o întreprindere
”jalnică”[23].
Un lucru este însă clar: ”onorat oficial şi nefericit ca
om, Camil nu mai e capabil să scrie ceva important; ba
chiar îi vine tot mai greu să scrie […]. Relaţiile lui cu
lumea literară sunt convenţional indiferente: n-a apărat şi n-a ajutat pe nimeni după război […]. Dar are şi
atitudini demne: a refuzat să encomieze pe Stalin şi pe
conducătorii locali şi n-a acceptat să semneze un text de
condamnare a revoluţiei din Ungaria […]. Texte ca Doctrina Substanţei rămân impracticabile şi aceasta nu doar
din raţiuni politice […]. Ultimul Camil trăieşte în turnul
de fildeş al democraţiei, aşa cum eroul din nuvela Turnul de fildeş beneficia de cel burghez”[24]. Şi acesta este
omul pe care un inamic, care avea cel puţin virtutea de a
fi fost constant în inamiciţia lui, l-am numit pe Nicolae
Carandino, îl cataloga drept ”surd şi absurd”[25].
Iată ce spune Ovid S. Crohmălniceanu în Amintiri
deghizate: ”unii îl acuză azi pe Camil de «colaboraţionism». Comuniştii l-au ales în Academie, a semnat în
publicaţiile lor, a scris cărţi agreate de ei, ce mai încolo,
s-a dat bine cu puterea. Camil n-a fost de bronz, departe
de mine să susţin aşa-ceva. Din rândul scriitorilor noştri de seamă s-a numărat printre primii care au aderat la
noul regim”[26]. Totuşi, Camil:
– ”n-a încredinţat hârtiei, după ştiinţa mea, nici un
rând encomiastic la adresa stăpânitorilor”;
– n-a semnat protestul împotriva ”contrarevoluţiei”
din Ungaria (1956), şi a fost singurul dintre scriitorii solicitaţi care nu a semnat;
– şi chiar dacă sub rezerva anecdoticului, dar cât de
camilian!, amintesc o discuţie cu Iosif Chişinevschi, asta
pe când Camil mai era pe cai mari (în ultimii ani din
viaţă ”îşi pierduse creditul partidului” – spune Crohmăl12. Tudor Vianu, ”Despărţirea de Camil”, în Camil Petrescu , Trei niceanu). Episodul este: ”Iosif Chişinevschi l-a întrebat

dă seamă şi un repetat episod onomastic. În ”Despărţirea de Camil”, Vianu scrie: ”Într-un rând i-am spus lui
Camil: «Bălcescu eşti tu». Camil a zâmbit surprins şi a
încercat să se apere: «Nu, nu, Bălcescu ar trebui să fie fiecare dintre noi»”[12]. Iar Şerban Cioculescu scria în Gazeta literară[13]: „Am o amintire precisă despre răspunsul
pe care mi l-a dat Camil când i-am obiectat că figura
lui Bălcescu seamănă prea mult, prin febră interioară şi
ardere continuă, cu autorul său. Forţând puţin nota am
încheiat peremptoriu: «Nu este Bălcescu, eşti dumneata Camil!» M-am aşteptat să-l văd reacţionând energic
[…]. Spre surprinderea mea, Camil a ridicat din umeri,
a deschis braţele şi a răspuns dezarmant: «Ce puteam
face?»”[14] . Încă puţin!
”Romanul Mitrea Cocor, 1949, este considerat o ilustrare exemplară a «realismului socialist» şi dat ca model celorlalţi scriitori”, scrie Alex Ştefănescu, şi continuă:
”Acest roman – nu pur şi simplu lipsit de valoare, ci încărcat de urâţenie – a fost prezentat ani la rând ca model
de «măiestrie artistică»”[15]. Mai mult, ca o încununare:
”în sfârşit, apogeul: în 1952 ziarele anunţă că la o adunare
electorală de pe şantierul Teatrului de operă şi balet din
Bucureşti, un muncitor ziler a propus drept deputat pentru MAN pe Mitrea Cocor”[16]. Iată pasul făcut. Îl fac şi
Călinescu, şi Ralea, şi Enescu, şi Galaction şi atâţia alţii,
inclusiv Camil. ”După aducerea comuniştilor la putere
de către sovietici, Camil Petrescu renunţă surprinzător
de repede la altitudinea spirituală cucerită cu greu […].
Acceptă acum, fără ezitare, să scrie literatura propagandistică de care avea nevoie partidul comunist […]. El
mai profesează doar involuntar intelectualismul din care
altă dată îşi făcuse un crez (şi chiar o doctrină politică),
angajându-se cu toată energia în practicarea realismului
socialist […]. Aderarea sa promptă este remarcată şi răsplătită. În 1948 devine membru al Academiei RPR. Între
1953-1957 primeşte numeroase premii literare, este decorat cu Ordinul Muncii clasa I”[17].
Marian Popa punctează la rându-i: din 1948 ”Camil
Petrescu este unul din reprezentanţii literaturii condusă de partidul unic, care-l foloseşte în presa politică şi
literară şi la decorarea noii Academii, fără a-i retipări
imediat operele principale, solicitându-i în schimb altele, care să-i reprezinte mai adecvat perspectiva ideologică, dacă nu şi noua realitate. Şi scriitorul se învoieşte”[18].
Cât despre Un om între oameni şi Bălcescu, părerile
nu sunt împărţite. Iată trei opinii:

primăveri, p. 110.
13. Şerban Cioculescu, ”Gazeta literară”, anul XI, nr. 30 (541), 23
iulie 1964.
14. Textul lui Cioculescu din Gazeta literară va fi reluat de autor în Varietăţi critice, Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1966, pp.
337-343, şi în Amintiri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1975, p. 184.
15. Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane.
1941-2000, Editura Maşina de Scris, Bucureşti, 2005, pp. 68,71.
16. Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. I,
Fundaţia Luceafărul, Bucureşti, 2001, p. 657.
17. Alex Ştefănescu, op. cit., p. 170.
18. Marian Popa, op. cit., p. 682.
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19. Alex Ştefănescu, op. cit., p. 173.
20. Ibidem.
21. Marian Popa, op. cit., p. 682.
22. Ibidem, p. 683.
23. Ion Negoiţescu, Istoria literaturii române, vol. I, Editura Minerva, Bucureşti, 1991, p. 248.
24. Marian Popa, op. cit., p. 687.
25. În Amintiri, Şerban Cioculescu pune calamburul pe seama
lui Oscar Lemnaru, p. 281.
26. Ovid S. Crohmălniceanu, Amintiri deghizate, Editura Nemira, Bucureşti, 1994, p. 11.
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odată, jumătate glumind, jumătate serios: «Tovarăşe
Camil, de ce nu intri d-ta în Partid?». «Ştiţi, a răspuns
el, Marx a spus: «Proletari din toate ţările, uniţi-vă!» A
venit apoi Lenin şi a adăugat: «Proletari şi ţărani […]».
Acum, Stalin are grijă să precizeze: «Proletari, ţărani şi
intelectuali» «Ei, vezi, a sărit Chişinevschi, ce mai aştepţi?». «Când o să vină cineva şi o să declare: «Intelectuali, proletari şi ţărani […], », atunci o să mă înscriu şi
eu»”[27].
Crohmălniceanu are dreptate cu relaţia şi comunicarea Camil-partid în ultimii ani din viaţa noocratului.
Iată un singur exemplu pe care îl culeg din Conferinţa
(secretă) a Uniunii Scriitorilor din iulie 1955. În cuvântul său, Ion Vitner, pe atunci Şeful Catedrei de Literatură română de la Universitatea din Bucureşti, vorbind
despre procesul de creaţie al scriitorului român, spunea
aşa: ”Activul de scriitori în loc să fie un activ model, să
umble prin ţară, scriitorii stau acasă. Au început să scrie
din birou şi Camil Petrescu a scris din birou două volume despre Bălcescu, ceea ce are un succes extraordinar. Superficialul acesta atrage. Stai acasă şi ai succese
mari. Aici trebuie luate măsuri grabnice”[28]. Iată şi un
fragment din cuvântul lui Crohmălniceanu la amintita
secretă Conferinţă din 1955: ”Vreau să spun că există o
atmosferă foarte proastă în rândul scriitorilor […]. Pot
să citez câteva cazuri din Ungaria. Când am fost acolo,
am luat masa cu un critic literar maghiar care lucra la un
organ de partid, el mi-a pus întrebarea ce părere am despre noua linie din literatura română. Eu l-am întrebat de
unde a scos asta. El mi-a spus că a apărut Bietul Ioanide şi un roman de Camil Petrescu (Un om între oameni
– n.m.) […]. El mi-a spus că a fost în ţară acum trei ani
(în 1952 – n.m.) şi i s-a spus că Camil Petrescu este un
scriitor mare, dar nu este chiar de al nostru (comunist,
adică – n.m.). Eu nu ştiu cine a dat informaţia aceasta, însă acest lucru ajunge peste graniţă”[29]. Iar Mihai
Beniuc, în Raportul asupra activităţii Uniunii Scriitorilor
din RPR spune: ”Mai sunt cărţile Nicoară Potcoavă a lui
Sadoveanu, Bălcescu al lui Camil Petrescu, care înfăţişează viaţa poporului. Mult mai slab este înfăţişată viaţa
şi lupta clasei muncitoare şi a partidului (s.m.)[30]. La aceeaşi Conferinţă, Eugen Jebeleanu are următoarea intervenţie: ”La un moment dat, tovarăşii din Ministerul Culturii au spus că scriitorii câştigă foarte mult, extrem de
mult. Am spus că nu poate să câştige decât drepturile de
autor ce i se acordă. Ei mi-au spus că Petrescu Camil şi-a
ridicat bloc în Bucureşti […]. Cel care a spus că scriitorii
şi-au ridicat blocuri a fost tov. Lăzărescu de la Ministerul Culturii”[31]. Iar un anume tov. Ion Mihăileanu făcea

remarca: ”Nu spun că nu există şi probleme materiale în
rândul scriitorilor. Eu am făcut un mic calcul, din care a
reieşit că Camil Petrescu a luat pentru volumul II (din)
Un om între oameni 70.000 lei, volum la care a lucrat 3
ani”[32]. Foarte interesant conţinutul acestei Conferinţe
mai ales că nici nu a participat Camil la lucrările ei!
Şi ca să închei cu Un om între oameni, Dan Mănucă
îmi pare extrem de potrivit. Îl invoc aici: ”Să fi acceptat
Camil Petrescu să scrie Un om între oameni pentru a se
conforma alinierii ideologice şi tactice solicitate de «marele frate de la răsărit?» Greu de crezut, deşi presupuneri
se pot face cât de multe. Mai întâi, nu există nici o probă
că i s-ar fi cerut scriitorului să se implice în asemenea
combinaţii. În al doilea rând, textul însuşi al romanului
ne îndepărtează de o atare interpretare […]. Să presupunem însă că nu ar fi fost vorba de o comandă, ci de un
gest de curtoazie făcut de scriitor faţă de aceia care îl aleseseră membru al Academiei Române (1948) […]. Ori
să fi scris romanul din proprie iniţiativă?! [...]. Desigur,
Un om între oameni nu este o capodoperă, dar, scris de
un Camil Petrescu, romanul se cere privit într-un anume fel […]. Motivarea scrisului practicat în ultimul roman al lui Camil Petrescu trebuie căutată în cu totul altă
parte şi se compune dintr-o sumă de raţionamente conjugate […]. Dar, cum Nicoară Potcoavă este urmaşul direct al Kesarion Breb, tot aşa Bălcescu este descendentul
lui Gheorghidiu”[33]. De reţinut poziţia lui Dan Mănucă,
cu o precizare: nu există o ”probă” pentru romanul din
1953. Există însă una pentru piesa din 1949, pentru Bălcescu. ”Proba” e din 1948 şi este de regăsit în textul Conferinţei (secrete) la p. 225!

Al doilea episod,

are în vedere pe Vintilă Brătianu ca ministru de finanţe şi unul din iniţiatorii politicii ”prin noi înşine”. Camil scrie mult împotriva lui, ironic, dur, în pamflete repetate. În timpul unuia din ministeriatele de la finanţe
are loc catastrofa de cale ferată de la Vintileanca. Ţap
ispăşitor este găsit acarul Ion Păun. În Revista vremii,
Camil scrie un pamflet în care politicianul lui ”prin noi
înşine” era făcut ”nebun”, ”năuc”, era asociat prenumele
Vintilă locului catastrofei – Vintileanca, iar filipica era
intitulată – ”Prin noi, în şine”! Iar unui articol din Viitorul (oficiosul liberal al timpului), articol intitulat ”Ştie
el ce face”, îi răspunde printr-un foileton aşezat sub titlul
– ”EL ştie ce face”[34]! Să revenim.

c. Lovitura de stat

Camil Petrescu prezintă şi cazul particular al accederii
la putere prin lovitură de stat. Şi în acest caz bene27. Ibidem, p. 14.
ficiarul
intră în prizonieratul mijloacelor care l-au pro28. Conferinţa (secretă) a Uniunii Scriitorilor din iulie 1955, Editura Vremea, Bucureşti, 2006, p. 112 (Ion Vitner se referea la roma- pulsat la putere. El are de ales între a-i satisface sau nu
nul Un om între oameni, vol. I-III, Editura Tineretului, Bucureşti, 1953- pe aceia care i-au înlesnit ascensiunea. Dacă o face, in1957).
teresele colectivităţii sunt compromise. Dacă nu o face,
29. Ibidem, pp. 270-271.
30. Ibidem, p. 14.
31. Ibidem, p. 74. În iunie 1955 apăruse ”volumul II din romanul
Un om între oameni şi cu sumele încasate de la cele două volume
(volumul III apare postum – n.m.) îşi cumpără o casă pe aleea Gaillac
nr. 3, acum aleea Camil Petrescu” (Florica Ichim, ”Tabel cronologic”,
în Camil Petrescu. Teatru, Editura 100+1, Gramar, Bucureşti, 2004, p.
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378).
32. Ibidem, pp. 96-97.
33. Dan Mănucă, Analogii. Constanţe ale istoriei literare româneşti, Editura Junimea, Iaşi, 1995, pp. 189-192
34. Constant Ionescu, Camil Petrescu. Amintiri şi comentarii, Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1968, p. 137
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trebuie să treacă fie la represiuni contra propriilor aliaţi
(prin exilări), fie să-i extermine. Logica macină pe monarhul astfel instituit, pentru că un al treilea nu este dat.
Şi atunci or este unul, dar nedialectic, or este şi al treilea
care continuă dialectizarea şi face procesul ireversibil!

cealaltă parte”[36]. Suveranul real are de luptat cu concretul care e dat în dialectic ca lege a naturii, şi este propriu
suveranităţii de a lupta împotriva realităţii necesare datorită insuficienţa vederii concrete, pe care o are doar suveranitatea noocrată. Concretul este primul factor care
distruge suveranitatea dialectică şi lui îi urmează opinia
socială. Ea îşi dă concretul sub forma reprezentării şi sud. Suveranitatea (noocrată şi dialectică)
Suveranitatea, ca o altă metodă de guvernare, pare veranitatea este obligată să-i opună o altă reprezentare
să se apropie cel mai mult de exigenţele substanţei. În în clipa în care vrea să o modifice pe cea dintâi. În acest
orice formă de guvernare concretul este prezent într-o joc, care e de fapt o luptă, acţionează ”dislocarea psihodublă modalitate: ca substanţă şi ca istorie organică. Gu- logică” (ceea ce numeşte astăzi sociologia ca fiind manivernarea ca atare este încadrată valorilor istorice regula- pulare) la care contribuie toate mijloacele informaţionative, încât rostul ei este de a face cu putinţă ceva. E vorba le. Suveranitatea rămâne cu limita şi se poate prelungi
întâi de viaţa organică (individ şi colectivitate), şi apoi respectând postulatul orientării. Dacă traiectul îi este
de a îndeplini scopul organismului care este acela de a-i inadecvat, nefiind orientat vertical, substanţial, îi este
fi substanţei suport. A conduce (guverna) nu înseamnă cu atât mai utilă păstrarea lui pe direcţie. Necunoscând
altceva decât a stabili echilibrul între aceste două tendin- ocolişurile, suveranitatea trebuie să ţină drumul drept,
ţe prin favorizarea valorilor istorice şi prin orientarea lor aşa dialectic cum e el.
substanţială. Funcţiunea aceasta este exercitată de suveranitate prin actul selecţiei valorilor istorice şi substan- e. Metoda bunului simţ
ţiale. Depinde de felul suveranităţii de a fi dialectică sau practic (miopia politică)
noocrată, dacă suveranul poate acest lucru. Criteriul leForma obişnuită de conducere a colectivităţilor, tot
galităţii lor străbate distanţa de la dialectic la substanţă, dialectică, nu însă atât de acut ca predecesoarele ei, este
şi principiul ales dă criteriul legalităţii. Suveranitatea di- metoda bunului simţ practic. În cunoaştere Camil Pealectică are la bază postulatul selecţiei inverse şi funcţi- trescu respinge metoda bunului simţ întrucât se face
unea ei stă în schimbarea criteriului. Adică, dacă, spre vinovată de a masca realitatea substanţială. şi mai peexemplu, agricultorii pot să constituie o suveranitate, riculoasă devine această metodă aplicată politicii. Este
aceasta îşi va afla criteriul în voinţa agricultorilor şi toa- metoda struţului, a ”miopiei politice”, a liniştirii organiste valorile se vor raporta la principiul lor. Suveranitatea mului social. ”Dar a escamota dificultăţile înseamnă, în
şi-a ales astfel valorile după propriul ei principiu dar ea realitate, a face capital politic din răbdarea celor slabi, a
se poate angaja, potrivit postulatului selecţiei inverse, să amâna indefinit o scadenţă”[37]. Metoda este admirabilă
comită un fals: să schimbe criteriul în condiţiile menţi- pentru conducători prin suverana seninătate a amânănerii suveranităţii, şi să-l înlocuiască cu unul intelectual. rilor. E posibilă din cauza maselor care, dacă au intuiţii
Problema falsului se pune astfel: cum se pot selecţiona esenţiale, sunt total lipsite de acelea substanţiale. Masele
valorile intelectuale de către agricultori altfel decât după nu au decât prezent şi metoda bunului simţ, satisfăcânun criteriu agricol? Rămâne faptul că ”tendinţa tuturor du-le doleanţele prezente, le lasă apoi să se coboare în
suveranilor este să aleagă oameni la fel cu ei”[35], şi atunci mit, nu în imaginaţie. Mitul interzice grăbirea accesului
criza organică la care suveranitatea conduce se va mani- la substanţă pe care-l facilitează imaginaţia. Principiul
festa prin minciună şi panică morală. Fiecare membru al guvernării după bunul simţ este principiul ”micilor nesocietăţii se substituie întregului şi se raportează la aces- regularităţi”, ca atunci când în armată i se fură cuiva dota prin nedreptatea care i se face. El este îndreptăţit să-şi pul de la armă, fiecare îl fură (completează) de la celălalt,
apere ”drepturile”, dar îndreptăţirea lui este numai una până când unul este nevoit să şi-l cumpere! Cu el se îndialectică.
cheie şirul neregularităţilor, deşi acest ”ultimul” este cel
În cadrul suveranităţii dialectice deosebim încă între mai aproape de concret. Bunul simţ împacă majoritatea,
suveranitatea reală şi cea nominală, şi realitatea unui su- dar nu o împacă cu substanţa. Valorile substanţiale sunt
veran este dată în postulatul puterii decisive şi executive. eliminate şi bunul simţ în politică păcătuieşte împotriUn suveran prizonier şi ale cărui ordine nu le execută va noocraţiei. Scadenţa lui se numeşte criză şi metoda
nimeni nu este un suveran decât nominal. Corelat pos- bunului simţ practic îşi dezvăluie ipocrizia. O asemenea
tulatului suveranităţii îl avem pe acela al adecvării deci- societate este lipsită de stil şi dă senzaţia că seamănă cu
ziei. Gândirea concretă are a se adecva la realitatea ne- substanţa. În fapt structura ei substanţială nu există, şi
cesară, pe când decizia executivă trebuie adecvată gân- ”singurul avantaj, pe care-l are, e regimul de pace providirii însăşi. Logica este criteriul ei, pentru că o decizie zorie, de echilibru social, care îngăduie câte unei valori
politică este determinată de un motiv politic şi cele două substanţiale să profite de conjuncturi rare şi să răzbată
au a respecta noncontradicţia, chiar dacă logica este di- totuşi”[38].
alectică. Suveranitatea îşi are funcţiile ei regulative, dar
nu poate trece peste o împarantezare pe care o suportă:
”cele două paranteze în care e închisă suveranitatea sunt
contactul cu concretul, de o parte, şi opinia socială, de
35. Camil Petrescu, Doctrina substanţei, vol. II, p. 138.
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36. Ibidem, p. 147.
37. Ibidem, p. 157.
38. Ibidem, p. 159.

Eseu

Constantin Iftime

Câteva gânduri despre o evadare poetică
din comunism şi liberalism occidental

n

Nu-mi pot da seama cum ar fi să judecăm sau să simţim chiar anii aceia[1]. Au fost ani de supravieţiure, poate.
Caz în care ar trebui să iau la mână toate secvenţele. Mai
ales cele care ţin de intimitate. Celelalte, multele, s-au
tocit după atâtea developări. E vorba mai ales de ciocnirile cu politicul, cu socialul. În partea cealaltă, când vine
vorba de intimitate, cine ar putea garanta că nu intervine elementul de adaos, cel care ţine cu tot dinadinsul
să le integreze, ca să pară cât mai credibile? Intimităţile conţin se pare o chimie greu de perceput. Dacă dăm
frâu prea larg fanteziei, putem ajunge la roman. Asemenea secvenţe se pot aşeza unele lângă altele, cuminţite
de o mână de fier. În toate jurnalele se simte atmosfera
unui abator, perete în perete cu o maternitate. Într-un
loc ni se livrează gânduri tocate, în altul, ni se propun
fetuşi înveliţi în hârtie de ziar.
Onorabil ar fi ca jurnalul sau pagina de memorialistică să fie tratată ca o istorisire, ca o naraţiune. Depinde
apoi cât de adâncă-i onoarea sau cât de pregătită-i de
efort, de epic. Şi atunci, realitatea narată cade în responsabilitatea naratorului. Orice povestire are un filtru, un
personaj care povesteşte coerent şi credibil, iar autorul
ţine mereu să se ascundă, să se distanţeze. Dacă iese la
vedere, munca lui e în zadar. Naraţiunea moare, are tuşe
groase sau se lasă greu înghiţită. Distanţarea-i face bine
şi autorului, atât de bine, încât ajunge să-şi asume cele
fantazate. Între text şi autor se simte ceva, un nu-ştiu-ce,
care face bine şi cititorului. Îmi place să cred că starea
seamănă cu plăcerea poeziei în sine, sau cu graţia unei
fidelităţi. Sună bine pentru mine cuvântul „fidelitate”,
cuvântul în sine. Şi-am ţinut să-l introduc de la-nceput.
Ceea ce-i procură autorul de istorisiri cititorului ar
mai putea fi descris şi în alte moduri. Flaubert vorbeşte
de plăcerea orgiei fanteziei. Alţii (Tolstoi, Heidegger) fac
elogiul poeziei, celei ascunse în orice cuvânt scris sub
aripa graţiei, cea a plăcerii regăsirii întregului, a lui acasă, a culcuşului de la-nceput. Delimitările, distanţările,
înstrăinările se topesc, atunci. Ne împăcăm, ne liniştim.
1. Autorul face trimiteri în plan îndepărtat la textele scrise în
perioada de dinainte de ’89.
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Victimele ajung să-şi îmbrăţişeze călăii, chiar. Şi asta
doar în epica psihologiilor dezmăţate, scăldate în prea
fierbinte extaz. Această cale ne-o aşterne sensibilitatea.
O cale înfundată, pentru o astfel de analiză. În miezul
fierbinte al poeziei, generalităţile aşteptate se lărgesc în
aceeaşi manieră în care particularul se întăreşte, se înnegreşte până întunecă mintea stăpână, ceea ce ţine de
un timp anume îşi pierde vocea. Acolo deja se vorbeşte
la alt nivel, la nivel de fiinţă, cum spun filozofii.
Fundătura apare şi mai clar, dacă încercăm să judecăm, să cântărim, să dăm valori de ordin sociologic, istoric, cum fac exegeţii cei mai corecţi. Judecata onorabilă, în asemenea caz, ar cere o substituire, prin umilitate.
A judecătorului, ca să încapă în pielea celui judecat. Cititorului i se cere astfel prea mult. De fapt, i se cere să intre
în normalitatea unui alt tip de lectură. Prin acest salt, ar
putea ajunge şi la mărunta particularitate, şi la înălţimea
unui întreg. Şi efortul îi va fi răsplătit. La urmă, rămâne
cu ceva care greu se va şterge din memorie. Acest tip de
lectură îmi inspiră încredere. Însă aici lucrează mai mult
arta, iar ea nu poate decât să impresioneze.
Analiza, judecata, chiar înţelepciunea, a doua cale,
pare să spună că nu ar face decât să adâncească şi mai
mult adevărul. Canonul ei rece are o violenţă, totuşi,
greu de dat în vileag. De aceea, rămân tot la prima cale.
Tolstoi spune că orice pretenţie de evaluare socială,
strecurată într-o fantezie, o omoară. Omoară fantezia,
în primul rând. Un artist nu poate decât să impresioneze. El trebuie să treacă proba bunei aşezări a simţirii, astfel încât să regăsim omenescul şi nu, să zicem, straniul
unui gând excesiv, fireşte, raţional. Raţiunea, prea multă raţiune ne rătăceşte. Anticii, în cazul tragediei, limitau aria fanteziei sentimentale la milă şi spaimă. Şi, după
ce gustăm poezia, urmează, bineînţeles, alte referinţe,
alte deschideri. Ne întrebăm, împăcat, cu înţelegere, de
exemplu, de punctul de vedere al autorului şi, de nu-l
găsim, căutăm, fără grabă, măştile lui, naratorii şi eroii.
Tot Tolstoi spune, bănuiesc gândindu-se la reacţiile la „Război şi pace”, că socialul, faptul istoric ar putea
fi încopciat în mii de dosare, şi fără vreun mare folos.
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Oamenii care au trăit acolo, în acel moment, şi care pot
deveni eroii istoriei, se înmulţesc o dată cu scrierea textului. Ca indivizii, în pieţele din ce în ce mai largi ale democraţiei. În cazul nostru, putem ajunge, vorbind despre vremurile de dinainte de 1989, la Iaşi, la câteva milioane. Şi textele se vor înmulţi mereu, căci, pe orizontală,
cu raţiunea descrierii sociale, nu mai ajungem la graniţă.
Tot sensibilitatea ne oferă delimitări. Tot într-o poveste vom ajunge să ne împăcăm.
Flaubert descrie în „Educaţia sentimentală” mai
multe genuri de eşec. Precizez că mă plasez în zona celor care privesc tinereţea ca pe un eşec. Atunci, la tinereţe, proiecţiile sunt cele mai îndrăzneţe, mai sfidătoare.
Frumuseţea ei, până la urmă, constă în mărimea eşecului. În „Corespondenţă”, Flaubert îşi va numi personajele „seminţe seci”. Face, bănuiesc, trimitere la parabola
evanghelică. Flaubert sugerează că germenele eşecului
se află de la început în caracterul tânărului. Mai toate
personajele de acolo sunt studenţi sau au vârsta acestora. Mai trebuie să spun că Flaubert suferă de un subiectivism excesiv, ca orice modern. Personajele de acolo ar
trebui privite în oglindă cu proiecţiile romantice. Destinul, în aceste viziuni, se află în totalitate în mâinile omului. Flaubert nu face, ca Dostoievski, experienţe exemplare cu psihologii patologice. La el, psihologiile sunt
dintre cele comune. Schema, însă, cadrul în care sunt
supuse să trăiască, la modul profund, cel care-i ascuns
bine la Flaubert, este ca la Dostoievski. Cred că tensiunile întregului, la care ne acomodam şi noi, cei de atunci,
în 1989, ca şi cei de acum, sunt comparabile şi cu ceea
ce propune Flaubert. Nu vorbesc de particularităţi, de
realitate socială, ci de viziunea ansamblului. Şi, bineînţeles, de multe detalii, de lucruri obişnuite, de felul cum
ele sclipesc. Interioarele, cafenelele, ziarele, străzile – nu
s-au schimbat. Acolo se află ceva din schema vieţii moderne. Cum spune şi profeticul Goethe. În Faust se regăseşte aceeaşi proiecţie. Şi, fiind un poem, îmi permit să
filozofez. Omul urma, deci, să intre într-o înlănţuire de
identităţi, de măşti, de instituţii, de structuri, care se înşiră, în aceste viziuni, într-o reţea infinită. Asta-i opera
raţiunii prea reci şi adânci a lui Faust şi a „omenescului”
de tip Mefistofel. Şi acum să revenim la Flaubert.
Mă complic, mi se pare, însă l-am frecventat de multe ori pe Flaubert, iar gravitatea lui sau poziţia, pe care a
căutat-o ca să vadă ce i se întâmplă, îmi înspiră încredere. Tinerii de acolo, din „Educaţia sentimentală”, printre
altele, citesc, polemizează, proiectează opere (justiţie, literatură, pictură) şi publică la reviste. Unii chiar coordonează reviste. Franţa se află în perioada revoluţiilor
(1830-1848). Mai toate personajele, după aventuri, cu
trasee multiple, în secvenţe de viaţă cu multe etaje (şi rafinament cultural, şi monden) revin, la sfârşit, de unde
au plecat. Personajul principal rămâne, la urmă, doar cu
amintirea unor momente strict intime. Restul se topeşte
în vidul unor aşteptări sterile. Într-un asemenea mediu,
dispar şi ceilalţi protagonişti.
Flaubert însuşi a parcurs asemenea stări. În prima tinereţe, a trăit cu un exces de entuziasm. Mulţi din jurul
lui s-au sinucis. El s-a salvat. Soluţia – retragerea totală
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din societate şi adâncirea simţirii. Doar în felul acesta, a
putut să-şi limpezească ochiul interior. Omul modern,
spune el, se află sub mormane de lucruri. Ele sunt produsele culturilor lipsite de vitalitate, ale raţiunilor care
înseriază, care produc fapte sociale sau istorice. Aceleaşi
lucruri le anticipează şi eternul Goethe. Ambiţiile lui
Flaubert, fireşte, erau mari, poate-l privim şi surâzând,
din istoria lui. Însă, îmi inspiră un tip de plăcere intensă,
cel puţin. Flaubert face aici descrierea modelului artistului. El nu a avut pretenţia de-a proiecta direct modele
de viaţă, la general. Însă, repet, tipul lui de angajament
sufletesc îmi inspiră încredere
Comunismul, dincolo de dictatura personală, se află,
mi se pare, pe acelaşi etaj cu liberalismul occidental. Ţin
cont şi de poziţia lui Flaubert. Acest tip de mediu ne încarcă mereu mintea, sufletul cu mulţimi de realităţi, în
mare parte dominate de „ideile de-a gata”. Din cercul lor,
greu vom ieşi.
Comunismul nu a produs decât lucruri în care găsim stupizenia acestor infinite înserieri. Occidentul, astăzi, îl simţim, face la fel. Flaubert, ca soluţie, vorbeşte
de antrenamente, care măresc vitalitatea. Mintea, sufletul ar trebui să caute forţa ursului. În orice act sau lucru,
cu adevărat al omului, zace înmagazinată o energie de
această natură. Sau ar trebui să se afle înmagazinată. El
dă ca exemplu lumea veche greacă. Tot el, însă, ne spune
că-i imposibil de imaginat şi de simţit. De raţionat, da.
Însă, ca să ajungem la resursele lor, ale grecilor, avem
nevoie să căpătăm forţa şi modelul simţirilor lor. E o
lume aproape dispărută. Nu poate fi recuperată în nici
un fel.
Tolstoi, un contemporan cu el, vine cu soluţii asemănătoare. Pierre Bezuhov (erou în „Război şi pace”) simte
lumea lui şi, mergând pe calea plină de peripeţii şi eşecuri, pe care i-o indică simţirea, supravieţuieşte. Traseul
lui este lung, plin de provocări. Andrei Bolkonski, prietenul lui, se orientează gândind, ca „un erou al zilelor
noastre”, şi se rătăceşte. Nu poate iubi şi moare. Are şi un
traseu al vieţii previzibile, „de-a gata”, simplu şi spectaculos, ca o curbă logaritmică, asimptotică, de o fantezie
corectă, ca cea a ştiinţei, a sociologiei, a istoriei scrise ş.a.
Comunismul, ca şi liberalismul occidental, ne-a forţat acelaşi orgoliu, de a gândi în exces. Să spunem în canoane rafinate, dar reci. De fapt, canoane ale altor vremuri, trecute sau viitoare, nu ale prezentului. Cred că
aici ne aduce mereu gândirea în termeni social şi istorici.
Ne lipseşte de prezentul, care-i şi sursa realităţii, şi sursa
vitalităţii.
Revistele studenţeşti de atunci sunt pline de „deşteptăciuni”, de parfumuri. Nicăieri, putoarea ursului.
Flaubert foloseşte comparaţia cu ursul pentru forţă. În
esenţă, autorii nu ţintesc decât să-l facă pe cititor să privească, prin teorii la modă, viitorul. Teoriile, ca orice
teorie, pline de o raţiune bătrână, nu privesc decât cu
ochiul trecutului. Un trecut ce urma să devină viitorul,
fără prezent. Sau poate unul suspendat, în aşteptări fierbinţi, goale. În burta comunismului, nu umedă şi plăcută, ca cea a iubitei, a mamei, ne aflam ca într-o farmacie,
ce ne asigura poţiuni de supravieţuire. Nu aş avea nici o
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surpirză, cred, dacă aş reciti revistele de atunci. Au ceva
din urmele eroilor seci ai lui Flaubert.
Adevărul – ca să continui pe alt ton, mai grav sau
poate mai bizar – se află nu numaidecât la cei spre care
ne întoarcem faţa. Asta ne spune şi bunul simţ. Fireşte,
demnitatea cu care-i privim dă şi măsura a ceea ce vom
afla şi dincolo de ei. Adevărul vine, fireşte, într-o ordine
plăcută, de acolo de unde gândim, de unde ne aşteptăm
că vom afla ceva. Dar apoi virează, vine mai aproape de
noi, ieşind în afara a ceea ce gândim. La cei vechi, apărea
un intermediar (o, zeiţă, dictează-mi epitalamul...), care
individualiza sursa. Dar noi ştim deja că el s-ar afla acolo unde simţirea aşază plăcut ceea ce gândim.
Îmi vine să cred că nu putem ieşi din această groapă.
Socialul are o fascinaţie mortală. Nu putem trăi, respira fără el. Deja am suferit o mutaţie genetică, dacă nu
de adaptare, şi nu putem consuma decât idei din social,
„de-a gata”.
Am şi acum senzaţia acelei substanţe lipicioase pe
care mi-o furnizau mediile elitiste studenţeşti de la Iaşi,
din acei ani. Ea mi se depunea peste tot, în momentele
de graţie. Coloidul ei, privit cu lupa apoasă a celui înfricoşat, conţine un rafinament greu de descris. Idei doar
scăpărătoare, care nu urmăresc decât provocarea, una în
genul omului sleit de frică. Limbaj ermetic, plin de epitete colorate şi neologisme sau raţiuni tăioase, tăioase ca
briciul, ce face netedă faţa unei simţiri ce nu urmăreşte
decât o bună siestă. Un pachet greu de imaginat, acum,
când frica şi-a curăţat măruntaiele pline. Ieşind din comunism, aproape toţi cei de acolo am continuat acelaşi
tip de vieţuire, de supravieţuire. Acelaşi limbaj care manufacturează alte detalii. Produsul are, însă, aceeaşi tehnologie. Îmi vine să cred că ieşirea nu mai poate veni pe
calea aşteptată.
Toate cele spuse până acum par a fi scoase din imaginarul poetic. Cred, e adevărat, mai degrabă într-o salvare de acest gen, chiar una lirică. Una determinată de un
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entuziasm, care să ne prăbuşească din comodităţile în
care ne-a aşezat comunismul. Prăbuşirea ar naşte o tensiune tare. Şi urmând traiectoriile precise ale unei astfel
de simţiri, şi foarte bine antrenaţi, cu siguranţă, nu ne
vom pierde. Ele ne vor duce cu siguranţă la o soluţie. La
cea mai bună, am spune, răsuflând uşuraţi ca nemuritorul Sofocle. Şi aici ar interveni presiunea imitării, însă
căile simţirii sunt şi mai complicate. Pesimismul înţelepţilor greci a emanat o mulţime de teorii.
Asta înseamnă că trebuie să ne antrenăm simţirea.
Cum? Greu de spus. Flaubert s-a adâncit în singurătate. În multe lecturi, mai ales din clasici, şi-a scris zi şi
noapte. A murit întâmplător, s-ar spune, într-o pauză.
Tolstoi, la fel. Şi-a încercat aventuri spiritualiste şi religioase. A murit ca într-un roman bun de-al său, în plină
revoltă. O revoltă care porneşte din interiorul lucrurilor,
nu din afară.
Arta, însă, revenind la pesimism, va fi mereu marginală, fără resurse pentru astfel de salvări. Greu de spus
dacă ar putea ajunge să vorbească direct cu ceea ce ar
veni din miezul lumii. Şi mai ales este greu de închipuit
că ar putea scutura trupul lumii noastre, să spun la general, sufocat de lucruri. Multe dintre ele, pline de farmec, greu de stăpânit. Şi grecii spun asta, când ajung la
rafinament. Cetăţile, imaginate să-i fortifice, să-i înalţe spiritual, aşezau literatura într-un loc marginal. Cei
care scriau la revistele studenţeşti, îmi aduc bine aminte, aspirau mereu la un statut de scriitor. Existau şi alţii,
care învăţau doar meşteşugul jocului, al jocului, în genul Bouvard et Pécuchet, ca model de viaţă.
Toate amintirile de atunci, văd bine, nu pot fi argumentate. Nu pot fi introduse, cum se spune, pe piaţa de
idei. Au chimia intimităţii – ori nu pot fi prinse, ori au
ţepi, ori put îngrozitor. Piaţa liberală, se vede bine, ne-a
insuflat şi însuşirea de a ne face cât mai convenţionale
descrierile subiectivităţii noastre.

Geo VASILE

„ĂL MAI NESĂTUL HRĂPĂREŢ DIN FANAR“

După absolvirea Facultăţii de biologie din cadrul
Universităţii Bucureşti, Victoria Comnea s-a dedicat
atât cercetării ştiinţifice, cât şi scrisului artistic, mai precis naraţiunii. Supravegheată „informativ” între 1981 şi
1989 şi din pricina rămânerii în SUA a actriţei Dana
Comnea, sora sa, viitoarea romancieră a refuzat orice
fel de compromis ideologic, inclusiv strategia dublului limbaj, a aluziilor esopice etc., sperând ca noi toţi în
sfârşitul „lagărului epocii de aur” şi a cenzurii aferente. După 1990 colaborează cu versuri şi proză scurtă la
revista „Luceafărul”, traduce din limba franceză o seamă de cărţi pentru Editura Herald, dintre care amintim Meister Eckart „Cartea consolării divine”(1997), şi,
în fine, îşi realizează visul de a publica romane inspirate fie de actualitatea tangibilă post-decembristă din
România („Perfect distractiv”, 1999, „Capcana”, 2001)
fie romane de dragoste sau istorice (autoarea preferă
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sintagma „joc ficţional de-a istoria”) cu miză contemporană: „Ultima adoratoare”, 2003, „Manuc”, 2006, „La
Eneida”, 2010, Marea mascará ( Editura Dacia XXI, 247
p. 2011), tot atâtea prilejuri de a evada în ambianţe exotice şi climate ezoterice, dar şi în trecutul românesc (de
preferinţă răscrucea dintre veacurile XVIII şi XIX).
Poate că nu este doar o întâmplare că faimosul armean Emilian Mirzaian, mai cunoscut sub numele de
Manuc bei, bancher şi diplomat, prinţ al marilor pasiuni
din romanul omonim, este contemporan cu fanariotul
Ioan Vodă Caragea (1754, Constantinopol - 1844, Atena), figura predominantă din Marea mascará, cea mai
recentă carte a autoarei. Intrarea în scenă a lui Vodă Caragea, domnitor al Ţării Româneşti vreme de şapte ani
(1812-1818), are loc sub semnul grotescului, al nevolniciei şi maleficului. Este vorba de o arătare de bărbat:
diform, dezgustător, piază-rea bolnăvicioasă, departe
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de idealul de bravură în mânuirea armelor şi de vitejie
cuvenit oricărui voievod, opusul absolut al incomparabilului prinţ Manuc.
Dar bicisnicia fizică a odiosului, duplicitarului, alunecosului, luciferianului domnitor nu trebuie să ne înşele, căci ea este compensată de un surprinzător orizont
cultural (citeşte Faust) şi lingvistic (este poliglot), de o
judecată pătrunzătoare dublată însă de o viclenie feroce.
animat de o dorinţă viscerală de răzbunare, îşi şantajează şi spoliază supuşii în numele puterii discreţionare dobândite la Stambul în schimbul a opt mii de pungi de galbeni, dar şi datorită unor „pile” puse de însuşi
Metternich pe lângă Sultan.
Încă de la primele pagini cititorul îşi dă seama de
demersul superdocumentat al autoarei în a instaura climatul epocii (deloc idilice), al locurilor ( Bucureştiul,
Viena şi nu numai), începând cu protocolul cu care era
întâmpinat noul căftânit (plecat din Serai prin Bulgaria,
trecut Dunărea, sosit în fine la Galaţi şi apoi în Capitală) şi sfârşind cu autenticitatea limbajului presărat cu
cuvinte vechi româneşti, slavoneşti, grecisme sau turcisme, cu termeni di sfera militară, culinară, vestimentară, de protocol sau de cancelarie etc.. Ele redau culoarea epocii într-o naraţiune ce face uz de dialoguri şi
descrieri extrem de fluente, moderne, curate.
O altă strategie narativă ce confirmă al şaselea simţ
al autoarei (altfel spus, talentul) este focalizarea anticipată a luminilor şi umbrelor, a vulnerabilităţilor (fobia
de apă, băutor înrăit, crize psihotice şi puseuri epileptice, hemoroizi etc. ), a megalomaniei, şi ulterior a manevrelor şi malversaţiunilor maleficului domnitor, prin
informaţii strict secrete primite de prinţul Manuc de la
trimişii săi „speciali” la Sublima Poartă, Mehmed Galib şi ZMEU, gata să-şi dea viaţa pentru stăpânul lor,
ca şi Babic, umbra beiului. Printre altele, Manuc află
şi de un călător francez, Auguste de Messance compte de Lagarde, literat, membru al mai multor Academii, interesat de Orient, dar şi de Principatele Române. Reapar pe scena cărţii figurile deja cunoscute din
romanul”Manuc”: consulul francez Ledoulx, bântuit
de aceeaşi patimă homoerotică, soţia sa Toinette, dar
şi pictorul Dante Negro, de fapt Alexandra Marioritza
Comnena („farmecul incertitudinii”), misterioasa iubită a zarafului Manuc, în paralel cu discreta şi generoasa
lui soţie, Mariam.
Ioan Caragea, 58 de ani, numit de cineva din mulţimea Bucureştiului Karagöz sau Vodă Ciumăfaie, conform protocolului ia parte la o liturghie unde, în fine,
remarcă vocea unui cântăreţ adolescent cu care binevoieşte să aibă o conversaţie. Află că se numeşte Anton
Pann, pe-atunci elev al profesorului de muzică bisericească, serdarul Dionisie Fotino, prezent şi el la slujbă.
Vodă se arată interesat de scrierile cărturarului, stârnit
fiind de laudele aduse de elev aceluia. Indiferent dacă
acest episod a avut sau nu loc, este atât de verosimil
zugrăvit, încât are valoarea relatării unui martor ocular. Vodă Cargea, un monstru al avariţiei şi mizantropiei, citeşte Cantemir, îşi iubeşte fiica, frumoasa domniţă Ralu, care la rândul ei îl răsfaţă, plină de afecţiune,
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este interesat de numismatică. Acest Caligula fanariot,
aflat sub pavăza propriilor pretorieni turciţi, n-a pregetat să impună în Valahia primul Cod de legi, în primul
rând fiscale, menit să-i tripleze sumele de bani trimise
în străinătate, conştient că va veni o zi când va trebui să
se exileze.
Fragmente din notele contelui Lagarde (scene vivante corozive) despre Bucureştiul vremii, dar mai ales despre incendierea chiar de către chiriaşul său piroman a
Curţii Domneşti din Dealul Spirii (episod descris şi de
Nicolae Filimon, în cunoscutul său roman, o frescă a începutului de secol XIX), alternează cu scene de iubire
stendhaliene la Paris (Manuc îşi vizitează tulburătoarea
amantă-agent a lui Napoleon, fermecătoarea Marioritza), prilej cu care remarcăm gustul autoarei pentru deghizare, dedublare şi deconspirarea finală (a se vedea în
acest sens şi scenele de teatru puse la cale de domniţă
Ralu - la modă era veneţianul Goldoni, ale cărui piese
sunt jucate de actori cu mască -, triplul rol al personajului Claudio: comper şi regizor al pieselor domniţei
Ralu, iubit al acesteia, om de încredere al lui Manuc, înlocuirea lui Vodă în timpul audienţelor de către propriul
clovn sau golem, de-aici şi titlul cărţii Marea Mascará ,
amintind de italienisme tip mashera sau mascherata ).
Romanul nu duce lipsă de realismul crud şi grozăviile unor episoade cum ar fi cele legate de biciuirea,
asasinarea şi zidirea prostituatelor cu care se culcase
beizadeaua Costache, cealaltă adraslă a lui Vodă, nici
mai ales de psihopatologia domnitorului, acest Richard
al III neaoş ( a se vedea perversiunea cu golemul care
îl masturbează), sau cele ale molimei de ciumă care va
ucide numai în Bucureşti 40.000 de suflete. Ademenit, spionat sau şantajat în toate chipurile spre a fi muls
de bani, Manuc se hotărăşte să fugă, părăsind definitiv
Ţara Românească.
Autoarea nu exclude din romanul său speciile psy,
policier, horror (a se vedea decapitarea lui Moruzi sau
capul împăiat al capudanului). Singurii care se salvează
în acest pandemonium creat de Victoria Comnea este
domniţa Ralu, mezina domnitorului, iubitoare a artelor
şi artiştilor Europei acelor vremuri, ctitor al unui teatru
pe Podul Mogoşoaiei, şi Claudio, în multiplul său rol,
făţiş sau tainic.
Aflat pe malul Dâmboviţei, pe pragul unei biserici, în
faţa mulţimii, Vodă Karagöz, printr-o buclă temporală
premeditată de autoare, „este smuls din acel prezent întraltul şi purtat printr-un nebănuit hiat interior spre o altă
adunare de oameni”. Nu mai purta hainele şi însemnele voievodale, „întindea mîinile asupra tuturor şi rostea
nişte cuvinte la care nu se gândise niciodată”: „Să trăiţi
bine”. Cuvintele-astea ni se par totuşi extrem de cunoscute şi aparţin unui domn din veacul XXI. Să fie oare vreo
legătură între cei doi ? Cititorul va decide, inclusiv asupra
impresiei noastre că prin ineditul şi forţa reconstituirii realiste, tip frescă în clar-obscur a unei epoci marcate de un
tiran frustrat, prin arhitectura epică fără cusur, prin personaje ce nu sunt niciodată ceea ce par (jocul extraordinar
al măştilor, antinomiilor şi contrastelor), Marea Mascará
este unul dintre cele mai bune romane ale anului 2011.
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Din România, de la Iaşi, spre Japonia
- despre începuturile relaţiilor diplomatice dintre România şi Japonia -

În 1902, Ministrul extraordinar şi plenipotenţiar al Japoniei la Viena, Makino Nobuaki, trimitea lui Emil Ghica, Ministru extraordinar şi plenipotenţiar al României la
Viena, o scrisoare în care îşi exprima dorinţa de a stabili
relaţii diplomatice între Japonia şi România.
Apoi, între cele două legaţii de la Viena s-a desfăşurat
prima întrevedere, s-a semnat un tratat comercial şi s-au
făcut primii paşi în vederea stabilirii/ evoluţiei relaţiilor
diplomatice.
În 1921 s-a înfiinţat prima legaţie română la Tokyo
(decizia fusese luată în 1917), iar în 1922 prima legaţie
japoneză la Bucureşti.
Aşa s-ar putea descrie pe scurt, începuturile relaţiilor
diplomatice dintre România şi Japonia.
Să purcedem acum dincolo de aceste fraze, să vedem
care au fost paşii, cine au fost oamenii care au contribuit. Întâi şi întâi au fost doi oameni de stat, ai căror taţi au
fost figuri marcante în istoria ţării lor. Mai mult, atât Emil
Ghica, cel care a avut primul schimb de scrisori cu Makino Nobuaki, cât şi primul nostru reprezentant diplomatic
la Tokyo s-au născut în acelaşi oraş – Iaşi.

*
Contele Makino Nobuaki (24 ianuarie 1861 – 25 ianuarie 1949), considerat unul dintre liderii mişcării liberale
în Japonia, născut la Kagoshima, într-o familie de samurai, ca al doilea fiu al lui Ōkubo Toshimichi1, a fost adoptat de familia Makino. De mic (încă din 1871) l-a însoţit pe Ōkubo Toshimichi în Misiunea Iwakura2, în Statele
Unite, ca învăţăcel, şi a urmat pentru scurt timp cursurile
unei şcoli din Philadelphia.
În jurnalul său3, Makino Nobuaki nota: „Împreună cu
abolirea sistemului han4, trimiterea Misiunii Iwakura în
America şi Europa trebuie considerate drept cele mai importante evenimente care au pus bazele statului nostru
modern după Restaurare.”
La întoarcere, Makino Nobuaki a studiat la Universitatea Imperială din Tokyo, însă înainte de absolvire s-a
retras pentru a intra în diplomaţie, în Ministerul Afacerilor Externe, fiind trimis ca junior ataşat (ryûgakusei) la
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ambasada din Londra. După ce a deţinut alte funcţii în
ţară (între 1891-1893), a ajuns la ambasada din Viena, capitala Imperiului Austro-Ungar, după care şi-a continuat
în mod strălucit cariera (în 1907 a devenit, după noul sistem kazoku,� baron/ danshaku, în 1913 Ministru al Afacerilor Externe, în 1921 Ministru al Casei Imperiale şi viconte/ shishaku, în 1925 Lord Păstrător al Sigiliului Privat
al Japoniei, în 1935 a devenit conte/ hakushaku).
*
Emil Ghica (întâlnit în unele documente şi cu numele Emil I. Ghika), a fost un diplomat român de numele
căruia se leagă şi alte astfel de „întâmplări”, între care
şi debutul relaţiilor între România şi Finlanda, şi tot în
urma unei scrisori. De data aceasta a unui negustor finlandez, pe nume Edvard Evensen, din Helsingfors (cum
se numea pe atunci Helsinki), care, la 14 iulie 1890, i-a
scris lui Emil Ghica, pe atunci Ministru plenipotenţiar al
României la Sankt Petersburg. Îi propunea ca România să
deschidă reprezentanţă consulară în oraşul său, el fiind
cel care o va conduce, iar consulatul ar fi fost subordonat
legaţiei României din Rusia (pe atunci Finlanda era gubernie rusească).
Născut la Iaşi, la 25 decembrie 1848, Emil Ghica, diplomat de carieră, cu studii la Paris6, a fost Consul (Ministru plenipotenţiar al României) la St. Petersburg, 1878,
apoi la Paris, între 1881-1885, Belgrad, 1885-1888; Atena,
1888-1891, şi Viena 1891-1905 – de aici şi-a dat demisia. Alexandru Em. Lahovary (cel care i-a urmat la post),
în Memorialistică diplomatică, vol. I, Amintiri diplomatice. Constantinopol (1902-1906), Viena (1906-1908), la
p. 63, descrie astfel această situaţie: „În primăvara anului
1906, Legaţiunea de la Viena ajunsese vacantă, în urma
demisiei lui Emil I. Ghica, unul dintre cei mai buni reprezentanţi ai noştri în străinătate. Prin inteligenţa sa şi
humorul său cam caustic, el ştiuse să-şi creeze o situaţie
excelentă în diferitele sale misiuni: matineurile muzicale
organizate de amabila sa soţie, atrăgeau, în saloanele legaţiei, elita societăţii vieneze. Guvernul român era însă
nemulţumit că reprezentantul său nu-şi punea în joc creditul de care se bucura la Viena, pentru a da să înţeleagă
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guvernului austro-ungar că adeziunea noastră la Tripla
Alianţă reclamă din partea Îndoitei Monarhii un sprijin
serios în favoarea intereselor noastre politice. Observaţiunilor şi criticilor, pe care guvernul crezuse necesar să i
le facă, în această privinţă, Emil Ghica răspunse printr-o
scrisoare de demisie.”
*
Pe website-ul oficial al Ambasadei Japoniei la Bucureşti apar următoarele informaţii:
„1902 ES Dl. Makino, Ministru extraordinar şi plenipotenţiar al Japoniei la Viena, a trimis o scrisoare exprimând dorinţa stabilirii relaţiilor diplomatice între Japonia şi Romania, adresată ES Dl. Ghica, Ministru extraordinar şi plenipotenţiar al României la Viena.
1917 Ministerul Afacerilor Externe al României a hotărât deschiderea la Tokyo a Legaţiei României.
1921 Ministrul extraordinar si plenipotenţiar al României soseşte la post la Tokyo.
1922 Ministrul extraordinar si plenipotenţiar al Japoniei soseşte la post la Bucureşti.”
*
Dar era interes la noi pentru Japonia? Se scria despre
Arhipelag? La ce nivel?
Referirile la Japonia sunt mai numeroase decât am putea crede, fie că privesc cultura (chiar literatura, cum vom
vedea), civilizaţia, economia ş.a., atât în apar în cărţi sau
în reviste/ jurnale/ ziare. În colecţiile de epocă de la diverse biblioteci, începând cu cele din Iaşi, am regăsit numeroase astfel de exemple. Pentru a contura o imagine,
cităm doar câteva.
În presa tipărită de la noi unele mai mult sau mai puţin sumare informaţii despre Japonia au apărut, de la începuturi, în „Albina Românească” (de pildă în nr. 12, din
9 februarie 1841, la p. 47-48 – Istoria iapanezilor despre
urzirea lumei; nr. 10 din 4 februarie 1845 – O istorie iapaneză. Exemplu de iubire de născători, la p. 37-38), al cărei prim număr era tipărit în 18297, sub oblăduirea enciclopedicului Gheorghe Asachi. Şi, dacă tot suntem pe un
drum al căutărilor unor începuturi, în aceeaşi revistă, în
1844, citim: „şepte milioane de români sunt cuprinşi de
febra filologică şi necontenit se îndeletnicesc a-şi lămuri limba, scriptura şi istoria”. (în „Albina” publica între
1838-1840 şi doctorul Honigberger – era la Iaşi în 1838 –,
cel cunoscut cititorilor poate mai ales din nuvela lui Mircea Eliade, mai multe texte referitoare la India.
Vasile Alecsandri, care a călătorit adesea atât la Paris,
în Franţa, Italia, Spania cât şi la Constantinopol ori în Crimeea, cel despre care Maiorescu spunea că „valoarea unică a lui” constă în „totalitatea acţiunilor sale”, îi spunea lui
Ion Ghica că atât „cât ţine timpul aspru, cât termometrul
face gimnastică sub linia de la zero… îmi umplu zilele cu
îndeletniciri intelectuale8”, povestindu-i şi despre dorinţa
lui de a călători în Japonia. Citise diverse poeme nipone,
nu este exclus să fi fost şi haiku, în traducere franceză, văzuse şi picturi japoneze, care îl făcuseră curios. Sau, dintr-o scrisoare către Costache Negri, de la Paris, 10 noiembrie 1861: „Baligot mi-a citit ultima ta scrisoare, aceea
în care mă ocărăşti cu o mânie atât de prietenoasă şi de
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mişcătoare pentru proiectul meu de a călători în Japonia”.
Viaţa nu i-a permis să ajungă în Arhipelag.
Ion Heliade Rădulescu (1802-1872) (în Historia critică universalě, scriere posthumă, Typographia statului,
Bucuresci 1892 – redactată între anii 1851-1854), scria
despre filozofia chineză şi pătrunderea budismului în Tibet şi Japonia,. Are chiar un capitol intitulat „Japonii”9,
în care scrie: „Japonii şi Tătarii proprii sunt popolii quei
mai de amiadă nópte din typul mongol” etc. etc., în viziunea sa „japonul” este „un tătar mai civilizat”, care fiind
un popor mai nou, a avut „instructor” pe chinezi. „Credinţele”, în Japonia, sunt, în viziunea sa, de „trei feluri”:
„indiene, chineze şi altele şi mai antice”, indigene, numite
„camiene”, în speţă „cultul kamisilor sau al heroilor divinisaţi”. Mai vorbeşte, desigur, în aceeaşi notă, despre zeităţi, despre „gintoişti” ş.a.
Sau putem citi în „România liberă”, anul IX, nr. 2369,
din Juoi 13 iunie 1885, un text intitulat „Starea şcoalelor”, care începea astfel: „În Statele-Unite ale Americeĭ de
méză-noapte, în Japonia şi în India stăpănită de Engleji. În
Bucureştĭ a apărut zilele acestea o revistă ilustrată de enciclopedie şi de pedagogie pentru luminarea poporuluĭ,
sub direcţia d-luĭ Eniŭ Bălteanu. Reproducem din această revista Lumină pentru toţi următorul interesant articol”,
şi sunt o serie de date statistice detaliate10 despre sistemul
de învăţământ şi din Japonia.
Nicolae Iorga a publicat, în 1904, Războiul din Extremul Orient’, lucrare folosită ca documentare, între altele,
la scrierea unui articol (pe câteva pagini) publicat nu peste mult timp în revista „Luceafărul”, nr. 14-16, din 15 august 1904, semnat de T.O Codru şi intitulat „Japonia. Informaţiuni asupra ţării şi poporului”11. Iată un fragment
despre cum vedea autorul articolului literatura din Arhipelag: „Literatura e pe un nivoŭ cu mult mai inferior,
cu toate că primele începuturi se găsesc deja în secolul
al VII-lea. Cel mai cultivat gen e al povestirilor şi istorioarelor aventurioase, cari la noi sînt gustate de sufletul
nevrîstnic al copiilor. Unele din aceste cărţi sînt ilustrate.
Cum Japonezii sînt în relaţiuni foarte intime cu ceriul, e
natural ca în literatura lor să se găsească o mulţime de
elemente supranaturale şi mistice, întocmai ca şi la Chinezi, ai căror imitatori sînt ca şi în stiinţă şi religiune. Cel
mal bun novelist al for e Bakin (1767 1848), care a scris
sute de volume. Cea mai frumoasă din operile lui e Robia lubiris”. Şi despre poezie (de altfel autorul îl citează
şi pe „Basil H. Chamberlain dela universitatea din Tochio” care caracteriza literatura japoneză astfel, într-un
text citat în germană: „Die japanische Litteratur ist ohne
Genius, ohne Gedanken, ohne Logik, Tiefe und Breite,
ohne Vielseitigkeit”): „Poezia lor e veche (sec. XI -lea) şi
cîntă mai ales frumuseţile naturiĭ şi eroizmul romantic al
Japonezilor. Poeţii lor aŭ fost pînă în zilele noastre aproape numai femei. Distracţia predilectă a societăţilor înalte
în evul mediu erau poezia, chiar şi Micado-I dedeaŭ cîte
uneĭ femeĭ ideĭ fericite, cari, dacă eraŭ frumos versifícate,
nu arareorĭ o făceaŭ favorita saŭ chiar nevasta luĭ.” În acelaşi număr din „Luceafărul” apare şi un articol intitulat
„O romîncă în Japonia. Doamna Otilia de Cozmuţa”, semnat „T.”, care începea astfel: „Mai astă-primăvară ziarele
noastre aduceaŭ ştirea îmbucurătoare că în „Ţara Soarelui ce răsare” trăeşte o Romîncă”, cu referire la Otilia de
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Cozmuţa, născută în 1870 în Homorod, pe atunci „comitatul Sătmar”, cu studii în Germania, dar şi Japonia. Apoi,
în numărul 17, Otilia de Cozmuţa semnează un text amplu, intitulat „Floarea de Jedo şi incendiul din Japonia”, în
care aceasta scrie despre un incendiu devastator care ar fi
pârjolit oraşele din Japonia cu 50 de ani înainte. Scrie, între altele: „În vechime, incendiile se numiaŭ cu o naivitate remarcabilă „floare de Jedo” (Jedo no hana). Incendiile,
de altminteri, pentru Japonezi sînt spectacole, serbători
la cari azistă din simplă curiozitate.” Şi, tot Otilia de Cozmuţa, publica în nr. 8, anul VII, din 15 aprilie 1908, un
text intitulat „Scrisoare din Paris”, datată februarie 1908,
în care povestea despre întâlnirea cu trupa de actori japonezi condusă de Sada Jacco şi soţul ei. În 1909, în numărul 14-15, anul VII, din 15 iulie – 1 august, Alexandru
Vlahuţă semnează un articol intitulat „O şcoală” în care
scria, pe la început: „Ce ştiam noi de Japonia până mai
deunăzi? Şi iată că deodată a răsărit ca o ţară nouă, Ţară
din basme. S‘a răsboit acum cincisprezece ani cu uriaşa
China şi a lămurit, într‘o straşnică lecţie de arme, că unai numărul şi alta-i puterea.”
În „Noua revistă română”, care apărea sub direcţia lui
C. Rădulescu-Motru, numărul 20, din duminică 20 septembrie 1909, Vol. 6, N. Ştefănescu-Iacint, în articolul intitulat „România faţă cu împrejurările externe actuale”,
scrie, printre altele: „Astfel, în ce priveşte războiul Rusiei
cu Japonia, urmărind politica de expanziune rusă în sensul de á dobândì o eşire către mările libere, constatăm că
noi, Românii, avem la fruntariá orientului multe părţi de
asemănare, sub raportul situaţiunii, cu Japonia din extremul orient, căci întocmai după cum noi avem interesul
de a opri mersul curentului panslavist în Balcani tot astfel
Japonia are interesul a se împotrivì dominaţiunii ruseşti
în Manciuria şi Coreea.”
În „Ţara Bârsei”, revistă care apărea la Braşov, sub egida „Astrei”, în numărul 3, din anul III, „Maiu-Iunie 1931,
Gabriel Zare semnează un text de câteva pagini, intitulat
Perspective asuprea Japoniei, cu menţiunea „după Lafcadio Hearn”, în care oferă o serie de explicaţii, note de subsol ş.a.
Sunt doar câteva exemple care relevă că Japonia nu
era o necunoscută nici pe departe pentru români, fiind
de găsit în scrierile de la noi informaţii diverse, la diferite
niveluri, din diferite domenii etc..
*
Cu toate acestea, remarcăm că abia în 1921-1922
s-a pus în operă de fapt deschiderea reprezentanţelor
diplomatice.
În răspunsul oficial al părţii române la scrisoarea lui
Makino Nobuaki din 1902, care prevedea şi semnarea
unui tratat comercial bilateral, se spunea: „Noi urmărim
în România cu cel mai mare interes avântul luat în toate
direcţiile umane de Imperiul Japonez şi suntem convinşi
că cele două ţări ar putea stabili, într-un viitor apropiat, raporturi comerciale urmate de avantaje pentru cele
două state”.
Cu toate acestea, deşi ambasadorul japonez a revenit
asupra acestei iniţiative şi în 1904, şi în 1906, autorităţile române (în opinia lui Mitică Detot „probabil influenţate de conflictul ruso-japonez, 1904-1905)12, în pofida
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interesului Japoniei dar şi a creşterii interesului nostru,
nu formulează propuneri concrete şi temporizează.
Apoi, în 1912, în siajul demersurilor diplomatice premergătoare primului război mondial dar şi altor situaţii
tensionate/ conflictuale din zonă, soseşte la noi într-o vizită oficială general Maresuke Nogi13, comandantul armatei japoneze în războiul ruso-japonez, cel care, la 2 ianuarie 1905, primise capitularea armatei ruse de la Port-Arthur (ca oaspete al autorităţilor noastre militare, dar şi al
guvernului şi al Casei Regale). Japonia, pe atunci mare
putere militară care tindea să îşi consolideze poziţia şi
să îşi extindă influenţa, interesată de situaţia din Europa,
dorind să aibă o imagine cât mai concretă a raporturilor
de forţe şi înţelegerilor din acest spaţiu, considera că România „ţară situată între cele două mari alianţe care se
confruntau, Tripla Înţelegere şi Puterile Centrale, constituia un obiect de studiu pentru a se previziona către care
alianţă se va îndrepta.14”.
Nu am găsit relatări despre această vizită (de altfel generalul a fost într-o călătorie în Europa, în care nu a vizat numai România15), dar se ştie că Maresuke Nogi (care
primise din partea Casei Imperiale japoneze onoarea de
a-l educa pe viitorul împărat, prinţul Hirohito), primit cu
interes şi tratat cu onoruri, a fost decorat de regele Carol
I, a fost invitat să se fotografieze cu familia regală şi a primit cadou o creaţie artistică a reginei Elisabeta, care avea
şi o dedicaţie, în limba germană. După moartea generalului decoraţia, fotografia şi cadoul cu dedicaţia reginei
au fost expuse la muzeul militar din parcul Kudan, din
Tokyo (distrus de bombardamentele americane la sfârşitul celui de-al doilea război mondial) care, este posibil să
fi fost cam pe locul unde se află azi muzeul şi sanctuarul
Yasukuni. Au fost văzute şi de vizitatori români16.
Poate şi urmare a creşterii din diverse motive a interesului bilateral, poate şi aceste vizite şi intensificarea activităţii diplomatice, poate şi pentru că România a participat la primul război mondial în aceeaşi „tabără” cu Japonia, în august 1917 România a deschis legaţia la Tokyo,
trimiţând primul ambasador.
Astfel, prin înalt decret regal, la 13 septembrie 1917
(când în Japonia era de acum „Era Taisho”) a fost numit
ministru plenipotenţiar pe fratele mai mic al lui A.D. Xenopol17, economistul şi publicistul (a scris versuri, proză,
cronici satirice şi a creionat „portrete” de oameni politici)
junimist (cu ajutorul celor de la „Junimea” a studiat filozofia la Berlin, şi-a luat doctoratul în drept la Universitatea din Liège) Nicolae Xenopol, născut la Iaşi, în 1858.
Ulterior, după o polemică deloc cordială cu unii junimişti,
părăseşte gruparea.
Nicolae Xenopol a publicat în revista „Convorbiri literare”, a fost redactor şef la „Românul”, în 1882, la „Voinţa
Naţională” (1885), director al ziarului „Drapelul”, director la „Ţara Nouă” (1911-1912). A întemeiat „Le Mouvement économique”, pe care a condus-o între 1904-1915,
împreună cu A.D. Xenopol şi Mihail Dragomirescu18.
După ce a părăsit „Junimea” s-a înscris în Partidul
Liberal, a fost şef de cabinet al lui I.C. Brătianu (18851888), apoi, din 1895, senator, deputat. Apoi, în Partidul
Conservator Democrat creat (după scindarea de Partidul
Conservator) şi condus de Take Ionescu (poreclit, pentru
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darul său oratoric, „Tăchiţă gură de aur”), este ministru al
Industriei şi Comerţului (1912- 31 dec. 1913).
Călătoria lui Nicolae Xenopol până în Japonia a durat
mai bine de o lună. Primul nostru ambasador trimis la
Tokyo s-a îmbolnăvit şi, în decembrie 1917, a murit fără
apuca să-şi înceapă efectiv misiunea.
Dar lucrurile erau deja puse pe făgaş. La trei ani după
ce se deschisese Legaţiei României la Tokyo, însă cu doi
ani înainte de a se înfiinţa Legaţia Japoniei la Bucureşti,
Prinţul Carol a vizitat Japonia, apoi, în 1924, Prinţul Naruhiko Higashikuni a vizitat România…
(Endnotes)
1. Ōkubo Toshimichi (1830 –1878), samurai din Satsuma, om politic japonez, considerat unul dintre cei trei mari
nobili care au condus Restauraţia Meiji, unul dintre fondatorii Japoniei moderne.
2. Nu a fost singurul de acest fel, dar este considerat de
mulţi cel mai cunoscut/ important dintre demersurile de modernizare a Japoniei, după perioada de izolare. Propunerea
aparţine olandezului Guido Verbeck, misionar şi inginer, şi,
se spune, posibil inspirată de Marea Ambasadă a lui Petru I
cel Mare al Rusiei. Cunoscută ca Misiunea/ Ambasada Iwakura (după numele lui Iwakura Tomomi), fost o călătorie diplomatică a unui grup de japonezi, la iniţiativa unor lideri ai
epocii Meiji în 1871. Liderul misiunii, ambasador plenipotenţiar, a fost Iwakura Tomomi; era asistat de patru vice-ambasadori, între care alţi trei miniştri în guvern (Ōkubo Toshimichi, Kido Takayoshi, Itō Hirobumi). Istoricul şi jurnalistul
Kume Kunitake a ţinut un jurnal detaliat al acestei călătorii.
În călătorie a fost şi un număr de ataşaţi, studenţi, dintre care
o parte au fost lăsaţi la studii în Occident, unii având ulterior
iniţiative importante.
3. Makino Nobuaki Nikki, Tokyo, Chuo Koronsha. 1990.
775 p.
4. În 1871, printr-un edict al guvernului Meiji, a fost abolit vechiul sistem feudal (Han) şi instaurat cel al prefecturilor.
5. Kazoku (ad litt. ar putea fi „Coroana de flori/ înflorirea/ Ilustra descendenţă”) sistemul nobiliar ereditar în uz
în Japonia între anii 1869 - 1947. Itō Hirobumi, unul dintre autorii Constituţiei Meiji, a elaborat noul sistem kazoku,
care prevedea 5 titluri nobiliare, după sistem britanic (dar
cu denumiri derivate după rangurile Chinei antice): baron –
danshaku, viconte – shishaku, conte – hakushaku, marchiz –
kōshaku, prinţ sau duce; prevedea şi alte ranguri/ clasificări
pentru oameni de la curte etc. Marius Jansen scrie în cartea
sa, la p. 365: „As individuals, however, daimyo had few causes for complaint. Together with the court nobles, they were
classed as kazoku, a rank above former samurai, and they
were later named to a new peerage (kizoku), established in
1884”. S.T. Lebra scrie, la p. 28 a cărţii sale: “The basic structure of the nobility under study came into formal existence
in 1884 as a result of a Imperial ordinance called kazokurei”.
(Lebra, Sugiyama Takie, Above the Clouds: Status Culture of
the Modern Japanese Nobility, University of California Press,
1993, Jansen Marius, The Making of Modern Japan, Harvard
University Press, 2000).
6. A fost voluntar în armata franceză între 1870-1871,
apoi în cea română, între 1877-1878 – vezi nota 134, p. 101, a
lui Laurenţiu Vlad, care semnează studiul introductiv, selecţia documentelor, note, comentarii, indice, şi, împreună cu
Adrian Stănescu, îngrijirea ediţiei Memorialistică diplomatică,
vol. I, Alexandru Em. Lahovary, Amintiri diplomatice. Constantinopol (1902-1906), Viena (1906-1908), Institutul European, Iaşi, 2009.
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7. Anunţat de Gh. Asachi încă din 17 aprilie 1829, apărea,
după unii, la 1 iunie 1829, după Nicolae Iorga la 13 mai 1829.
8. Vasile Alecsandri, Scrisori, însemnări, ed. îngrijită,
note şi indici de Marta Anineanu, E.P.L., 1964.
9. În capitolul V, despre B.P. Hasdeu, din volumul „Scriitori basarabeni. 1850-1940”, în care găsim interesante detalii
despre o seamă de autori şi lumea lor, Petre V. Haneş aminteşte şi despre consideraţiile acestuia legate de Japonia. Haneş
scrie şi despre Matei Donici (1847-1921), general de armată,
care în tinereţe scrisese poezii, şi a luptat ca general în armata rusă în războiul cu Japonia din 1905. Sau Zamfir Arbure
(1868-1933), care, rugat fiind de conducerea Partidului Naţional din Basarabia să explice ţăranilor ce este cu războiul
contra Japoniei, a scris în 1906 un text intitulat „Către ţăranii
moldoveni din Basarabia”. Haneş scrie, în capitolul X, „Atmosfera epocei 1905-1918”, despre un text din jurnalul „Făclia ţării”, tipărit în toamna lui 1912 la Chişinău, care relata că
românii de peste Prut, din România, „s’au strâns şi au slujit
panahidă pentru basarabenii care au chicat în Manjuria, la
bătălia cu Japonia –pentru acei 14 mii de moldoveni” ş.a.
10. Un articol amplu, cu detalii de genul: „Japonia are o
populaţie de 35 milioane locuitori şi numĕra, în 1882, şcoli
începĕtoare 129,908 cu 2,616,680 şcolari…”
11. Autorul menţionează la final: „Cărţile principale
de care ne-am folosit în această succintă şi fragmentară escursiune sînt: N. Iorga, Războiul din extremul - orient China, Japonia, Rusia Asiatică, Bucureşti 1904. Ernst V. Hesse
- Warteg, China und Japan. Ed. II Lipsca 1900, Graf Hans von
Königsmarck, Japan und die Japaner, Berlin 1900, şi altele”.
12. Mitică Detot, România şi Japonia, în „Revista Română de Studii Eurasiatice”, Anul III, nr. 1-2-2007, pp. 285-292.
13. Cunoscut şi cu numele de Kiten, Contele Nogi (18491912). La moartea împăratului Meiji şi el şi soţia sa, în semn
de loialitate, şi-au făcut seppuku.
14. Mitică Detot, op. cit.
15. În Supplement to „The London Gazette” of Friday,
the 29th of December, 1911, la evenimentele de luni, 1 ianuarie 1912, citim un text emis de „Central Chancery of the
Orders of Knighthood”, Lord Chamberlain’s Office, St. James’s
Palace, S.W., January 1, 1912: „The KING has been graciously pleased to give Orders for the following promotion in and
appointments to the Most Honourable Order of the Bath:—
To be an Honorary Member of the Military Division of the First
Class or Knights Grand Cross of the said Most Honourable Order: General Count Maresuke Nogi, Imperial Japanese Army.”
16. A consemnat generalul Mitică Detot, fost 12 ani (începând cu 1975) ataşat militar al României în Japonia. A publicat şi cărţile: Japonia. Un miracol perpetuu, 1996, Cunoscând Japonia. Memoriile unui ataşat militar (1975-1987), vol.
I-II, 2007, Incursiuni în memorie, 2002.
17. Alexandru Dimitrie Xenopol (n. 1847 la Iaşi – m.
1920), fiul lui Dimitrie Xenopol, de origine anglo-saxonă.
Scriitor, sociolog, filosof, istoric – autor al primei mari sinteze a istoriei românilor, filosof al istoriei cu recunoaştere pe
plan mondial, economist, pedagog, academician.
18. Mihail Dragomirescu (1868-1942); estetician, critic
literar. A fost un timp discipol al lui Titu Maiorescu, pe care
l-a avut profesor. A debutat, în 1893, în „Convorbiri literare”
(revistă la care a fost o vreme redactor ). A condus revistele
„Convorbiri critice” (în 1907 în înfiinţat revista „Convorbiri”,
devenită ulterior „Convorbiri critice”), „Ritmul vremii”, „Falanga” (1910, 1926-1929); a organizat „Seminarul de Literatură”, devenit ulterior „Institutul de Literatură”. Membru al
Academiei Române.
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ANTRENORUL CULTURAL

„Noica era încredinţat că are performanţă, care să aducă Nobelul în ţară. Nu trebuie
o misiune faţă de ţara asta” omise pledoaria lui Noica pentru facsimilarea caietelor
(Alexandru Dragomir) eminesciene (deziderat realizat astăzi graţie eforturilor
d-lui. acad. Eugen Simion, un exemplar al acestora ar
Indiscutabil, Noica a marcat cultura românească a trebui depus la Constanţa conform dorinţei lui Noica),
ultimelor decenii postbelice. Aparţinând unei generaţii şi demararea alături de Petru Creţia a ediţiei Platon, din
fulminante (’27), care a beneficiat încă de prestaţia sa- păcate, ajunsă numai până la volumul al şaptelea. Cu
vantă a unor profesori de excepţie: D. Gusti, Nae Iones- aceste gânduri am început lectura volumului* ce i-a fost
cu, C. Rădulescu – Motru, P.P. Negulescu, Noica spre consacrat lui Noica cu prilejul centenarului naşterii, vodeosebire de colegii de generaţie (Eliade, Cioran, Eugen lum apărut simultan cu alte trei volume dedicate lui
Ionescu) a preferat să rămână în ţară, alegere care i-a Noica: „Constantin Noica în arhiva Securităţii” (Ed. Hucauzat un deceniu de domiciliu obligatoriu la Câmpu- manitas, 2009 realizat de d-na. Dora Mezdrea), „Conlung Muscel (1949 – 1958), urmat de câţiva ani de de- stantin Noica. Repere bibliografice” (Bucureşti, RCR
tenţie (1958 – 1964), dintr-un total de 25. Evident, Editorial, 2009 alcătuit de dl. Stan V. Cristea) şi „Neaaceastă abstragere a lui Noica din circuitul fertil al cul- mul Noica” (Ed. Cadmos, 2009) de Nicolae Şt. Noica.
turii româneşti s-a resimţit: opeDintre cele opt persoane cuprinra lui Noica a fost ştirbită în intese în sumarul volumului de faţă,
gralitatea sa, nemaipunând la sonumai comunicările d-lor. Liicoteală şubrezirea sănătăţii şi staceanu şi Lavric sunt expozeuri
rea de ingidenţă materială şi morecente, susţinute în cadrul corală la care a fost supus. În reclulocviului ce i-a fost consacrat lui
ziunea voită de la Păltiniş, ConNoica, pe data de 24 aprilie 2009,
stantin Noica trăia dintr-o pensie,
la Facultatea de Filozofie a Unievident, modică, în raport cu neversităţii din Bucureşti, cu ocazia
cesităţile sale culturale, aşa încât,
centenarului Noica. Celelalte codacă Socrate socotise că Atena
municări (Andrei Cornea, Anavea obligaţia de a-l hrăni la Pridrei Pleşu, Ioana Pârvulescu, Sotaneu, cam acelaşi lucru se impurin Vieru) sunt reluări ale unor
nea şi în cazul lui Noica. În fine,
texte apărute în diverse ocazii, iar
dacă am face un bilanţ al celor 25
dl. Dan C. Mihăilescu este invitat
de ani trăiţi de Noica după ieşisă participe la volum în virtutea
rea din închisoare (1964 – 1989)
faptului că fusese vizat de Noica
vom constata că filozoful Conca unul dintre potenţialii tineri
stantin Noica s-a zbătut pentru
pentru cultura de performanţă.
câteva proiecte culturale (v. JurÎn fine, impresiile despre Noica
nalul de la Păltiniş, 1983, Cartea
ale regretatului Alexandru DraRomânescă, p. 45), niciunul reagomir sunt notate de Sorin Lalizat în timpul vieţii sale, apoi, revric. În treacăt fie zis, din acest
crutarea a 22 tineri români, dovolum lipseşte Victor Ieronim
taţi
pentru
cultura
de
Stoichiţă,
eventual
câte
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o mărturie a lui Alexandru Paleologu, N. Steinhardt,
Mihai Şora, Sergiu Al. George, Petru Creţia şi a lui Octavian Nicolae, care a stat în preajma lui Noica în ultimii 12 ani de viaţă a filozofului la Păltiniş. Volumul se
deschide cu o cronologie, Constantin Noica, alcătuită
de Sorin Lavric (bun cunoscător al vieţii şi operei gânditorului nostru, căruia i-a dedicat câteva cărţi şi o teză
de doctorat), cu observaţia că dl. Lavric scrie la pagina
24, că, în 1965, Noica organizase un seminar privat pe
marginea filozofiei lui Hegel, la care luau parte G. Liiceanu, Sorin Vieru şi Vasile Dem. Zamfirescu, însă pe
G. Liiceanu l-a cunoscut abia în 1967, în vestibulul locuinţei lui Henri Wald, după cum scrie însuşi dl. Liiceanu: „O vreme, noi, care i-am fost în preajmă din 1967” (p.
35). Aşadar, dacă pentru Gabriel Liiceanu întâlnirea cu
Noica a fost providenţială, marcându-i destinul, Noica
a fost asimilat de discipolul său favorit ca o personalitate civică, pedagogică şi filozofică, direcţii amplu comentate. Însă la o analiză aprofundată, putem găsi că, şi
aceste modele ale d-lui. Liiceanu (România lui Carol I şi
România interbelică) nu au fost scutite de griji şi inconveniente: asasinate monstruoase, afaceri corupte, crize
economice şi crahuri, nesiguranţa vieţii, conflagraţii,
rapturi teritoriale după ce, într-adevăr, România reîntregită după Primul Război Mondial, prin unirea Transilvaniei cu România, redeşteptase sentimentul naţional şi trăise o euforie generală prin realizarea unui vis
secular înfăptuit. În fine, Noica devenise sceptic în privinţa destinului României abia după 1984 (ca, de altfel
şi Părintele Stăniloae care-şi sfătuise fiica, Lidia, să rămână în Occident împreună cu fiul ei Dumitraş), când
situaţia se deteriorase totalmente. Moartea neaşteptată
(4 decembrie 1987) l-a scutit pe Noica de a trăi prăbuşirea unui regim odios. Mărturisirile lăsate de Alexandru
Dragomir, prin intermediul d-lui. Sorin Lavric, şochează: Dragomir şi Cioran, ardeleni cu complexul provincialului, în schimb, Noica fire aristocratică, manierat,
poliglot, îmbrăcat cu distincţie, preocupat de studiu
încă din tinereţe, stare care-i va marca întreaga-i existenţă: etapa studiilor, colocviile din casa de lângă Andronache, domiciliul obligatoriu de la Câmpulung şi, în
sfârşit, Păltiniş. Bine surprinde dl. Andrei Cornea, viaţa
modestă a filozofului, reprimarea dorinţelor şi a poftelor de tot felul, aşadar, o viaţă aproape ascetică, în favoarea realizării intelectuale: „El nu le-a cerut niciodată
aşa-zişilor discipoli altceva decât îşi cerea sieşi; ba, de
fapt, a fost mai îngăduitor cu alţii decât cu sine. Cerea tinerilor să renunţe la confort, la ego, la vanităţile de moment. Dar el însuşi a preferat să trăiască într-o indigenţă
voluntară la Păltiniş, deşi i-ar fi fost cu putinţă să beneficieze de unele facilităţi ale vieţii, profitând de statutul de
vedetă publică pe care-l dobândise în ultimii zece ani de
viaţă. I-a scandalizat pe toţi cerându-le să reprime <
omuleţul > din fiecare, să-i domine apetiturile, dezordinile, amorurile, < să-l dea la coardă pe fratele-porc >.
Dar el însuşi a practicat sistematic această asceză de-a
lungul vieţii, sculptându-şi identitatea, renunţând, cum
spunea el, la < biografie >. Dar a renunţat şi la multe altele” (p. 81). Într-adevăr, prin aceste exemple personale,
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Noica a imprimat o direcţie de studiu în cultura română, care dăinuie. Paradoxal, dl. Andrei Pleşu, după ce
mărturiseşte că, într-un anumit plan, „n-a învăţat nimic
de la Constantin Noica”, dezvăluie, totuşi, o sumedenie
de alte lucruri pe care le-a învăţat, completând aceste
informaţii cu altele aflate în volumul „Minima moralia”
(Ed. Cartea Românească, 1988, v. „Excurs 2: Sensul culturii în lumea contemporană”). Evocând, pe baza unor
texte, câte ceva din existenţa lui Noica în interbelic,
d-na. Ioana Pârvulescu citează din Jurnalul lui Octav
Şuluţiu, deşi în Jurnalul acestuia există şi o însemnare
nefavorabilă despre un anume N. (să fie Noica?), apoi,
Mihail Sebastian şi Jeni Acterian. Mai putea fi citat şi
Mircea Eliade care în „Generaţia în pulbere”, 24 mai
1936 (v. „Profetism românesc”, I, Ed. Roza Vânturilor,
1990, p. 130) scrie următoarele despre Noica: „... este un
gânditor şi un erudit, căruia nu ştiu pe cine să-i opun din
generaţia care ne-a precedat. Constantin Noica a publicat două volume de clasici ai filozofiei, comentaţi, un volum de gândire, şi are sub tipar încă două volume de studii filozofice”. În fine, partea întâi a volumului se încheie
cu eseurile d-lor. Sorin Vieru şi Sorin Lavric. Dacă Sorin Vieru are convingerea că după 1990, Noica ar fi pledat tot pentru cultura de performanţă, identificând în
„Jurnalul filozofic” al lui Noica două mituri (al Şcolii şi al
Fratelui), Sorin Lavric ne oferă în expozeul dumisale
şase motive pentru care Noica rămâne un model demn
de urmat. Dacă pentru Diogene cinicul avantajul practicării filozofiei constă în „Dacă nu altceva, cel puţin să
pot fi pregătit pentru orice soartă”, iar Antistene „Putinţa
de a mă frecventa pe mine însumi”, Sorin Lavric scrie:
„Mai mult, Noica vede în filozofie nu doar un mijloc de
a-ţi face biografia mai suportabilă, ci şi o cale de a o înnobila. Filozofia e o reţetă de motivaţie interioară, o pârghie de creştere psihică pe seama adversităţilor de care ai
parte. În ochii lui Noica chiar şi răul cel mai malefic are
partea lui de bunătate, chiar şi adversarul merită să fie
asimilat, până şi exactitatea se cuvine să fie convertită în
adevăr” (p. 116). Cu aceste atuuri, Noica nu a putut fi
înfrânt de nici o adversitate a istoriei, întărindu-i înclinarea spre singurătate, aducându-ne aminte, într-un fel,
de Demostene (384 – 322), acest orator grec care medita, adesea, pe malul mării, pentru a se obişnui cu vuietul mulţimii. În fine, în celelalte secţiuni ale cărţii sunt
expuse un eseu al lui Noica „Exactitate şi adevăr” o variantă mai dezvoltată a acestei teme există şi în volumul
„Cartea interferenţelor” (Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985, pp. 170 - 178), un set de scrisori (Constantin Noica către Alexandru Dragomir şi Alexandru
Elian şi scrisori primite de Noica de la Andrei Pleşu,
Gabriel Liiceanu, Marin Tarangul, N. Steinhardt), şi „O
joacă pe marginea unei fotografii”.
* Gabriel Liiceanu | Alexandru Dragomir | Dan C.
Mihăilescu | Andrei Cornea | Andrei Pleşu | Ioana
Pârvulescu | Sorin Vieru | Sorin Lavric despre Noica Noica inedit Centenar Constantin Noica 1909 | 2009,
Ed. Humanitas, 2009
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Gică Manole

Un dezertor şi un criminal pe tronul României:
Carol al II-lea (1930 – 1940)

d

Despre fostul rege al României Carol al II-lea, în ultima vreme
se spun lucruri excepţionale: om de cultură, slăbiciuni fireşti, responsabilitate în guvernare, patriotism, etc. În realitate, niciodată pe
tronul României nu s-a aflat şi cred că nu se va afla vreun individ
mai ticălos, în sensul real al cuvântului, ca el. Astfel, secătura părăsise comanda regimentului (sept. 1918), se travestise în uniformă
străină (germană) şi nu se opreşte decât la Odessa, unde se căsătoreşte cu Zizi Lambrino. Desigur, în orice ţară din lume, Carol al IIlea ar fi fost împuşcat pentru dezertare şi trădare de patrie. La noi,
însă, a fost iertat. În zadar a spus generalul Alexandru Averescu
că individul merită să fie supus Legii marţiale. I s-au dat 70 de zile
de arest, la mănăstirea Horaiţa, unde, pentru a i se alina „suferinţa”,
individului i se permit chefuri peste chefuri, întâlniri cu femei etc.
Iar ceva mai târziu, după ce este forţat să renunţe la „aleasa” inimii,
tot pentru a „uita”, este trimis de maică-sa, regina Maria, într-o călătorie în jurul lumii. Evident, pe banii statului român. Trei sunt
indivizii care au făcut rău românilor, în secolul XX, mai mult decât cele două războaie mondiale la un loc: Carol al II-lea, Nicolae
Ceauşescu şi Ion Iliescu.
Primul, în ciuda unei stări de fapt de netăgăduit, şi cu puţine
excepţii, este apreciat ca un monarh, culmea, constituţional. Ca un
conducător în care, România veche a atins culmea dezvoltării; ca
un individ iubitor de cultură; ca un patron al artelor şi al frumosului! Exact ca şi Nero. Carol al II-lea de însăşi mama sa, Maria, fusese considerat nedemn de tronul României. Nu zic nimic de viaţa
lui personală şi de foamea lui de femei. A fost opţiunea lui, şi nu
o discut aici. Dar nici n-o condamn. Mihail Kogălniceanu a avut
peste 700 de amante, dar a rămas ca un stâlp trainic în istoria noastră. Pe individ îl judec în funcţie de ce a făcut cu imensa putere avută, pentru binele sau răul României, în cei zece ani „glorioşi” de
domnie. În cei zece ani, Carol al II-lea, n-a respectat nimic. Orice
lege a fost încălcată. Constituţia din 1923, de care se face atâta caz, a
fost literă moartă. Pe el l-au interesat doar banii şi, după ce a cunoscut-o pe Elena Lupescu, în 1924, Duduia. Nu cred ca România să
fi avut vreodată în fruntea sa un individ aşa de ticălos. Puterea lui
reală a fost la fel de totală ca şi a lui Ceauşescu. Dacă olteanul cel
viclean şi prost a ordonat împuşcarea celor ce s-au ridicat împotrivă-i (Decembrie 1989), pentru fapta sa, va plăti cu viaţa. Carol al
II-lea, însă, deşi se face vinovat de execuţia a sute de români nevinovaţi, fie ei şi legionari, şi nu numai, nu va păţi nimic. Iar moartea
îl va găsi în patul său şi lângă ultima lui mare „iubire”, Duduia! Încă
nu-mi pot stăpâni mânia când ştiu că nu s-a găsit, şi pentru el, un
pluton de execuţie, în 1940, după ce Ion Antonescu îl izgoneşte de
pe tron. Şi că a scăpat de ambuscada legionarilor, de la Timişoara.
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Antonescu a fost un om de mare onoare. Dacă îşi dădea cuvântul, nu-l încălca niciodată. A fost, un om dintr-o specie necunoscută sau foarte rară la români. Atunci când negocia, cu Carol al IIlea, condiţiile abdicării de la tron, secătura regală a cerut garantarea
vieţii lui, a Duduii şi a anturajului său. Generalul a făcut-o. Şi rău
a procedat. Faţă de un ticălos, mai ales dacă îl ştii vinovat principal
de prăbuşirea unui stat, a unui neam, este o mare copilărie să-ţi
ţii cuvântul. Iar Carol al II-lea se făcuse vinovat de toate crimele
posibile faţă de oameni, faţă de România, ca şi faţă de Dumnezeu.
Şi cu toate acestea n-a fost tras la răspundere. Părăseşte ţara ca un
câine, alungat şi urmărit de legionari până la frontiera cu Iugoslavia. Se oploşeşte, după peripeţii şi refuzuri de a fi primit de multe
state, în Portugalia, unde avea o bunică. Reuşeşte, până la urmă, să
părăsească Europa în toamna lui 1940, iar când ajunge în Caraibe, la braţ cu Duduia, în ţinută lejeră, tropicală declară reporterilor: „Domnilor, sunt fericit că mă aflu de această parte a Atlanticului”.
Spunea aşa ceva când ţara peste care domnise ca un satrap fusese
rănită de moarte, agoniza fără speranţă în urma capitulărilor ruşinoase din vara lui 1940. Nici o tresărire de durere, nici o umbră
de amărăciune pentru poporul „său” de a cărui cădere, el însuşi,
era vinovatul cel mare, de necontestat. Ba, mai mult, în josnicele
sale „Însemnări” acuză poporul român de ingratitudine faţă de el,
că, după câte sacrificii, după câtă muncă pe altarul patriei a făcut,
iată ce răsplată a primit! În zadar s-a chinuit Carol I să facă om din
el. Nu se poate educa o lepră chiar dacă aparţine unei familii regale. Şi, mai ales, dacă are sânge aşa de amestecat. Dintr-un ghiveci
genetic nu putea ieşi nimic bun. Or, Carol al II-lea avea sânge din
toate neamurile: german, rusesc, portughez, englez etc. Exact ca şi
Lenin, o altă corcitură, şi la fel de ticălos ca şi „marele” nostru rege
Carol al II-lea.
Nu pot înţelege de ce sunt lăsaţi indivizi fără nici un Dumnezeu, fără nimic sfânt în ei să acceadă în fruntea unor state. Când
Hitler îşi lătra furios ura sa viscerală faţă de Tratatul de pace de
la Versailles şi toate celea, la începuturile sale, mulţi priveau la el
ca la un spectacol grotesc, fiind siguri că nu va putea ajunge vreodată în fruntea Germaniei. Numai că răul se ascunde în spatele
elocvenţei acaparatoare, cu viclenie; îşi camuflează setea de sânge,
ura. Lenin, un hibrid etnic (rus, suedez, evreu etc. ), ca şi Carol
al II-lea, s-a căznit zeci de ani să-şi convingă semenii cât de mult
urăşte nedreptatea şi cât de mult iubeşte, el, oamenii şi soarta lor. Şi
după ce, împreună cu Troţki, dă lovitura de stat, în noiembrie 1917,
aruncă Rusia, premeditat, într-un haos fără echivalent în istorie.
Şi-a scos masca de om şi devine fiară. În numele revoluţiei proletare şi a dreptăţii, ţipa el, nu vom avea nici un pic de milă faţă de cei
ce sunt împotriva poporului! Numai că tocmai poporul pe care îl
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iubea, chipurile, a fost supus exterminării. Înfiinţează Ceka şi-i ordonă lui Felix Dzerjinski să fie fără milă, să împuşte pe oricine, fără
judecată, chiar şi pentru un simplu gest de nesupunere. Milioane
de oameni vor fi, astfel, ucişi. Iar Lenin, pe ici, pe acolo (era să zic,
prin părţile esenţiale), este apreciat ca un mare personaj al istoriei.
Iar eu, născut în aceeaşi zi cu el, în anii liceului, captiv propagandei
oficiale, de ziua mea, mă gândeam cu dragoste la Lenin! La omul
care încercase (reuşise parţial) să aducă raiul dreptăţii pe pământ!
Şi dacă citeam că Lenin este omul pe care îl iubesc milioane de oameni (Geo Bogza), sufletul vibra de emoţie şi recunoştinţă! Aşa şi
Carol al II-lea. În toate cât a scris, („Însemnările mele”, „În zodia
Satanei” ), face o apologie neruşinată propriei persoane, vrea să ne
demonstreze ce nobile intenţii a avut şi cât efort a depus în direcţia
binelui pentru toţi. Ştiu că politicienii au fost, sunt şi vor fi oameni
fără Dumnezeu, că politica însăşi, departe de a fi „arta posibilului”,
este o curvă cinică. Dar sunt şi excepţii. Iar excepţiile confirmă regula, nu-i aşa?
Spuneam că sistemele politice moderne, societăţile moderne ar
trebui să se asigure că în fruntea lor nu vor ajunge impostori, oameni care nu cred în nimic altceva, decât în propriul lor interes.
România, zisă Mare, nu avea cum să se apere de aşa ceva, deoarece
sistemul său politic, în ciuda faţadei oficiale, era cangrenos, otrăvit.
Hoţia, cinismul, afacerile pe banii statului, în România, atunci, ca şi
acum, erau la ele acasă.
Când privesc harta ţării mele de atunci, pe lângă o bucurie tristă, nu-mi pot ascunde sentimente puternice de revoltă. Ce frumoasă erai tu, România mea! Cât de mulţi fii şi-au dat viaţa ca tu să
apari, miraculos, pe harta lumii! Şi ce harnic popor aveai! Şi cât
de mult credea el în Dumnezeu şi în destinul tău. Privirea nu se
mai satură privindu-ţi hotarul din est. Iată, Nistrul, după care tu
ai plâns cu amar, decenii, cum şerpuieşte spre mare... Apele lui izbesc vechile cetăţi şoptindu-le că le va păzi veşnic, că nu le va părăsi.
Iată, Hotinul cum stă tare, în nord-est, ca semn al dreptăţii împlinite. Iar Marea cea Mare, deşi i se spune neagră, niciodată n-a fost
mai generoasă cu ţărmurile tale. Iată-ţi pământurile tale, toate, adunate sub un cer numai al tău. Şi Banatul e al tău, dar pentru că aliaţii din război nu au vrut să-şi ţină cuvântul, l-ai împărţit cu sârbii.
Iată, Maramureşul tău dacic revenit, ţie,şi el, nu tot, o parte lăsândo vecinei noi şi bune, Cehoslovacia. Aşa stă bine neamurilor nobile,
în istorie: să fie generoase cu străinii, dar şi cu vecinii. Numai că
tu, Românie, ai avut vecini ce te-au călcat în picioare fără milă. Cu
toate că aveai braţe tari şi multe, mulţi te-au scuipat în ochi, te-au
pălmuit, robindu-te. Amarnic ai mai suferit tu, România mea cea
frumoasă şi nobilă. Vecini veniţi din Asia ţi-au spart porţile şi ţi-au
intrat în casă, stând cu picioarele pe însăşi inima ta veac după veac.
Şi dacă unii dintre fiii tăi aveau curajul să protesteze erau culcaţi
la pământ, fără milă. Dacă nu, erau ridicaţi în spânzurători la care
aceiaşi nobili fii ai tăi mergeau fluierând. Aşa a lăsat scris un om al
lui Dumnezeu, un suedez, din Upsalla. Că a văzut fii de-ai tăi mergând la spânzurătoare fluierând, veseli. Păgânul din Asia, şi care
se credea buricul pământului de civilizat ce era renunţase să-i mai
tragă în ţeapă; le făcea un mare „bine”, îi spânzura! Iar moartea dată
de laţ era mult mai rapidă. Iată de ce erau veseli fiii tăi, Românie tăcută şi sfântă. De ce nu vorbeşti, tu, ca să ne spui toate durerile tale
vechi şi noi??? Vorbeşti, dar nu-ţi auzim glasul... Aşa! Te-ai săturat,
ca şi prinţul danez, de vorbe, vorbe, vorbe... Eşti mâhnită, iar tristeţea ta, spui, nu are leac. Te înţeleg, patria mea cea veche şi pierdută.
Cum să mai ai puterea de a zâmbi când ai văzut atâta jertfă pentru
învierea ta din morţi, iar odată ridicată în picioare ai început să fii
murdărită, scuipată, minţită, furată, dispreţuită, ignorată, trădată?
Iar Carol al II-lea a fost unul dintre trădătorii tăi. De dragul
persoanei sale, doar ca să ocupe şi să păstreze puterea a devenit
sperjur. A minţit toată viaţa sa urâtă. I-a spus lui Iuliu Maniu, în
1930, că n-o va aduce în ţară, pe Duduia. Nici n-a dat bine lovitura
de stat (8. VI. 1930), că a şi instalat-o la Pelişor. Zece ani de zile, alături de rege, România Mare a avut drept „regină” o prostituată cu
acte în regulă. Ea făcea şi desfăcea guverne. Zilnic, Orient Expresul
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îi aducea câte o nouă toaletă de la Paris. Miniştri, generali, savanţi
se înghesuiau să-i pupe mâna curvei. Doar generalul Antonescu a
sfidat-o, ignorând-o. Iar această sfidare era să-l coste viaţa. Deşi l-a
înşelat cu toţi cei din anturajul său, Carol al II-lea a fost posedat de
Elena Lupescu până la moarte. Desigur, nici nu poate fi vorba de
dragoste. Asemănători în structura lor intimă, ei au stors România
Mare de toate energiile. „Bacşişuri” de sute de milioane erau aduse
sub formă de cadouri regelui, mincinos, ordinar, laş, dar şi criminal.
Ionel Brătianu a înţeles încă din tinereţea lui că acest ticălos, dacă
ajunge rege, poate să facă un rău imens României. L-a urmărit, pas
cu pas, prinzându-l furând din banii statului (zeci de milioane), cu
ocazia cumpărării unor avioane (afacerea Focker). L-a simţit că nare nici un pic de onoare, ca om, făcând tot posibilul să-l îndepărteze de o posibilă urcare a nelegiuitului pe tron. Iar ticălosul, prins
cu mâţa-m sac, fuge din ţară, iarăşi, cu o altă „aleasă” a inimii, Duduia. Renunţă la tron, îşi schimbă numele într-unul grotesc, Carol
Caraiman, şi trăieşte lângă Paris, cu un venit anual ce ar fi asigurat
pâinea la sute de familii. Dacă Ionel Brătianu n-ar fi fost asasinat
de NKVD, în 1927, şi ar fi trăit până spre anii ‚40 (fapt cu totul
posibil) licheaua de Carol al II-lea n-ar mai fi revenit în ţară, nu
s-ar mai fi urcat pe tronul României. Iar România ar fi fost scutită
de unul dintre cei mai ticăloşi aşa-zişi conducători pe care i-a avut
vreodată.
Tot se clămpăne că legionarii l-au împuşcat pe I. G. Duca, (la
Sinaia), iar crima Nicadorilor este prezentată ca una odioasă. Nu
se recunoaşte un fapt: I. G. Duca, ca şi Armand Călinescu, mai
târziu, şi-au meritat soarta. Şi că autorul moral al uciderii celor
doi prim miniştri, (adaug încă doi, Gheorghe Argeşeanu şi Nicolae Iorga), a fost Carol al II-lea. I. G. Duca acceptă un târg politic ordinar, pus la cale de „marele european”, Nicolae Titulescu: în
schimbul postului de şef al guvernului, scoaterea „Gărzii de Fier”
în afara legii. Pentru că aşa vroia masoneria vest-europeană. Duca
n-a luat în seamă abuzul la care a fost împins. Şi-a asumat un risc,
şi va plăti. Pentru că, legionarii, în decembrie 1933, erau constituiţi într-un partid legal, reprezentat în Parlament, iar ilegalizarea sa
a fost un act politic profund anticonstituţional. Iar atunci când cei
trei legionari s-au urcat în tren, cu direcţia Sinaia, Mihail Moruzov, şeful serviciilor secrete, i-a telefonat lui Carol, aflat la Peleş, că
legionarii au trimis un comando să-l împuşte pe primul ministru.
„Mai ştie cineva?”, întrebă Carol al II-lea, „Doar tu? Ei bine, taci! Nu
spune nimănui ceea ce ştii”. Însăşi chemarea lui I. G. Duca, de către
rege, pe 30 decembrie 1933, la Peleş, a avut doar rostul de a-l scoate
pe acesta în bătaia gloanţelor celor trei legionari. Adevăratul ucigaş
al lui I. G. Duca, nu sunt Nicadorii, ci Carol al II-lea. Regele îl ura
pe Duca din mai multe motive. Întâi din cauza unei declaraţii a
acestuia după care, mai degrabă şi-ar tăia mâna decât să i-o întindă
acestui aventurier (cu ocazia „glorioasei” restauraţii, mi se pare, iunie, 1930). Al doilea, I. G. Duca avea spre păstrare, după moartea
lui Ionel Brătianu (noiembrie 1927) documente ce-l dovedeau pe
Carol de hoţ (afacerea Focker). Că nu este vorba de nici o speculaţie, ci de un adevăr, este bine să subliniez că, imediat ce a fost împuşcat de Caranica şi Belimace, pe peronul gării Sinaia, de la I. G.
Duca a dispărut cheia de la seiful cu documente, de la el de acasă,
o cheie de care rafinatul om politic nu se despărţea niciodată. Iar a
doua zi, uşa seifului a fost găsită deschisă!
Armand Călinescu a fost braţul înarmat al lui Carol al II-lea.
S-a folosit de toată greutatea instituţiilor statale româneşti pentru
a-i prigoni pe legionari. Uciderea lui Corneliu Zelea Codreanu şi
a încă 13 căpetenii legionare, toţi oameni valoroşi, de elită, în noiembrie 1938, a fost ordonată de rege, Armand Călinescu executând-o, împuşcarea sa, la 21 septembrie 1939, era aşteptată de el.
Nu-şi făcea iluzii, ştia că a ucis oameni nevinovaţi. Comandoul care
l-a ucis pe Călinescu a făcut dreptate. Acei oameni n-au fost nişte ucigaşi oarecare, ci eroi adevăraţi. După ce l-au lichidat pe Călinescu, puteau să fugă cu uşurinţă. N-au făcut-o! Au pătruns în
clădirea radioului, au anunţat vestea ţării, lăsându-se prinşi şi executaţi, chiar pe locul unde fusese împuşcat Armand Călinescu. Nu
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aşa procedează nişte ucigaşi de meserie. Ucigaşii lui Barbu Catargiu (iunie 1862) nu se cunosc nici astăzi, la fel cei care l-au asasinat,
la Dallas, pe J. F. Kennedy. Omorârea celor care l-au împuşcat pe
Armand Călinescu nu l-a săturat de sânge pe Carol al II-lea. Îşi
pune o slugă drept prim-ministru, Gheorghe Argeşeanu (Ghiţă
Militaru‘), pentru o săptămână, care tot la ordinele lui, ordonă să
fie împuşcaţi peste 300 de lideri legionari din fiecare dintre cele 72
de judeţe ale României Mari. Aceasta era România „democratică”
interbelică: statul devenise agresor şi ucigaş ai propriilor cetăţeni.
Şi Ghiţă Militaru‘ va plăti pentru servilismul şi cruzimea sa. În
noaptea de 27 noiembrie 1940, când „Garda de Fier” conducea
România, nu cea Mare, ci una mutilată - fără Basarabia, Nordul Bucovinei, Herţa, Cadrilater şi nord-vestul Transilvaniei – împreună
cu generalul Ion Antonescu, toţi cei 64 de înalţi demnitari şi funcţionari care îşi murdăriseră mâinile, ucigând sute de cetăţeni români nevinovaţi, vor fi ucişi, la Jilava, de legionari, răsplată pentru
abuzurile/fărădelegile comise. Numai Carol al II-lea nu va plăti, el
marele şi singurul vinovat de toate aceste crime amintite, ca şi de
prăbuşirea, fără onoare, a României Mari, în ruşinoasa, dar dramatica vară a anului 1940.
Mă tot minunez cât de uşor au fost impuse imagini mincinoase
despre legionari. Cum au fost diabolizaţi. Comuniştii i-au prezentat ca pe nişte ucigaşi de meserie şi trădători de ţară. Cât de violenţi
au fost şi câtă nenorocire au adus ei peste România! ! ! Legionarii,
fondatorul acestei mari mişcări politice naţionale, Corneliu Zelea
Codreanu, şi-au iubit cu patimă ţara. Au fost cinstiţi şi curaţi atât
faţă de ţară, cât şi faţă de Dumnezeu. Vina lor a fost doar că nu s-au
ascuns după vorbe. Au fost deschişi şi ce gândeau, aceea spuneau.
Garda de Fier a fost o mişcare de masă, pornită din rândul unor
intelectuali de valoare. Erau revoltaţi de hoţia tuturor politicienilor. De minciunile lor. Urau necinstea şi pe cei ce-şi băteau joc de
naţiune. Voiau o Românie curată moral şi care să aparţină românilor, nu alogenilor. Mari oameni de cultură au fost legionari sau
au simpatizat cu ei: P. P. Panaitescu, E. Cioran, Gh. Brătianu, M.
Eliade, Nae Ionescu, Petre Ţuţea ş. a. Iar conflictul dintre Carol al
II-lea şi Garda de Fier a fost unul inevitabil. Carol al II-lea, hoţ şi
ordinar, nu putea fi acceptat de către oameni ce credeau în onoare şi în Dumnezeu, cu atât mai mult slujit. Garda de Fier vroia ca
România să fie curăţată de gunoiul care îi murdărea, până la desfigurare, chipul. Iar vinovat de toate era însuşi capul statului. El era
hoţul cel mare, având lângă el, nu jumătatea, ci stăpâna de necontestat, o prostituată, Elena Wolf-Lupescu. Nu Carol al II-lea a fost
cel ce a condus România în cei zece ani ruşinoşi, ci Duduia. Ea a
fost adevărata „suverană” a României, Teodora românilor. La fel ca
şi soţia lui Iustinian, controlându-şi amantul, Duduia controla şi
ţara. Doar că Teodora îi era soţie celui ce a avut ambiţia să încerce
refacerea imperiului roman. Pe când cei doi din fruntea României
Mari, au avut un singur scop: cum să pună bani deoparte pentru
zile negre. Să fure, adică, plasând în străinătate uriaşe sume de bani,
şi nu numai. Carol nu s-a sfiit să scoată din ţară, în secret, lingouri
de aur, din rezerva Băncii României, încălcând, premeditat, legile
statului român. Cine are puterea de a citi „Jurnalul” lui Carol va fi
izbit de josnicia preocupărilor sale. Jocul de cărţi şi filme, vânători
şi, evident, grija faţă de Duduia. „Vai, Duduii i-a fost rău nu s-a sculat din pat decât pe la ora 1600! Vai, cât de mult o iubesc, eu, şi cât de
preocupat sunt de soarta sa! ”. O ură şi o greaţă greu de ţinut în frâu
m-au încercat când citeam însemnările lui abjecte.
După ce a dat lovitura de stat, a doua, în februarie 1938, instaurându-şi, legalizându-şi o dictatură reală, nu formală, lepra s-a pus
pe furat în voie. El era alfa şi omega. El numea guvernele, precum
şi în toate funcţiile în stat. El era Fratele cel Mare, iar slugi care să-l
pupe în fund au fost cu duiumul. Tot el şi-a strâns o adunătură de
slugi (unii, oameni de mare valoare morală/intelectuală) pe care
a înghesuit-o într-un Consiliu de Coroană, lipsit de orice putere
politică reală. Consiliul lui Carol avea putere aşa cum avea şi Marea Adunare Naţională în comunism. Adică niciuna. Dar ce mândri şi plini de sine erau domnii ce-l compuneau! Câtă importanţă
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îşi dădeau! Se credeau adevăraţi senatori romani, nu cei din vremea
imperiului, ci ai Republicii. Cum se mai împăunau, ei, în uniformele lor! Iar ticălosul îi lăsa în voie, să-şi dea în petic, să se creadă
importanţi. Cum se ivea la orizont o primejdie pentru ţară, cum
regele îşi aduna slugile din Consiliul de Coroană. Şi dă-i dezbateri!
Şi dă-i cu părerea cum o fi mai bine, aşa sau aşa? Ce decădere! Ce
ruşine! Carol al II-lea a fost un adevărat dictator în toţi cei 10 ani,
nu doar în ultimii doi şi jumătate. N-a ţinut cont de nici o părere,
(în afara Duduii, desigur), de nici un interes naţional, de nici un
principiu, fie el politic, moral, religios. Cu atât mai mult după ce-şi
aruncă masca de rege constituţional, iar Istrate Micescu îi pune în
braţe o Constituţie ce îi conferea o putere reală, asemănătoare cu a
lui Hitler şi Stalin. Atunci când Stalin şi Hitler somează România
să cedeze teritorii din trupul ţării (iunie-august 1940), Carol al IIlea, deşi avea singur responsabilitatea refuzării sau acceptării ultimatumurilor, se ascunde, ca un laş ce era, în spatele Consiliilor de
Coroană. Dacă a cedat la ameninţările celor doi tirani sanguinari,
vina nu-i aparţine! Consiliile de Coroană sunt vinovate, ele au hotărât capitularea fără luptă! El ar fi vrut să lupte, pentru brazda strămoşească, până la moarte, dar Consilierii săi regali nu l-au lăsat! În
acest sens notează el în „Jurnalul” său infam. Că tare ar fi vrut să
lupte cu ruşii, pe Nistru, pe „linia” Carol, dar, nu-i aşa, sfetnicii cei
răi şi laşi n-au vrut! Ce ticălos! Este bine s-o spun: Carol al II-lea
este singurul şi cel mai mare vinovat de dezastrul ruşinos al României din 1940. Dacă am fi luptat, desigur, am fi fost striviţi şi statul
desfiinţat. Ar fi fost o soluţie eroică. Nu am mai fi fost percepuţi ca
un popor ce renunţă la drepturile sale aşa de uşor. Numai eu ştiu
câţi români din Basarabia şi nordul Bucovinei mi-au reproşat acest
lucru. Că de ce n-am avut curajul să ne batem, în 1940, că prea uşor
i-am dat pe mâna ruşilor. Da, dar o Românie care murea în luptă
l-ar fi obligat pe Carol să fugă de pe tron. Or, el doar tronul, puterea a dorit toată viaţa lui urâtă. Indiferent de spusele sale, pe aiurea,
şi de renunţările la moştenire din deceniul trei al secolului XX. Că
doar puterea l-a interesat pe netrebnic nu încape îndoială, iar exemplul care urmează îmi întăreşte convingerea. Aşa, după ce ruşii pun
din nou gheara pe Basarabia şi pământurile noastre din nord-est şi,
după ce ocupă actualul judeţ Botoşani (martie 1944), Carol al IIlea, aflat, pe atunci, în Mexic, îl contactează pe ambasadorul lui Stalin de acolo, Umanski, punându-se la dispoziţia Uniunii Sovietice.
El era gata să colaboreze cu ruşii dacă aceştia îl sprijină să revină pe
tron. Anume, secătura vroia să-şi instaleze Cartierul general la Botoşani, dând o mână de ajutor ruşilor în „eliberarea” mai grabnică
a României. O clipă, doar o clipă, ideea a surâs dictatorului de la
Kremlin. Uşor se poate bănui ce încurcături, câte greutăţi ar fi provocat ţării dacă o asemenea intenţie s-ar fi concretizat.
Vorbeam de legionari, despre conflictul lor cu Carol al II-lea
şi despre diabolizarea lor. Confruntarea cu Garda de Fier, Carol
al II-lea a provocat-o. Folosindu-se de postura sa, a ordonat instituţiilor statului să-i prigonească pe oamenii lui Codreanu. Nu prigonească, să-i ucidă fără milă şi vinovăţie. Garda doar s-a apărat, a
reacţionat la agresiunea statului român. Legionarii sunt încă percepuţi drept îngerii negri ai istoriei românilor. Iar românii, opinia
publică, şi-a însuşit clişeul: legionar = criminal. Nici nu-i de mirare
faptul, dacă, în sondaje cretine, cu privire la „mari români” aceeaşi opinie publică îi aşează printre puţinii care merită un asemenea nume pe Nadia Comăneci, Burebista, Carol I sau, o infamie a
infamiilor, un ţigan, Răzvan Lucescu! ! ! Pe cine au ucis legionarii
în scurta lor existenţă de sunt înţeleşi atât de greşit? Înainte de toate,
ei n-au ucis oameni doar nevinovaţi, ci, au făcut dreptate. Corneliu
Zelea Codreanu mai că ai crede că îi depăşeşte pe Carol al II-lea,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ceauşescu sau Ion Iliescu la un loc
în asasinate, după cum este prezentat. Dacă l-a împuşcat pe Manciu, prefectul poliţiei din Iaşi, în 1924, a făcut-o în legitimă apărare.
Manciu se pregătea să-l împuşte, pe la spate, pe treptele tribunalului, iar Codreanu a fost mai rapid şi l-a împuşcat. Dacă ar fi fost un
criminal periculos de ce tribunalele României Mari nu l-au găsit
vinovat? De ce românii l-au trimis în Parlament? De ce milioane
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de oameni îl sprijineau? De ce Antonescu, ca şi Iuliu Maniu, au
negociat cu el posibile alianţe? Chiar duşmanul lui de moarte, ca
şi al României Mari, Carol al II-lea i-a căutat „prietenia” şi alianţa.
Doar că, Codreanu a refuzat avansurile regelui fiind sigur că, cu
sprijinul naţiunii, va ajunge în fruntea ţării. Să revin. Aşadar, pe
cine au ucis legionarii de sunt, încă, percepuţi ca cei mai periculoşi
români ai secolului XX? Despre Duca, Călinescu şi cei 64 de indivizi de la Jilava am vorbit. În cazul morţii lor nu poate fi vorba de
crime, ci de justiţie împlinită. Şi-au meritat, absolut cu toţii, soarta,
fiind pedepsiţi pentru crimele lor. Dacă legionarii n-o făceau, faimoasa (prin echitate şi incoruptibilitate) justiţie românească n-ar
fi luat nici o măsură împotriva celor 64 de la Jilava, în ciuda celor
susţinute posterior de generalul Ion Antonescu. I-au mai ucis, apoi,
pe Mihail Stelescu, un contestatar al lui Codreanu. Ei şi? Dej nu
s-a descotorosit de Foris şi Pătrăşcanu prin crimă? Hitler nu l-a
lichidat pe Röhm? Stalin nu şi-a măcelărit prietenii, de la Troţki la
Buharin? Al. I. Cuza nu a pus să fie ucis cel care îl bloca în intenţia
sa de a face dreptate ţăranilor, Barbu Catargiu? De când un episod
banal, pentru putere, în interiorul unui partid politic a devenit o
problemă naţională? Ce li se mai impută legionarilor? Au ucis circa 100 de evrei cu ocazia rebeliunii lor împotriva generalului Antonescu (ianuarie 1941), cât şi uciderea lui Nicolae Iorga. Marele
cărturar a plătit cu viaţa, deoarece a fost unealta lui Carol al II-lea,
permiţându-i acestuia, ca, folosindu-se de el, să-l aresteze pe Corneliu Zelea Codreanu şi apoi să-l omoare. Iar totul a plecat de la o
banală şi nevinovată scrisoare trimisă de liderul Gărzii de Fier lui
Iorga în care marelui savant i se aduceau reproşuri justificate. De
altfel, toţi aceia care, într-un fel sau altul, au colaborat cu regele, în
ultimii doi ani ai degradantei sale domnii, se fac vinovaţi, alături de
stăpânul lor, de prăbuşirea României în anul 1940.
Legionarii, pe lângă crimele regimului comunist, în România,
au fost nişte miei nevinovaţi. Comuniştii, printr-o cruzime fără seamăn, au exterminat sute de mii de români. Au deturnat, compromiţând pentru decenii, dacă nu secole, destinul neamului nostru.
Despre ei, şi regimul lor, Ion Iliescu, atâta obraz a avut să spună: că
a fost un regim impopular. Nu criminal, nu totalitar, nu fascist, de
nuanţă roşie aprinsă, ci impopular. Iar tovarăşii torţionari, după ‚89,
cu ajutorul aceluiaşi Ilici Iliescu, ni s-au suit în cârcă mai ceva ca
până atunci. Unul n-a fost acuzat, pedepsit, închis. Nici Nikolski,
odiosul evreu basarabean, nu şi-a primit pedeapsa, nici Drăghici,
nici atâţia alţii. Mai mult, cei care ne-au călărit în epoca de aur, neau încălecat şi după ‚89, arătându-ne ei nouă, cum se zideşte un stat
de drept, edificând în România sfârşitului de mileniu II o structură
statală mafiotă în sensul cel mai adevărat al termenului. Legionarii,
însă, au continuat să fie diabolizaţi ca sanguinari şi criminali sadea.
Nu se ştie că tocmai în timpul scurtei lor guvernări (septembrie
1940 - ianuarie 1941), din România, a dispărut corupţia, prima dată
în istoria sa, România a fost condusă de politicieni care nu şi-au
furat propriul popor. În timpul lor, ca şi în vremea guvernării lui
I. Antonescu. Iar despre adevăraţii vinovaţi de dezastrul naţiunii
noastre în secolul XX se minte, nu se spune adevărul; se folosesc
sofisme, cuvinte blânde, nevinovate. Tom Galagher are dreptate:
românii sunt o naţiune furată. Autorul englez, în cartea sa,(„Furtul
unei naţiuni. România de la comunism încoace”, Editura Humanitas, 2004), nu poate fi contrazis cu nici un chip. Doar dacă extindem o asemenea aserţiune asupra secolului XX, îndeosebi după ce
Carol al II-lea se urcă pe tronul României. Abuzurile, hoţiile, trădările faţă de interesul naţional ale lui au fost indiscutabile. Cu o aşa
de mare putere în mâini el n-a făcut nimic în vederea pregătirii armatei. România, la acea vreme, era o ţară pândită, duşmanii săi neascunzându-şi intenţiile agresive, revizioniste. Se observa uşor că o
nouă confruntare continentală era aproape. Şi totuşi, deşi avea toate mijloacele la dispoziţie, el a realizat în această direcţie mai mult
decât nimic. Linia „Carol” de pe Nistru, pe care o invoca ca pe o linie „Maginot” românească, nu era decât o minciună ordinară. Fusese zgâriat pământul, pe ici-acolo, vreo jumătate de metru, şi gata,
ruşii nu vor îndrăzni să ne atace! Făţărnicia lui Carol a fost una
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murdară. Nici nu se obosea să şi-o ascundă conştiinţei sale. Astfel, în ianuarie 1940, individul s-a gândit să petreacă Boboteaza la
Chişinău, dând semnal ruşilor că nu ne e frică de ei. Gestul în sine
a fost unul mai mult decât necesar. S-a organizat o paradă militară,
iar zeci de mii de basarabeni au defilat şi l-au ovaţionat. Secătura
fusese extrem de încântată de dragostea şi entuziasmul poporului.
Doar că gestul lui Carol, cu toată parada militară, a fost unul de faţadă. Stând ore întregi la tribuna oficială, picioarele i-au îngheţat. Şi,
ca să şi le dezmorţească şi să-şi facă poftă de mâncare la ospăţul ce
îl aştepta la prefectură, s-a gândit să parcurgă distanţa dintre locul
paradei militare şi prefectură, pe jos. Oamenii au înţeles gestul său
ca unul de apropiere de ei, de curaj. De aici entuziasm şi mai mare.
Iar lepra nu s-a ferit să noteze în „Jurnalul” său adevăratul motiv
pentru care a mers, pe jos: frigul de la picioare, nevoia de mişcare,
şi nu altceva.
Despre Carol al II-lea orice se poate spune numai că el însuşi a
fost trădat nu se poate susţine. L-a trădat, desigur, Duduia, înşelându-l, cum am spus, cu aproape întreg anturajul său. Lilly Marcou
a văzut altfel lucrurile. Susţine, într-o carte de un subiectivism grosolan, „Carol al II-lea, regele trădat”, exact contrariul stării reale de
lucruri, plângându-i de milă. Îi înţeleg, dar nu-i aprob minciunile,
judecăţile strâmbe. Nu poţi scrie decât de bine despre un individ
care, deşi rege, s-a pus de bună voie sub papucul unei femei. Iar femeia cu pricina era din neamul ales, singurul neam ales de Dumnezeu pe pământ să ne călărească pe noi, toţi. Ei bine, pe acest rege
„trădat” nici un şef de stat, după alungarea sa din ţară, nu mai dădea
doi bani. Harry Truman notează, aiurea, cum i-a stricat o seară, la
Rio de Janeiro, după al doilea război mondial, „fostul rege al României, Carol”, şi cum l-a ignorat, întorcându-i spatele, secăturii (aşa
se exprimase el).
Noi, însă, nu suntem atenţi la trecut, la adevărurile lui ascunse
şi mai puţin ascunse. Uităm, şi iertăm, repede, repede, tot şi toate.
Nu înţelegem că dacă tolerăm la infinit celor ce ne „conduc” excese,
trădări, minciuni, hoţii, ne sechestrăm propriul viitor. Şi că dacă
tot continuăm aşa, dacă ne castrăm memoria nu vom avea nici un
viitor. Vom avea, desigur, viitor, dar unul de slugi. Aşa vrem să fim,
aşa am fost, un timp nepermis de lung, în raport cu cei ce ne-au
condus: nişte slugi. Şi ne place să ne gudurăm pe lângă „marii” zilei.
Iar un grec, fratele celei de-a doua soţii a lui Carol al II-lea, Elena,
observând excesele unor membri ai Casei regale din România, se
tot minuna de toleranţa noastră, declarând: „Dacă la noi, în Grecia,
am fi comis măcar 10% abuzuri câte comit membrii Casei regale din
România, am fi fost, cu toţii, puşi la zid şi împuşcaţi!”.
Ei bine, acestui om fără nici o conştiinţă, acestui rege „trădat”,
autorităţile române, acum, când un nou secol şi mileniu a început,
i-au repatriat rămăşiţele pământeşti. I le-au adus în ţara lui „dragă”,
„slujită” de el cu atâta demnitate şi onoare! Şi pentru ca să fim şi mai
bine reconciliaţi cu trecutul recent, (tot ne-au reconciliat guvernanţii cu toţi şi toate), celui care n-a fost decât un laş şi un dezertor, la
revenirea în patrie, i s-au dat onoruri militare! Armata română, în
numele naţiunii, a dat onorul unui dezertor! ! ! Iar cinstitu-i trup,
vorba cronicarului, era cât pe ce ca să fie aşezat în marea catedrală
de la Curtea de Argeş. Numai că Dumnezeu n-a fost de acord cu
atâta blasfemie. Şi individului i s-a găsit un loc de veci nu departe
de cel al părinţilor săi, într-o capelă. Iar jumătatea sa ideală, moartă
în 1977, a fost repatriată şi ea. Nu ştiu dacă şi ei, pentru „serviciile” aduse ţării, i s-au dat onoruri militare. Ştiu că nu a fost primită
în capelă, fiind „despărţiţi” după moarte, de câteva sute de metri
lungime.
Aşa-i bine să fim: toleranţi şi amnezici, iertători faţă de toţi. Iar
pe Ceauşescu ar fi bine să-l scoatem din mormânt, că tot ne-a oferit el singura „epocă de aur” din istorie, tot ne-a asigurat un trai mai
mult decât civilizat, că tot a slujit naţiunea mai abitir ca oricine, păzindu-i cu sfinţenie drepturile, onoarea şi „independenţa”! Şi dacă
l-am împuşcat, să ne punem cenuşă în cap, să ne tragem sacul de
penitenţă peste trup, să-i ridicăm, cu toţii, un mausoleu faraonic, în
semn de recunoştinţă şi remuşcării târzii!
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Nu ieşim nicodată din noi înşine[1]

Uroboros

Îndrăgostit de uroboros, Nichita Stănescu ne arăta tuturor celor
care’l însoţeam în călătoria sa spre geneza poesiei, în sanctuarul de
lângă Piaţa Amzei, spun că arăta în sens virtual pentru că, de fapt,
ne îmboldea să ne imaginăm şarpele care îşi înghite coada. Stătea
ca Demogorgon[2] între cer şi pământ. Întregul originar al lumii ni
se perinda prin faţa ochilor minţii şi deasupra capului sesizam o
coroană uneori de lauri, alteori era înlocuită de uroboros, simbol
al veşniciei, simbol primordial al creaţiei ce implică o continuitate a
vieţii şi totalitatea universului. Eonii se supun marelui ocean în faţa
Marelui An al anticilor. Învăţaţii Evului Mediu ieşeau din încorsetarea mileniului întunecat şi bănuiau sensuri alternative ale mersului
timpului la o anumită perioadă de timp[3],
Timpul, prieten şi duşman al omului, al trupului de fapt, timpul este cel ce scaldă sufletul legând şi dezlegând amintiri din viitor
şi trecut, este şarpele ce se autofecundează pentru a permanentiza
eternitatea. Totul e un vehicul cosmic, eteric, așa cum îl închipuiau și neoplatonicii în care sufletul își dobândește de la stele și sfere,
clopotele gândirii noastre, trecerea prin corpul pământean. Dacă e
să ne întoarcem la hrana spiritului lui Aristotel purificat prin abur,
admițând pluralismul vehiculelor eteric, aerian etc pe care le întâlnim eschatologia vehiculului, atunci înțelegem de ce poeții cuprinși
de conștiența acestuia îl descriu în versurile lor.
Și roata albă mi-e stăpână/ce zace-în sufletul fântână[4].
Al doilea element al trilogiei secrete – car (roată)-fântână-clopot/ trup-suflet-spirit[5], este asociat și la Ion Barbu aceluiași simbol.
Întâmplare? În niciun caz copiere, ci identitate de erudiție și frăție...
Priveşte-mă acum din arca ta
cum zbor ! Ci tu
eşti gândul trecând sinapsa
dintre falii.[6]

Iar unul dintre aceste vehicule cu rol descendent, precum Cuvântul sau fotonii emiși din univers către om, este șarpele. Și totuși
șarpele reia ciclul universal la infinit – Hic est Draco caudam suam
devorans.[7] Ouroboros este șarpele care își devorează coada, acele
minunate reprezentări de la baza coloanei din Rosslyn. Dar dacă
Platon în Banchetul afirmă că la început creația umană era un Rebis printre dragoni, așa și timpul sub lovitura copitei lui Pegas naște
fântâni, iar acestea sunt limbile clopotelor prin care accedem între
ceruri. Timpul, șarpele, e argintul viu, și aripile zeului Mercur sugerează existența șerpilor înaripați distruși de ibiși, păsările zeului
Toth, pasărea vehicul a zeului Vishnu, şarpele cu aripi mayaş. La
egipteni şi celelalte divinităţi cosmice, Isis, Osiris, Horus sunt legate
între ele prin această verigă vie. De aceea în timpul Renaşterii, când
şi filosofia lui Platon a fost readusă în actualitate de Marsilio Ficino
şi Pico della Mirandola, me multe blazoane ţi monede bătute la curţile nobililor a apărut uroborosul pentru a sublinia caracterul moral
şi libertatea în faţa timpului a iniţiaţilor lor posesori.
1. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, 1746
2. Strămoş al zeilor şi păzitorul suprem al forţelor oculte
3. 15.000 ani
4. Ion Barbu, Riga Crypto şi Lapona Enigel, Uvedenrode, Editura
Cultura Naţională, 1930
5. Dogmă sau libertatea gândirii, Junimea, 2007
6. Podul curcubeu, Poema focurilor, Contact international, 1986
7. Iată dragonul care își înghite coada
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La Boderie, poet și savant francez insera fragmente orfice în poemele sale precum în epopeea La Galliade 1578 în care descrie fenomene asemănătoare muzicii sferelor, afirmând că barzii din Galia antică constituiau izvorul primar al muzicii, poesiei și filosofiei.
Însă ceilalți, mai chibzuiți în contragreutate,
Impreună au cumpănit firea glasurilor cântate
Slabe sau răgușite, înalte, limpezi și nete
Având însușirile celor șapte planete,
Urmând calea de mijloc au găsit o cărare
Pentru a’și uni acordurile într’o perfectă cântare.[8]

Totul este discutat în raport cu psalmii lui David și chiar rugăciunile lui Hermes Trismegistus care preamăresc pe Dumnnezeu,
cântând în vers templul și tronul Său.
Dacă Cronos îşi devorase copiii, şarpele înghiţindu’şi propria
coadă, piatra, a cărei şlefuire cade în sarcina cunoaşterii, Ashlar
– Jupiter poate deveni mai marele peste comunitatea sa de zei. În
Egipt sarcofagul înseamnă cel care înghite carnea (era realizat din
piatră); deci rolul pietrei ar fi de eliberare a fiinţei spirituale. Precum un uroboros, aici ar locul în care omul îşi poate devora temporalitatea. În aludel parcă revedem baza coloanelor de la Rosslyn,
procesul de rafinare al substanţelor din alchimie cu întreaga semnificaţie hermetică răsfrântă în contrast cu creştinismul unde timpul
liniar lâncezeşte între Facere şi Judecata de Apoi.
oh
dăruieşte ‘mi
		
lacrima
să’mi juri
		
stihie

Cronos
că
nu’i
esenţa
în volucru

jură’mi		
c-ai uitat
pe care stea 		
e marea
sub care vânt e norul
troienele şi gheaţa
în care suflet sunt…
ci dăruieşte’mi, Cronos,
			lacrima ta.[9]
Destinul, necesitatea cosmică încearcă să arunce lanţurile sale
în jurul sferei armilare. Cele patru elemente cosmice se înverşunează să’şi administreze transformarea, într’o perpetuă sinteză de
moarte şi înviere, renaşterea din cenuşă a trupului păsării Phoenx
fiind acelaşi uroboros spiritual. În Metamorfozele lui Ovidius, Gigantomachia lui Claudianus[10] sau De immortalitate animae a lui
Pomponazzi[11] timpul se răsuceşte între alb şi negru, influenâînd
creaţia marilor minţi ale umanităţii şi realizând opere lirice fără
egal. Hyeronimus Bosch, Giulio Romano, Luca Giordano şi câţi alţi
mari artişti ai penelului au încercat să reprezinte eterna reîntoarcere şi ciclitatea timpului. În spiritul nostru actuaş nu putem continua
decât imaginând simboluri perene.
8. La Boderie, La Galliade, 1578
9. Numele fântânii, Poema focurilor, Contact international, 1986
10. Claudius Claudianus (370-404), poet latin născut în Alexandria
11. Pietro Pomponazzi (1462-1525), fondator al şcolii aristotelo-averroistice, Catholic encyclopedia, 2011
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Mircea a. DiaConu

I.L. CARAGIALE.
LuMEA îNTRE ADEVĂR ŞI REALITATE

A

Aproape orice text poate fi invocat pentru a comenta fascinaţia caragialeană în faţa lumii, haos căruia Caragiale îi caută structura de adîncime, sensul. Iată O vizită la castelul „Iulia Hasdeu”,
acest interviu mascat, aflat la rădăcinile reportajului literar, care
nu-i altceva, în realitate, decît povestea unei iniţieri ratate sau,
mai degrabă, refuzate. Călinescu vorbea de nota sa maliţioasă,
cu atît mai mult cu cît, anterior, Caragiale publicase în „Moftul
român” (1893) o serie de ironii la adresa preocupările spiritiste
ale lui Hadeu. La limită, supusă aceluiaşi unghi ironic, şi fervoarea naţională pătimaşă a lui Hasdeu.
Fără îndoială, însă, că Hasdeu e unul dintre autorii în care
Caragiale se regăseşte; îi uneşte histrionismul demonic şi spiritul liber, plăcerea înscenării şi pasiunea pentru detalii şi, de ce
nu, chiar o anumită viziune asupra artei, asupra căreia ar trebui insistat. Ambii gîndesc opera ca arhitectură. Ca să nu vorbim, chestiune foarte umană, dar cu atît mai relevantă cînd e
vorba de vieţile scriitorilor, de idiosincraziile amîndurora faţă de
Maiorescu. De altfel, în paginile acestea de reportaj, Maiorescu
face obiectul unei „execuţii”, cel puţin în aceeaşi măsură în care
obiectul unei execuţii e Hasdeu însuşi, care vede în Alecsandri
cea mai mare figură a literaturii noastre, iar în Heliade o „figură
gigantică”. Şi asta în condiţiile în care „Eminescu a avut talent,
dar e departe de a se numi un mare poet naţional”. Dacă admiraţia lui Caragiale e sinceră (ce rost ar fi avut altfel vizita), la fel de
real e vectorul relativizării, care nu dinamitează, însă. În portret,
doar umbra, abia perceptibilă, a unei exagerări ironice: „Ascult
uimit vertiginoasele jocuri ale acestui înalt spirit, toate egal pline de farmecul inspiraţiunii şi de puterea convingerii. Spiritul
acesta jonglează cu corpii cereşti cum ar jongla cu nişte mingi
sau portocale”.
Ce descoperă Caragiale la castel?! O construcţie a cărei arhitectură, inspirată la propriu, ar trebui să poarte în sensul cel
mai exact sigiliul lumii şi amprenta lui Dumnezeu. „În fiecare colţ,
materia spune o idee”, citim într-un loc. Copleşit de atîta sens impregnat în materie, de viziunea unui spirit integrat ordinii cosmice, ar sta o clipă să se reculeagă pe o terasă. Amfitrionul e, însă,
posedat de misiunea sa şi de traseul ascendent al viziunii carel domină: „– Mai sus! mai sus!”, îndeamnă el. Iar mai tîrziu: „–
Acum, iar sus! sus!”. Totul pentru a trăi, în miez de noapte, scena
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sublimă a spectacolului cosmic. De aici, invitaţia finală: „– Trebuie să stai deseară aci, să vezi o noapte înstelată de pe terasa de
sus, ca să pricepi mai bine toate cîte ţi le-am spus”. Dar vizitatorul
(un simplu… om) îşi face treaba şi pleacă. „Apucă” trenul pentru
a putea coborî la Ploieşti.
Ploieştii?! Emblemă a lumii concrete. Aici Caragiale rămîne
să facă, aşa cum arată convingător Marta Petreu, o demonstraţie despre (im)posibilitatea cunoaşterii lucrului în sine. Chestiune asupra căreia vom reveni. În fond, implicat în toată povestea
aceasta, Kant fuse el însuşi pasionat de astronomie. Dar Caragiale rămîne un senzualist empiric: preferă sublimului cosmic şi
sensului monadic alte plăceri, mai umane. Evident, nu-i el pedagogul de şcoală nouă, care să deseneze pe tablă, în faţa elevilor, o
elipsă, pentru a vorbi după aceea cu gravitatea despre „Ugniverz”,
gazeta, fără îndoială, care nu-i „compekenke în cauză”. El trimite
la „«Mundus»” oder «Ţodiacon», «Univerzal-transţedental-cosmologhişe-stronomişe-meteorologhişe Flinghende Bleter», acea
publicaţiune de fală care apare o dată la lună şi în care se arată
„ţălebritatea erughiţiunii germîne, pîntru care, ca s-o poată cineva pricepe, musai să aibă ştiinţă ghespre răţiunea pură, musai să
ştie jugheca ca Kant”, şi aici, fireşte, „şcolarii rîd tare”. Caragiale e
mai degrabă Şcolarul Bârsescu care, cu gîndul „la foale”, identifică elipsa reprezentînd „calea comeatii” cu un castravete.
Dar şi în proza lumii celei mai banale, fie ea chiar încorporarea bizară a unui destin, Caragiale chestionează asupra mecanismului de instituire a unui sens. Ce ar putea avea în comun
un astfel de reportaj despre „materia care spune o idee” cu un
text precum Cănuţă, om sucit?! Aparent nimic – dar schiţa din
urmă urmăreşte ea însăşi, coborîtă în burlesc, ideea devenită formă. Putem trece peste condensarea tezistă şi peste didacticismul
destul de steril care reduce viul la tiparul unei scheme. Chiar peste imaginea artificială de sinteză, căci, legate ca mărgelele pe aţă,
dar fără coerenţa unui suflu motivat, sînt aici sugestii care pun
alături de satanismul folcloric şi de bizareriile fatale, pe pedagogul de şcoală nouă, pe Spiridon din Noaptea furtunoasă ori
scenele politice şi fundalul adulterin. E şi aici, cît de schematic,
„reportajul” unui destin.
Dar ce anume leagă toate aceste fire dincolo de firea ciudată a personajului?! Nimic. Cît despre firea sa, chit că n-ar putea
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explica totul, ea devine prilejul unei investigaţii chiar mai intense. Finalmente, Cănuţă e un blazat cu reacţii pasionale duse la
extrem: apatic cînd e bătut cu cruzime sau e înşelat de soţie, divorţează, ia decizii exagerate cînd abia de-i pălmuit sau cînd acasă i se arde peştele. Îşi abandonează soţia însărcinată, în schimb,
e impresionat de durerea ei de măsele şi se recăsătoreşte. Bizarerii însoţite de suficiente coincidenţe pentru a da senzaţia unui
text dezarticulat, tocmai prin prea marea intenţionalitate, care
relevă, in nuce, obsesia lui Caragiale în articularea unui mecanism. Acesta, da, adevărata marotă.
Dar care e adevărata cauză a mecanismului? Ce-l alimentează?! Este omul un agent dumnezeiesc sau unul demonic?! Adică,
un spirit conservator, fanatic, plin, sau unul, liberal, relativ, gol?!
De dreapta – sau de stînga?! Iată – la limita ironiei, în cumpănă,
în intervalul în care totul e posibil, cu o greutate mai mare pe
talerul pe care apasă denunţul privind taina ascunsă a lucrurilor
– părerea unui narator. Fiind vorba de o nuvelă (aşa se subintitulează textul), şi nu de o schiţă, de vreun reportaj, nenea Iancu
nu-i la fel de vizibil în spatele lor, deşi e la fel de prezent.
Citim în Lache şi Mache. Nuvelă: „În cea dintîi săptămînă
după luarea lefii, principiele lor se întemeiază: pe recunoaşterea
ordinii şi scopului providenţial în mersul omenirii; pe adevărul
că omul nu este numai o vită, care trăieşte pentru a mînca şi a
bea, ci un agent dumnezeiesc, însărcinat cu misie înaltă în complexul universului; pe necesitatea guvernului aflător la putere; în
fine, pe temeiuri pur conservatoare”. Traiectoria nu se opreşte
aici: „Deodată însă cu ieşirea celor din urmă gologani din jiletcile lor, Lache şi Mache părăsesc aceste principii «uzate» şi «falşe»;
atunci lumea şi omenirea sînt numai o confuzie fără plan nici ordine; guvernele toate sînt rele, dar cel mai rău e cel de faţă; omul
este un joc nenorocit al oarbei întîmplări, o victimă a societăţii
– principii aproape anarhiste – totul se stinge într-un mormînt!
– amar scepticism!”. Lache şi Mache, „adevăraţi enciclopedişti”
(pentru că „ştiu din toate cîte nimic”), sînt oameni moderni, emblema timpului lor. Iau parte la discuţii despre „poezie, viitorul
industriei, neajunsurile sistemei constituţionale, progresele electricităţii, microbii, Wagner, Darwin, Panama, Julie Belle, spiritism, fachirism, l’Exilée şcl. şcl.”. Dar sînt oameni ai timpului lor
într-un sens total: ca şi în cazul „Claponului”, cearta lor duce la
tulburări cosmice; reîntîlnirea lor, o recucerire a armoniei cosmice. O mutare în hiperbolă ironică a unei viziuni integraliste asupra lumii. Aşa încît, hrănită din surdina unei perspective
imanentiste, pentru care, totuşi, totul devine iluzie, întrebarea revine: e omul agent dumnezeiesc sau joc nenorocit al oarbei întîmplări? Întrebare, în fond, eminesciană: „De ce se-ntîmplă toate
aşa cum se întîmplă, / Cine mi-o spune oare? E plan, precugetare, / În şirul orb al vremei şi-a lucrurilor lumei? / Sau oarba întîmplare fără-nţeles şi ţintă / E călăuza vremei? Putut-a ca să fie
/ Şi altfel de cum este tot ceea ce ezistă, / Sau e un trebui rece şi
neînlăturat?”. Aşadar, e omul agent dumnezeiesc sau joc nenorocit
al oarbei întîmplări? Sau este el deopotrivă şi una, şi alta? Orice
opoziţie se transformă, prin repetiţiei, în lege a armoniei.
În fine, simplul paradox, care întreţine mecanismul în mişcare, nu e suficient ca explicaţie, dacă ţinem cont de exemplaritatea cazului din Cănuţă, om sucit. Iată aici o demonstraţie a
imposibilităţii de a înţelege, căci Caragiale oferă în detaliu toate
coincidenţele bizare fără a trece, însă, dincolo de suprafaţa unui
mecanism care acţionează ca o voinţă în sine. Aşa încît destinul
nu-i destin, ci suprafaţa unei provocări. Nu-i vorbă: simultan, se
instituie aici, ca în întreaga operă caragialeană, pe de o parte, în
marginea viziunii realiste, discursul despre lume (ca interogaţie
implicită asupra destinului), pe de altă parte, în marginea sondării metatextuale, discursul lumii ca text. Impresia că semnele sînt
recunoscute (adică au existenţă obiectivă şi cineva le identifică)
se suprapune perfect peste aceea că ele sînt construite. Într-un
caz, autorul nu face decît să le recunoască, la rîndu-i, în celălalt, el le propune spre recunoaştere unui cititor. În ambele cazuri,

Memoria
https://biblioteca-digitala.ro

însă, bucuria unui hedonist – care priveşte spectacolul lumii (şi
nu al celei mistice, ci al celei concrete: „ce mulţime! ce eleganţă!
ce belşug!”, exclamă în Repausul duminical, contemplînd forfota
de „caleşti, birje, automobile” de pe Calea Victoriei) şi, deopotrivă, se lasă privit de o lume pentru care, mare scamator, mai
lasă la vedere vreun detaliu. Într-un caz, de nu vor fi fiind mai
multe, lumea care priveşte este chiar el, actorul. Hilară situaţia
din Corespondenţă sentimentală, scrisoare a cunoscutului care se
crede eroul unei farse pe care Mari i-o joacă. Spaima, rugămintea, nebunia sînt urmate de bucuria participării la un aşa spectacol: „Deară ce se zicu, poate se crezi că m-am speratu, da, eu
nu, sum mai vesel că mi s-a intămplatu această farsă, care mi
ai făcutu, căci atunci cănd voiu fi soţul tău ‘mi voi suvena că ai
fost demnă de iubitu, că eşti. / Aduţi aminte Mari, că dupe cum
credu, ai făcutu lectură Romantică, şi ai avut destulă probă cum
respingătorul cade, iubesce, şi aceasta o face tîrziu cănd primul
respinsu e rece, nu se mai găndeşte la trecutu”. Dar, în afara interpretării în sine, sens nu există. Autorul nu face decît să pună
în funcţionare un mecanism chiar atunci cînd lasă impresia că-l
copiază – mecanism perfect în interiorul lui, care creează permanent senzaţia straniului. De n-ar fi, totuşi, exagerat, aş invoca
tablourile lui de Chirico, chiar dacă desenului exact al unuia i
se opune aici, aproape întotdeauna, o lume încărcată în detalii
proteiforme. Golite de interpretări, faptele îşi pierd orice consistenţă, devenind aproape exclusiv interpretare. Să reluăm cuvintele citate ceva mai devreme: „De ce oare? – De ce, de nece – nu
trebuie să ne batem mereu capul să filozofăm, să tot căutăm cauza la orişice… Destul să constatăm cum se petrec lucrurile…”.
Să recunoaştem, scoase din context, cuvintele acestea par să semene lecţiei lui Euthanasius din cunoscuta nuvelă eminesciană.
Citim acolo: „Nu explicările ce se dau faptelor, ci faptele înşile
sunt adevărul”. Şi asta într-o scrisoare în care se face apologia
statului natural, în care nu funcţionează decît voinţa oarbă de
a fi, eliberată de orice participare subiectivă. Doar că la Caragiale atîta pasionalitate pusă în joc este dovada unui mecanism
mai violent şi fără… ideologie, gol dar tocmai de aceea excitînd
inteligenţa, aflat, oricum, la polul opus sublimului cosmic, care
nu oferă prilejul nici unei nelinişti. Eventual prilejul ironiei metafizice, căci realitatea se hrăneşte din cea mai exactă stranietate. O explicare a mecanismului, în Cum devine cineva revoluţionar şi om politic…? Ajuns din întîmplare în miezul unei revoluţii,
„blajinul fecior al Păunei-văduvii” „e ţinut la secret sub învinuiri
grave”: umblase repede şi se înfierbîntase, apoi îl apucă frigurile, prin urmare, se opreşte la o cîrciumă şi bea cîteva ţuici, trece
prin piaţa Teatrului şi în învălmăşeala de-acolo, un sac cu cărbuni i se sparge. În toată învălmăşeala, încercînd să se apare de
un jandarm călare, „ia de la picioare un grunj mare de cărbune
şi plesneşte drept în ochi pe jandarm, care, cu obrazul scăldat în
sînge, se prăbuşeşte de pe cal”. Nici un fel de teleologie, aşadar, ci
simplul hazard şi fascinaţia pentru spectacol, căci „Omul meu
începu să rîză în hohot. S-aplecă iar şi trage iar cu un grunj, şi
înc-o dată ş-altă dată, trage orbeşte în grămadă”. Dincolo de interesul satiric pe care îl vizează fără îndoială – finalul e elocvent în
acest sens –, Caragiale pune în ecuaţie relaţia dintre „vocaţiune”
şi „noroc”, sau, mai precis, între „precugetare” şi „oarba întîmplare”. A interpreta oarba întîmplare ca sens, iată mecanismul după
care se articulează o bună partea lumii lui Caragiale.
Alături de acest mecanism fără transcendenţă, care urmează să dea, însă, tocmai iluzia transcendenţei, acelaşi vid euforic
în articularea labirintului nesfîrşit al lumii. Or, labirintul nu înspăimîntă, ci protejează. Nici un reflex de apărare nu intră în
alertă într-un spaţiu care se dovedeşte al virtualului, în care totul
e posibil şi-n care, finalmente, parcă nimic nu se întîmplă. Orice presentiment sumbru lasă loc euforiei. Aşa încît, într-o pădure de semne, au loc urmăriri, căutări, descinderi, rătăciri; e
plină opera caragialeană de inşi care scotocesc, cotrobăie, aleargă în căutarea unor lucruri ori a unor amici, ca într-o exaltare a
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agoniei. Dar delirul (verbal sau faptic) e de voluptate, iar agonia,
„de plăcere”. Nimeni nu e pregătit să contemple; toţi, în schimb –
inclusiv cititorul implicat în text tocmai prin prezenţa vizibilă a
unui autor care, mic demiurg cinic, înscenează totul – înregistrează fapte (ca şi cum le-ar ingurgita fără saţ), le epuizează întrun delir autodevorant, devin, în fine, mici detectivi care, orbiţi
adesea de propria-le căutare, uită să le şi interogheze. Nici un
fel de investigaţie asupra sensului ultim a căror obsesie însă o au.
Cauza care generează faptele rămîne obscură, ca în Inspecţiune.
Şi ce e acest text, construit deopotrivă pe obsesia mecanismului
bizar al vieţii, decît o demonstraţie – a purităţii ficţiunii, greu
sau imposibil de placat pe existent –, o farsă jucată cititorului?
Nu-i vorbă, lucrul acesta se întîmplă aproape în permanenţă în
scrisul lui Caragiale, doar că, de data aceasta, corpul e perfect închegat, iar iluzia, totală, cu toată aparenţa de înscriere mimetică
într-un spaţiu recognoscibil. O demonstraţie care are substratul
ei polemic. În fapt, Caragiale pregăteşte subtil eşecul oricărei interpretări, lăsînd la lumină doar faptele. Aşa încît, la întrebarea,
reluată cu obstinaţie chiar de critică „De ce, nene Anghelache?”,
Caragiale însuşi nu face decît să se amuze, mulţumit de perfecţiunea, geometrică, barbiană, a jocului. O lume în sine, faţă de care
tot ce ţine de mimesis, trimiterea atît de exactă la spaţiul concret
şi, în general, la realitatea imediată, nu are decît rolul de a înşela.
Păstrînd oarece coordonate de atitudine şi contextul ontologiei romantice, situaţia nu-i diferită în Sărmanul Dionis. Să ne
amintim cele „două vorbe conclusive” ale autorului din finalul
nuvelei: „Cine este omul adevărat al acestor întîmplări: Dan ori
Dionis? Mulţi din lectorii noştri vor fi căutata cheia întîmplărilor
lui în lucrurile ce-l înconjurau; […] în fine, cu firul cauzalităţii
în mînă, mulţi vor gîndi a fi ghicit sensul întîmplărilor lui, reducîndu-le la simple vise a unei imaginaţii bolnave”. Cheia întîmplărilor nu-i, aşadar, o soluţie, consecinţă a unei raţiuni civile,
ci chiar provocarea şi integritatea unei lumi. O lume pură, căci
e riguros textuală, chiar dacă umorul lui Caragiale e negru: asemenea lui însuşi, fireşte, „nenea Anghelache, cuminte, n-a vrut
să răspunză”. Umor polemic şi ironic. Aşadar, iată cum se încheie, cu un lacăt care ne mută în altă realitate decît aceea a lumii,
celebra schiţă. Dar nu e aceasta singura intervenţie exterioară,
mizînd pe o complicitate nepasională, ci ironică, posibilă în mijlocul ipotezei unei existenţe de hîrtie. Să citim: „Din Dobroteasa
apucă la stînga, să iasă spre pe chei spre Piaţa Mare. Trecînd prin
faţa morgei, văd căruţa funebră: un nou oaspete a venit, sătul
de căldurile vieţii, să coboare în răcorosul otel”. Şi-aici nu mai
e vorba de parodierea stilului presei mondene, deşi ar putea fi
vorba de parodierea felului de a gîndi al amicilor, crescuţi în stilul monden, adică inteligent şi cinic, sau, într-un cuvînt, miticist. Admirator al lui Sofocle, Caragiale va fi fost fascinat de ideea fatalităţii, ca mecanism transcendent, dar, deopotrivă măcar,
de articularea unei lumi ficţionale care nu se poate prăbuşi la
nici un fel de înfruntare exegetică. Din îmbinarea acestora, interogaţia pe care o lansează, în acest text în mod explicit. Dar e
o întrebare care fundamentează scrisul caragialean. Întrebarea
unui… detectiv. Iarăşi, însă, glisăm din teritoriul realului în acela
al adevărului ficţional. Iar întrebarea iese din lume pentru a intra
în text. Cel puţin aşa avem impresia pentru că şi în text se configurează geometria vagă a unui labirint. În mijlocul lui, nenea
Anghelache, fireşte, cu mecanismul ciudat al vieţii sale. Dar mai
există un labirint aici, acela al suprafeţelor mundane: cîrciumi,
pieţe, localuri, stabilimente, străzi, berării, cheile, chiar morga.
Într-o lume a suspiciunii (în fond, amicii îl căută pe Anghelache
să-l avertizeze asupra iminentei verificări), urmează rătăcirea pe
un traiect lipsit de repere: în plină noapte, pînă spre zori, în Dobroteasa, la locuinţa lui, apoi prin toate localurile de două-trei
ori, la o cafenea, apoi la lăptărie, din nou în Dobroteasa şi-n fine,
cînd e vorba ca oamenii să nu mai facă nimic („de acuma, aibă
grijă Dumnezeu de nenea Anghelache!”), semnul, datorat simplului accident, al întîlnirii cu căruţa funebră. Altfel, nici un fel
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de indiciu. Şi numai simpla întîmplare le scoate în cale morga
şi-n ea, ca într-un athanor, marea taină. Poate doar Mitică, cel de
la cafenea, care-i îndreaptă, inutil, spre lăptărie, să fie un semn.
Şi ce e cu acest Mitică, luat parcă din paginile lui Mateiu Caragiale?! Iată-l: „În odăiţa din fund, un alt camarad… La lumina
spălăcită a becului Auer, chipul camaradului seamănă cu icoana
unui martir în urma chinurilor: e alb ca varul, cu umbre albastre; fălcile-i sînt încleştate; nasul tras; ochii pierduţi în extaz. În
mîna-i asemenea albă, ca şi cum pe sub piele n-ar mai curge un
pic de sînge, ţine o linguriţă, cu care amestecă, încet, încet de tot
zaharul într-o ceaşcă plină cu şvarţ. Din cînd în cînd oftează din
adînc pe nas, umflîndu-şi nările. Cum îl văd, camarazii se apropie de el şi-l salută. El le zîmbeşte – zîmbetul sfînt al martirului,
care-ntrevede, prin deschizătura regiunilor cereşti, lumina vieţii
eterne – şi urmează să amestece în ceaşcă fără a schimba cîtuşi
de puţin măsura mişcării”. Aşadar, camarazi, aflaţi într-o luptă…
De n-ar fi doar beat, am spune că Mitica e întruparea misterului,
că-n el se-ascunde chiar previziunea sumbră. Aşa, rafinamentul
nu face decît să ascundă o tuşă groasă. Iar Mitică nu-i decît umbra unui indiciu, o simplă aparenţă. Ca şi Anghelache, o cutie
închisă pentru cine caută semne. În afara interpretării semnelor,
plăcerea, nesofisticată, a identificării lor şi a înscrierii într-un teritoriu al vagului. Iată de ce labirintul nu înspăimîntă. Epicureul,
în fond, nu se teme de moarte. Blazat, ajuns la ataraxie, el trăieşte
la o intensitate constantă bucuria aflării în lume.
În Reapusul duminical, gata să se sinucidă, din plictiseală, Costică Parigoridi se salvează prin declanşarea neaşteptată a
unei petreceri de-o noapte, cu amici, aperitive, şampanii, marghilomane. Labirintul e, aşadar, absolut necesar vieţuirii. Mai
mult, în el contrariile se unesc. Un ins refuzînd să se ridice de pe
marginea trotuarului la insistenţele sergentului se dovedeşte că-i
excelentul tipograf care spre dimineaţă părăseşte grupul pentru
ca la o oră fixă, şapte, să se prezinte bărbierit, dichisit, spre a se
duce la atelier. E un excelent culegător tipograf şi şef de echipă.
Iată o lume în care contrariile coincid şi în care măştile sînt chiar
miezul fiinţei. Cauza – ironizatul repaus duminical – nu mai are
pînă la urmă nici un fel de relevanţă. Ce contează sînt faptele,
mărturie pentru coincidentia oppositorum.
Numită Reportaj, o schiţă are ca obiect marginal plăcerea denunţării faptelor ascunse şi, mai ales, voluptatea imaginării lor.
Mai întîi, amintiri din vremea bună cînd „turbasem şi pe public, şi pe politicieni, şi mai ales pe confraţi, cu descoperirile celor
mai intime secrete ale culiselor politice, sociale şi chiar familiale”. Toate acelea din sursă sigură. Apoi, dispariţia sursei şi eşecul altor încercări. De aici, îndemnul dat lui Caracudi: „– Pleacă,
aleargă! Vîră-te peste tot, în lume, în localuri publice şi oficiale, în cercuri politice; scotoceşte, miroase, află, află!”. Aşa încît,
urmează ştirile de senzaţie, care nu mai necesită nici un fel de
dezminţiri. Sursa lui Caracudi, suspectat şi urmărit îndeaproape,
cum ştim, o masă de bufet din „Ciş-me-giu”. Interesant itinerariul acesta al urmăririi care scoate la lumină un bluf. Şi mai interesant însă finalul, căci întreaga „poveste” nu-i decît preludiul
unui text, nescris încă, cu titlul ce gîndeşte Suveranul? O întrebarea la care sîntem invitaţi să răspundem, ipotetic, prin pledoaria
făcută în text invenţiei. Unei invenţii care, în plină manieră, nu
mai cere, cum se întîmpla cu ştirile mincinoase, dezminţiri, căci
are forţa de a institui parcă realul. E ca şi cum ai spune, în fapt,
că adevărul e o iluzie, şi abia în felul acesta invenţia îl poate substitui. Realitatea e provocată să se nască, iar neantul, obligat să
capete formă. Altfel spus, exerciţiile de stil despre realitate instituie posibilul cu atributul adevărului. E ca şi cum am spune că
totul este stil, că, prin urmare, faptele înseşi – în căutarea cărora
personajele se află – nu-s decît stil. Dar, stil fiind, adică tehnică,
ele au consistenţa de nedezminţit a lumii concrete. Aşa-mi explic indicaţiile iniţiale din Amici: „Cititorul mă va ierta că nu dau
nici o indicaţie de ton, de acţiune şi de gamă temperamentală în
tot decursul dialogului – indicaţie atît de necesară pentru citire
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caldă – şi va suplini însuşi cu imaginaţia această lipsă”. Aşadar,
Caragiale oferă doar fapte – dar numai în scopul „interpretării”
lor. De nu-i în totul aşa, rămîne încă întrebarea privitoare la echilibrul necunoscutelor din această ecuaţie în care, în penumbră,
se mişcă lumea şi textul. Şi totul sub ochii fascinaţi ai autorului
care, de deasupra, omniscient, dar jucînd rolul celui cu perspectivă limitată, priveşte în labirint şi pune întrebări pe seama identităţii. Peste tot, însă, banda lui Möbius.
În Tren de plăcere, de exemplu, un labirint care are drept consecinţă poezia amorului. De o parte, faptele în delirul lor fără
sens, pe de alta, sugestia faptelor cu o ambiguitate din care nu
dispare, cu tot subtextul complice şi ironic, poezia. Ca şi cum Caragiale ar fi un Cehov fără inocenţă, prezent în text şi deopotrivă
în afara lui, capabil să se amuze în spatele faldurilor care-l protejează. Dar care nu-l pot întotdeauna salva. Adesea prin preajmă,
moartea nu e stil. Sau este un stil care se devoră pe sine, încît căderea în lume este posibilă. Aşa se face că Mitică, din monologul
1 Aprilie, sfîrşeşte prin a deveni victima propriei capcane. Ce e o
farsă decît un labirint posibil care provoacă în cel vizat neliniştea
motivării faptelor? În fond, Lefter Popescu sau Anghelache, în
feluri diferite, pun problema aceasta a lumii ca teatru sau, mai
exact, a lumii ca scenă pe care se desfăşoară nişte farse, fie ele
ale marelui regizor cinic, pe care autorul nu face, ici-colo, decît
să-ncerce să-l copieze. Astfel de regizor blazat şi sceptic, Mitică
intră aici în capcana altui mecanism, de necontrolat, al reacţiilor bizare, poate motivate psihologic, deşi nu analiză psihologică face Caragiale, nici aici, şi nici în cîteva din aşa-zisele nuvele
psihologice. Chiar şi un astfel de text se include acelora care sînt
consecinţa unui hedonism hrănit de suspiciune, căutare şi vag.
Un hedonism care aproximează identitatea.
Identitatea? Competiţia aceasta dintre adevăr şi realitate face
obiectul multora dintre scrierile lui Caragiale. O schiţă se numeşte chiar aşa: Identitate… Fireşte, coborîtă în cotidian şi în
anecdotic, miza nu e filozofică; nici măcar filozofardă. De ce
i-am refuza însă un sens mai înalt? Căci faptele de-aici demonstrează cît de uşor falsul poate fi luat drept autentic; ba mai mult,
că falsul este luat întotdeauna drept autentic, pentru că imaginea
despre adevăr contrazice realitatea adevărului. Altfel spus, că forma substituie esenţa, devenind, fie şi numai ca imagine, esenţă.
Altfel, anecdote din sfera memorialisticii. Fără hîrtiile de identitate, eroul nu poate scoate o sumă derizorie de la sucursala unei
bănci din Paris, în schimb, unui gentlemen (gentlemen englez;
roşcovan; costum cadrilat; portofel enorm, crocodil veritabil etc.,
etc…”), care se dovedeşte ulterior a fi un infractor, i se eliberează o sumă uriaşă. La fel, la graniţă, fără paşaport i-e imposibil să
treacă, în vreme ce un muscal anarhist (altfel, „tip de om excelent, bun, onest şi moral; dar… apostol… infatigabil şi incurabil”), încărcat cu „un pachet de documente”, o face fără nici un
fel de piedici. De-aici vine şi salvarea, aşa încît eroul nostru se
numeşte acum Bob Schmecker şi e cetăţean american. Mai mult,
„prezidentul U.S.A. «roagă pe toate autorităţile civile şi militare
de pe globul terestru să mă lase să trec şi să-mi dea ajutor şi protecţie în caz de nevoie»”. Altfel, cu numele acesta nou, anecdota-i cam îngroşată şi, fireşte, adaugă într-un dozaj exagerat mult
amuzament poate mîhnirii. Dar nu în simplele coincidenţe trebuie căutat sensul schiţei şi nici măcar în hazul satiric al poveştii,
ci în titlul ei, Identitate. În fond, iată cît de uşor poţi fi altcineva
şi cît de uşor tu însuţi devii o simplă formă goală. Altfel, aflate în
căutarea adevărului, autorităţile – singurele care ar trebui să dea
proba credibilităţii – nu fac decît să citească pe dos. Şi să se înşele
– semn că nici o dovadă nu e suficientă pentru a certifica adevărul.
Aceeaşi problematică, în fond, în textele ciclului bulgar. Să
fie vorba despre ciclul bulgar pentru că ideea conspiraţiei naşte, firesc, un păienjeniş de suspiciuni? În Ultima oră!…, nota ridicolă referitoare la ziaristul care vînează senzaţionalul e indiscutabilă. Orice informaţie aparţine gogoşilor, balivernelor. Pe de
altă parte, totul se desfăşoară în seara de dinaintea bîlciului de Sf.
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Maria. Aşadar, ca un preludiu la timpul măştilor, care înseamnă
şi o schimbare de decor. Dar, bombardat cu veşti senzaţionale,
mereu contrazise ba de un căpitan, ba de un ministru, pînă la
urmă povestitorul îşi ia rolul în serios. Şi, convins de falsul unei
noi veşti, nu-l mai contrazice pe ziaristul aproape fanatizat, ci-l
încarcă cu noi detalii. Iată cum se naşte, din nimic, o informaţie
şi o sursă credibilă! Să ne amintim observaţia lui Şerban Foarţă,
care vorbea despre o demonie a presei la Caragiale: „Demonică,
literalmente demonică, devine presa cînd se instituie, pe sine, în
sursă de evenimente, cînd dintr-un simplu receptacol şi/sau o
limpede oglindă a lor, ajunge-n (im)postura de a le genera, ea
însăşi, incontrolabil şi malign, aidoma unei tumori”. În fond, n-a
anunţat Caragiale însuşi căderea Plevnei înainte ca ea să se fi produs cu adevărat? Fireşte, oricît near plăcea să folosim acest fapt
în favoarea noastră, nu e aici vorba de vreo instanţă care să se fi
jucat, la rîndu-i cinică, cu meandrele în care e prins, în propria-i
biografie, autorul nostru. Revenind asupra textului numit Ultima oră!…, urmînd în volum discutatului deja Reportaj, putem
bănui unitatea lor muzicală, dată de leit-motivul invenţiei jurnalistice. În subtext, însă, şi problematica fragilului echilibru dintre
adevăr şi fals. Pe calea invenţiei, ca într-un carnaval al formelor,
orice ipostază accidentală poate întruchipa originarul.
Aceeaşi investigaţie în Boris Sarafoff!…, text asupra căruia
vom reveni. La mijloc, în sensul propriu dar şi figurat al cuvîntului, cîţiva „infatigabili reporteri de ziar” numiţi A., B., C., D. –
dovadă a faptului că interesează mecanismul, nu personajele, folosite ca simpli actanţi fără identitate, declanşatori ai acţiunii. În
urmărirea „inteligentului jude de instrucţie” J. Th. Florescu, care
le-a scăpat în ultima clipă, cei patru reporteri îl întînesc la cunoscuta ospătărie Enache pe Boris Sarafoff, inculpat în delicte naţionale. Joc exact al acestuia: siguranţă de sine, curaj, impetuozitate.
În tabăra ziariştilor: surpriza, fierberea, spaima, teroarea. Pe un
fundal de suspiciuni, jocul mut dus aproape spre paroxism. Încît,
confruntarea e iminentă – şi-n timpul ei, în vreme ce reuşeşte să
ajungă la trăsura cu care va scăpa, lui Sarafoff îi cade peruca; el
însuşi îşi smulge barba. Surpriză totală: Sarafoff nu era altul decît
„inteligentul judecător de instrucţie”. Totul fusese perfect: jocul,
vestimentaţia, cartea de vizită lăsată să cadă, demascarea însăşi,
limbajul. Iată un judecător (tot o autoritate) punînd la cale farse.
Mai mult, în ultima clipă îl însoţea un grefier, devenit Kovaceff,
un grefier, deci cineva obligat să consemneze fapte sau vorbe fără
să intervină; grefierul nu-i mai mult decît un simplu funcţionar.
Or, aici, judecătorul şi grefierul creează realul, provoacă seria de
evenimente, le instituie cu proba adevărului pentru a o pulveriza ulterior cu superbia autorităţii absolute. Prin ei, ipoteticul,
cu toată doza de neverosimil, se înscrie în real. Alte nivele? Ridicolul ziariştilor şi mania senzaţionalului, situarea în cotidian
prin invocarea conflictului româno-bulgar, chestiunea, de discutat, cu adevărat, a punctului de vedere şi a felului în care, folosit
într-un fel sau altul, el constituie procedeul decisiv al închegării poveştii. Dacă n-ar fi apelat la înregistrarea succesivă a faptelor, de-ar fi sugerat măcar, ca un omniscient, posibilitatea farsei,
orice interes ar fi fost anulat. Aşa, o farsă despre felul cum totul
poate deveni altceva datorită formei, suprafeţei, aparenţei. Măştii.
Dar despre farse, pe larg, cu altă ocazie, pentru a detalia aici
problematica aceasta a raportului dintre realitate şi adevăr, un fel
de voal sub care se ascunde echilibrul dintre particular şi general,
adică dintre formă şi model. Intermediarul acestei problematici?!
Acelaşi instrument, al jurnalisticii, care ar trebui definit ca încercarea de înregistrare neutră a formelor, aşa cum se configurează
într-o capodoperă a scrisului caragialean, de o modernitate sclipitoare. Este vorba de Duminica Tomii. Parodia şi metatextualitatea,
ironia şi transformarea absenţei subiectului în subiect, iată cîteva
din nivelele care constituie complexitatea acestei schiţe ale cărei
rădăcini stau înfipte în Temă şi variaţiuni, schiţa cu care se încheia
volumul Note şi schiţe, din 1982, şi care, să ne amintim, debuta cu
cele două scrieri despre Eminescu, În Nirvana şi Ironie. Fireşte, în
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Temă şi variaţiuni, datele aşa-zis mimetice, care vizează viaţa politică ori mentalitatea jurnalistică, ocupă un loc cu totul marginal,
chiar dacă titlul iniţial cuprindea şi sintagma Varietăţi politice. În
prim plan, plăcerea parodierii unor limbaje atît de diferite între
ele şi, reduse la esenţa lor, atît de inconfundabile (da, cele cîteva
maniere ascund aici adevărate personaje!). Voluptatea de a pastişa e susţinută de o disponibilitate lingvistică specială, dublată de
schimbarea totală a registrului. În fond, stăpîn absolut al mijloacelor lingvistice, Caragiale poate să scrie în orice manieră vrea. E
un prestidigitator, care scoate la lumină, oricînd, orice panglică
iluzorie. Spun iluzorie pentru că, fiind exclusiv stil, şi stil mimat,
totul poate să dispară într-o clipă. Ceea ce , în fond, se şi întîmplă
în momentul în care bănuim că, tot în prim plan, şi o altă chestiune: „investigarea” adevărului. Fireşte, titlul vorbeşte mult despre
felul în care imaginile substituie adevărul, într-un zig-zag labirintic. Aşa încît, impresia că tema, adică informaţia din „Universul”,
seacă, rece, fără participare emoţională şi, aparent doar, nici stilistică, e chiar adevărul obiectiv, înregistrat ca atare, începe să se clatine. Dar, în fine, în „Universul” e datul concret; în celelalte ziare,
atitudinile, comentariile, războiul politic dublat de spectacolul
monden. Altceva se-ntîmplă în Duminica Tomii, unde regia pastişării unor stiluri continuă. Pe scurt, iată-l pe narator în vizită la
„confratele şi amicul” lui, Tomiţă, cu ocazia zilei onomastice. Înnebunit de durerea unei măsele, acesta trebuia, totuşi, să redacteze o
cronică de gazetă despre credinţă şi ştiinţă. Iată-l pe narator redactînd un astfel de text şi glisînd uşor spre memorialistica evocativ-melancolică, cu o anecdotică mascat comică din lumea bisericii, cu preoţi, văduve, enoriaşi, ţînci, dascăli. Puţină dulcegărie
forţată (pentru a tăia din excesul sentimental autentic) despre oameni şi vremi apuse. Ba chiar, despre „primăverile acelea dulci”
despre care „zice aşa de frumos poetul”. Urmează aici nu o variaţiune din cele inventate, ci una copiată, însă dintr-un text care-i
aparţine (Noaptea Învierii, forma preliminară a nuvelei În vreme
de război), care, la rîndu-i, era o pastişă. Pierdut în meditaţii despre timpul modern, căzut, e trezit din reverii de „triumful” lui
Tomiţă, vindecat. Dar totul e un hohot de rîs în spectacolul acesta
al inteligenţei sclipitoare şi al permutării planurilor. Pe terenul simulării, stilul sentimental-nostalgic sfîrşeşte într-o opţiune clară
pentru timpul copilăriei şi deci pentru vremea credinţei fericite.
Toma este, însă, necredinciosul; el crede minunea învierii lui Isus
doar după ce-i vede şi-i pipăie rănile. De aici, problema fericirii
(„Zis-a Isus lui: «Dacă mă văzuşi, Tomo, crezuşi; fericiţi cari nu au
văzut şi au crezut…»”) care declanşează şuvoiul nostalgic. Numai
că, vîrsta copilăriei era vîrsta credinţei fără dovezi. E invocat, astfel, sfîntul Augustin cu paradoxul cunoscut („Cred tocmai că e
absurd!”), după care, firesc, blamarea timpului modern, a spiritului iluminist, a lui Voltaire: „Aţi venit voi, oameni noi, cu ştiinţa,
să smulgeţi din rădăcini acea plantă divină, ce-şi trăgea seva din
fundul inimii noastre! Şi nu v-aţi mulţumit cu atîta! Peste rană, în
adîncul inimilor, din care să poată reîncolţi, aţi turnat leşia caustică, otrăvitoare, distrugătoare, otrava scepticismului, pesimismului, ateismului!…”, sau: „Da! da! În noianul de necredinţă în care
ne afundăm, cînd mi-aţi luat credinţa mîngîietoare fără să-mi
daţi nimic alt în schimb decît scepticismul deprimant, îndoiala
distrugătoare, ţipă şi sufletul meu ca al lumii întregi, împreună cu
poetul… împreună cu poetul… ţipă…”. Acesta este momentul înflăcărării retorice maxime întrerupte brusc de revenirea lui Tomiţă. Fireşte, înflăcărarea e a stilului (manierei, ar spune Caragiale)
care substituie, finalmente, fiinţa, cu toată nota evocatoare care o
reautentifica. Dar, şi aşa, acuzarea timpului modern se face în
cheie mistificată; totul e antifrază şi simulare. La drept vorbind,
Caragiale face ca orice fatalitate să se întruchipeze în mecanisme
palpabile. Şi despre ele ar trebui, aşadar, să dea seama „ştiinţa”. Întorcîndu-ne la Sf. Augustin, ei, bine, Caragiale vrea să pipăie absurdul. Cît despre otrava scepticismului, fireşte că se parodiază aici
ceva din spiritul retrograd-restaurator, autorul intuind cîte ceva
din formele spiritului românesc din secolul ce tocmai începuse

184

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

de-aproape un deceniu. Îl întrezărea poate pe Nae Ionescu
blamînd împotriva Europei şi a ştiinţei moderne, propăvăduind
misticismul, dar făcînd toate acestea din cel mai modern autoturism care circula pe străzile, puţine, ale României. Nu întîmplător,
discipolii lui fac alergie la Caragiale. În fine, e de crezut că scepticul Caragiale, cu îndoiala lui distrugătoare, priveşte acest spaţiu al
desfăşurării textuale cu voluptatea rafinată a spiritului ludic. Aşa
se face că, în vreme ce Tomiţă reclamă, vindecat, cu exuberanţă
triumful ştiinţei moderne, spre care l-a îndreptat, de altfel, chiar
naratorul, acesta continuă să se înscrie în delirul antimodern,
substituind însă, din eroare, credinţa cu măseaua: „«… Mi-aţi
luat cu ştiinţa voastră măseaua!… ce mi-aţi dat în schimb?… redaţi-mi măseaua!… Îmi trebuie!… »”. Eroare pe care va conveni,
bucuros, să o corijeze. Totul devine burlesc. Da, tema e a jurnalisticii: cum se poate scrie un text pe temă dată, cum se poate mima
pasiunea şi convingerea prin retorica generatoare de manieră şi
nu de stil, de forme şi nu de fiinţă. Mai mult, cum nimic nu intră
în contradicţie: rezultatul ştiinţei moderne, acceptat, nu contrazice „credinţa” în declinul modernităţii, deşi, în finalul autopersiflant, e limpede că toate acestea nu-s consecinţa fanatismului. Ci,
dimpotrivă, al unei lucidităţi care relativizează. Al înscrierii existenţei într-un joc social în care aparenţa (revolta împotriva spiritului modern) poate substitui convingerea (palpabilă prin rezultatul ştiinţei). În fond, Caragiale e un modern care chiar crede în
suficienţa lumii empirice şi în cunoaşterea prin simţuri. Indiscutabil nu e schiţa aceasta o fabulă, deşi povestirile de tip analogic,
ca la Creangă, nu lipsesc din recuzita caragialeană. Nu e nici măcar o meditaţie mascată în alegoric. Dar, oricît de ascuns în spatele inteligenţei sclipitoare care naşte iluzii epice din antifrază, un
spirit interoghează asupra echilibrului fragil al adevărului, care ar
putea fi asumat senzorial. Interogaţii care se articulează în structuri ludice şi într-un „epic” eliberat de balastul anecdoticii. Interogaţii care-l fascinează pe Caragiale şi care nu se subsumează utopiilor, ideologiilor sau vreunui fel de utilitarism. În paranteză fie
zis, erezia didacticismului, de care Caragiale, admirator al lui Poe
poate că ştia cîte ceva, primeşte o lovitură precisă, ca şi retorica,
atît de blamată, tematizată adesea, căreia Caragiale, poate fără să
ştie de afirmaţiile contemporanilor săi, îi rupe, la rîndu-i, gîtul.
Aşadar, sceptic şi hedonist deopotrivă, Caragiale nu vede în literatură prilejul vreunei mîntuiri, deşi, tocmai prin neinstituirea fragilului echilibru al adevărului cu statut de criză, oferă pîrghia unei
înşelări a abisului.
Scrieri dintre cele mai diverse ca tematică (şi mă refer la tematica exterioară) se întemeiază pe jocul care, dincolo de orice
suprafaţă satirică, are ca obiect criza – şi iluzia – adevărului. Ludic, în sensul denunţării în permanenţă a procedeelor, o denunţare prin folosirea lor exhibantă, Caragiale face în Groaznica sinucidere din strada Fidelităţii experimentul proiectării realităţii
în interpretare. Fireşte că e aici ceva din Temă şi variaţiuni, chiar
dacă accentul nu se mai pune pe voluptatea pastişării. În realitate,
şi acolo pastişa era numai un mijloc de pulverizare a concretului,
a referinţei. Dar, vizibile, prea vizibile, exhibarea şi denudarea
lumii fac din acest text un experiment ludic care obligă instituirea complicităţii cititorului. Şi, de data aceasta nu e vorba de un
cititor rafinat ori, la rîndu-i cinic, ci doar de unul dispus să colaboreze. Strada Fidelităţii, casa cu numărul 13, ziarul „Lumina”,
mai apoi „Aurora”, teza tînărului Mişu Z. despre Simptomele la
diverse intoxicări violente, toate acestea nu mai ţin de farsa tînărului student la medicină (a raţionalistului care cunoaşte secretele exterioare ale corpului), ci de farsa autorului. Simplu joc de
cuvinte o afirmaţie precum aceea, de început, în care naratorul
precizează că „bobocii erau florile favorite„ ale domnişoarei Popescu, pre nume Porţia. Prea vizibile, în afara vreunei ambiguităţi de substanţă, faptele invocate anterior devin simplă tehnică.
Nu-i vorbă, tocmai de aceea sînt şi elocvente, lăsînd să se înţeleagă că totul e artificiu. Iar căutarea adevărului nu-i mai mult decît
un joc al interpretării.
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Carmen Mirela Băleanu

CARAGIALE ȘI NOI – ÎNTRE ENORM
ȘI MONSTRUOS

s

„Noi, românii, suntem așa cum am fost,
dar tare mi-e teamă că vom rămâne la fel.”

„Suntem vechi, Domnilor!” – ne cramponăm să repetăm cu
înverșunare și bucurie dementă, uitând că nu facem altceva decât să
reinventăm roata pe care Nenea Iancu a învârtit-o cu atâta măiestrie.
Opera sa a avut efectul scutului lustruit de Perseu. Ne-am oglindit în
el și, asemeni Meduzei, am încremenit. Prea ne regăsim sufletul ascuns
sub o mască rânjindă, amalgamând în ea toate interogațiile lumii, când
noi de răspunsuri am fi avut nevoie. Asemeni lumii caragialiene, prea
ușor am renunțat cu toții la obsedanta căutare a unui sens și prea repede am învățat să ne ascundem plânsul, slăbiciunile și disperarea sub
fastuosul fard iluzoriu. Regizor autoritar, Caragiale ne-a conceput spectacolul dincolo de timp, ca pe un interminabil bâlci al deșertăciunilor și
ne-a pedepsit să-l jucăm la nesfârșit. Ne ambiționăm să ne legitimăm cu
chipurile pe care ni le-a imortalizat în ilustra-i operă. Ne bălăcărim în
aceeași ambiguitate, schimbând fața cu... reversul, marfa cu... punga de
gunoi reciclabil, idealul cu... moftul, esența cu... băutura cu aroma de vin,
postura cu... funcțiile de partid/partide, căci oricum astăzi nu contează
prea mult cu cine votezi... că iese cine trebuie. Ne-am îndepărtat definitiv și irevocabil de semnificații. Aspirațiile noastre nu mai amintesc de
zborul lui Icar, ci doar de micul ambiț... și eventual de capra vecinului.
Tradiționala imagine de theatrum mundi prezentată ironic de
opera caragialiană ne este oferită astăzi în direct de o societate care se
ambiționează nu doar să repete la nesfârșit greșelile anterioare, dar să le
și redimensioneze, într-o viziune macabră. Viața lumii caragialiene părea comică („E comedie, mare comedie”), un vast bâlci, o imensă mascaradă. Spiritul carnavalesc este susținut de mult decor, dar mai ales de
mult zgomot... pentru nimic. Vorba maestrului: „Orbești ochii, asurzești
urechile, ca să nu încapă pretenții de înțeles...” Comedia se organizează
ca formă de existență obligatorie și fără ieșire: „Teatrul lumii este comedia lumii, iar omul-actor un bufon sau un scamator”. (V. Fanache) Am
reușit să depășim acest univers. La noi, vorba Conului Leonida: „A venit
libertatea la putere!” și s-a transformat totul în coșmar. Un coșmar interminabil din care nu știm cine va apuca să se mai trezească. Vremurile
caragialiene au trecut, dar omul creionat de maestru a rămas în esența
lui tipologică. Opera proiectează lumea nu prin calități și noblețe, ci prin
slăbiciunile ascunse. Nu întâmplător sintagma „am și eu o slăbiciune”
este laitmotiv, sugerând o asumare a limitelor umane. Noi am evoluat,
am ridicat slăbiciunile și viciile la rangul de principiu și deviză, transformând moftul în model și scandalul în normalitate.
Privind spectacolul oferit de lumea sa, maestrul reacționa ca în fața
interminabilului coșmar din „Grand Hotel Victoria Română”: „Simt
enorm și văd monstruos”, „Sunt nervos, nu mai pot privi, dar tot ascult”,
„Pun mâinile la ochi și mă dau înapoi”. Nu întâmplător Vasile Fanache
observa că „Transcendența scrisului caragialesc semnalează nu până
unde se poate înălța spiritul, ci gradul absurd până la care se poate cădea,
în cazul că își face din închipuire și slăbiciune o deviză”. Și nici nu-și imagina Nenea Iancu până unde se poate coborî.
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Produsul standard al universului caragialian este celebrul Mitică.
Format în afara instruirii sistematizate, etala însă școala vieții. Tip isteț,
descurcăreț, nu îndrăznea însă să-și aroge înțelepciunea. Nu se pretindea inteligent. Bufon nepăsător, triumfa din când în când, mai ales atunci
când ceilalți îi prețuiau ascunsele talente. El își asuma performanțele negative, nedepășind statutul de moftangiu. Intelectualul, prefectul, avocatul, gazetarul, studentul nu depășesc figura lui Marius Chicoș Rostogan,
fiind persoane ce gravitează în jurul fleacurilor strident poleite. Atinși
de nulitate, au ca singur ideal iluzia unei cariere strălucite, a obținerii
unei funcții politice. Într-o „lume – lume” dominată de haos nu găsim opoziția învingător – învins, ci doar un „statu-quo lânced”. Toți
așteaptă o iluzorie schimbare, un viceversa permanent. Nu meritele în
fața celorlalți te propulsează, ci din contră. Măștile se schimbă între ele,
într-un spectacol macabru, prost regizat. Mitică (Nae Cațavencu) va fi
schimbat de la centru de alt Mitică (Agamemnon Dandanache). Din
lac în puț, din bine în mai bine. Fiecare schimbare ne aruncă tot mai
jos. Omul politic nu-și poate contura o doctrină politică, ci doar măcăie
guraliv paralel cu spiritul civic real. În timp ce omul de rând urmărește
și el asiduu „enteresul și iar enteresul”, încearcă să demonstreze că poate
să parvină dacă se ia „cu politică” pe lângă cel mare și și-l face „cumătru”.
Femeia ajunsă... „în foncție”... nu mai trebuie să demonstreze că are „o
politică vizavi de mușterii”. Oricum politica este cea mai rapidă și cea
mai sigură trambulină a parvenirii. Cei „ajunși” devin brusc și indubitabil ființe providențiale capabile să vadă luminițele, dar să nu nimerească
tunelul, crezând că au cheia salvării din criză și rețeta viitorului prosper.
Și acum ca și atunci scopul urmărit de cel lansat în politică „nu este să
se sacrifice pentru binele public, ci, invers, să implice societatea în asigurarea propriei sale prosperități”. (V. Fanache) Ba chiar mai mult, să
ne sacrifice. Filosofia lui Conu Leonida s-a generalizat în accepțiunea
capitaliștilor din capitală: „Treaba statului, domnule, el ce grijă are? Pentru ce-l avem pe el? E datoria lui să se îngrijească...”
Mitică, cel care avea doar „un cap filosofic” și deschidere spre idei
generale, dar căruia-i lipseau certificatele de absolvire, este astăzi blindat cu diplome obținute la distanță... pentru că apropierea nu-i priește.
Acum însă dirijează orientarea ministerelor, dacă nu cumva vreo ministră îi dirijează... circulația în orele de vârf, învățându-ne cum se face
politica „cu onestitate”. Aberațiile imaginare ale personajelor au devenit
demult o modă. Spirite paralizate, Lache nu doar se confundă cu Mache,
Ghiță Nițescu cu Niță Ghițescu, Costică Popescu cu Mitică Popescu,
dar acum ne pierdem și gândurile înglodându-ne într-o masă amorfă
care ne înghite. Eminesciana opoziție epigonică „noi – voi” este depășită.
S-a transformat într-un „noi – ei”. Noi, cei pierduți în mulțimea tot mai
înfometată, plictisită chiar și de a mai cere „capul lui Moțoc”, zbătândune să depășim iluzia individualizării, și ei, care ne arată „cum se scrie
istoria” și ne demonstrează că doar dacă furi puțin ești hoț, iar dacă furi
mult ești rege.
Amicii Mache și Lache se dovedesc a nu fi tocmai cei mai sinceri
prieteni („Uite, vezi, ăsta e cusurul lui – e măgar!... și violent!... și n-are
manieră!”), dar devin moftangii simpatici ce-și adaptează principiile
după cum bat ploile. Imparțialitatea atât de aclamată de aceste personaje
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este astăzi înlocuită de un cameleonism dezgustător. Poți schimba mai
rapid partidul decât... cămașa (că oricum e mai aproape), dar mai ales
poți afirma și infirma același lucru cu nonșalanță, într-o „normalitate”
dementă. Personajele caragialiene își expuneau „neantul sufletului lor”
(G. Ibrăileanu). Acest neant este de mult depășit de calamitățile ce ne
sunt impuse ca modele.
Acum ne conduc Mitícii, marii amatori de bravade, cei care știu din
toate câte nimic, care au păreri despre orice, care au habar despre multe,
dar nu se pricep mai ales la domeniile pe a căror funcție o ocupă. Inventivi în soluții bufone, devin șireți când trebuie să-și rotunjească și să-și
apere veniturile, fiii, nepoții, finii, amantele și clanurile. Nici nu ne mai
obosim să le spunem că ne-au agasat cu șiretenia lor nerușinată, cu lipsa oricărei limite și a oricărui bun simț. Parcă ne e dor de Mitică cel isteț,
ce reușea să dea lucrurilor o interpretare mucalită, chiar dacă aparținea
și el spațiului neevoluat al mahalalei. Acum, practic, nici nu mai există
diferența centru - periferie. Ba mai mult, lucrurile stau „viceversa”. Am
ridicat spiritul mahalalei în cele mai importante domenii, bălăcărindune într-un limbaj agresiv și vulgar care i-ar fi făcut chiar și pe eroii caragialieni să-și întoarcă privirea cu dezgust.
Personajele maestrului lansate în politică își falsificau biografia înlocuind-o cu date avantajoase. Astfel, erau fără origini cunoscute, fără
școală sau diplome, fără o stare civilă certă. De cele mai multe ori erau
„Mitică... și mai cum? E destul atâta, de vreme ce și dumneata îl cunoști
tot așa de bine ca și mine.” Azi am progresat... avem diplome... contrafăcute... la distanță sau prin apropiere, licențiați fără Bacalaureat, cursuri... fără frecvență, ingineri... la Învățământ și ginecologi... la Ministerul Agriculturii (Mutter Erde). Aceeași persoană poate călători de la un
partid la altul... și la altul... de la un minister la altul... de la Una... la Cealaltă. Memoria nu mai ajută la nimic. E recomandabil să uiți cine ești...
de unde ai plecat... pe cine ai turnat... dar mai ales unde ar fi trebuit să
ajungi.
Am pierdut, undeva pe drum, și tradițiile și idealurile și am rămas
doar stridenți și divergenți. Facem ce ne trece prin cap cu o șarmantă
iresponsabilitate. Ne-am dezobișnuit să recunoaștem valoarea, să respectăm legile, să ne păstrăm principiile. În schimb, acceptăm cu veselie
autoritatea vulgarității, scandalul și mitocănia. Ne anulăm cu reciprocitate desființând din fașă orice inițiativă de bun simț. Impostura am ridicat-o la nivel de lege. Nimeni nu o ascunde, nimeni nu se jenează de ea,
în schimb toți o acceptă. Am devenit doar zgomotoși, schimbând cuvinte reciproc ignorate. Toți comandă și nimeni nu ascultă. Ne complacem într-o egalitate negativă, mimându-ne identitatea într-un continuu
exces de independență. Vicleni și agresivi, dar mai ales ipocriți, stabilim
cu relativă ușurință relații anarhice și versatile, ridicând oportunismul la
nivel de artă. Sociabili doar de ocazie și numai pentru un „ce profit”, nu
ne putem depăși egoismul, iar criteriile valorice au devenit demult iluzorii. Ele doar ne încurcă.
Strânsura de ocazie, mulțime dispensată, „lumea – lume” pe care a
imaginat-o Caragiale a evoluat. Am devenit marionete mult mai bine
„unse”, mult mai ușor de... „manevrat”. Nu suntem legați de sforile mâinii magicianului artist, ci ne supunem orbește ecranelor mântuitoare și
ne lăsăm nu conduși, ci... mânați, nu importă unde. Noi nici treji nu ne
mai întrebăm „da eu, cu cine votez?” Știm... cu cine trebuie și oricum...
nu contează. Oricum câștigă oamenii care au ridicat trădarea la nivel de
principiu, dar se laudă că nu au „vocația scindării”. Am pierdut nu doar
drumul, dar și... direcția. Noroc că am rămas la fel de nestatornici! Neam obișnuit ca provizoratul să devină condiție perpetuă, nimic nu mai
poate fi considerat valoare certă.
Câteva lucruri însă nu s-au schimbat... aproape deloc. Ne-am născut, am crescut și trăim într-o permanentă criză... economică... politică...
socială, dar mai ales personală. Originalitatea nu ne aparține. Și aici ne-a
luat-o înainte „lumea – lume” caragialiană, demonstrând consecvența
noastră în rău. Criza bântuia și atunci pe buzele tuturor personajelor.
Conu Leonida, la bătrânețe, o pomenește, justificându-și parcă limbajul lipsit de sens: „Este o criză, mă-nțelegi, care poți pentru ca să zici că
nu se poate mai oribilă... S-a isprăvit.” Noi constatăm că... nu s-a isprăvit.
Ba se poate și mai bine... Cu aceeași avalanșă distructivă aprecia și Nae
din „Situațiunea” obsedantul fenomen: „Este o criză, care, ascultă-mă
pe mine, că dv. nu știți, care, mă-nțelegi, statul cum a devenit acuma,
eu după cum văz ce se petrece, că nu sunt prost, înțeleg și eu atâta lucru,
fiindcă nu mai merge cu sistema asta, care când te gândești, te-apucă
groaza, moncher, groaza!” Neputința era aclamată și în „De închiriat”:
„Nu-mi mai dă mâna, cucoană! Leafa scăzută; criză; nu mai pot!” Nimic
nu e nou sub soare. Noi nu am intrat în criză... pentru că niciodată nu
am ieșit din ea.
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Cu zâmbete stinghere, ne jenăm să recunoaștem că repetăm gesturi,
reacții, atitudini, dar mai ales mentalități. Teoretic, ne opunem acestei
contaminări tiranice, dar mergem involuntar pe căi bătătorite, spunând
la nesfârșit aceleași clișee, ca semn de incontestabilă erudiție, într-un interminabil joc al formulelor consacrate. Și de ne-am fi oprit aici, ar fi fost
încă bine. Am depășit însă cu mult imaginația caragialiană. Ne-am înglodat într-o eternă atmosferă de mahala. Mahala nu doar ca localizare,
ci mai ales comportamentală, sufletească, generată nu doar de un limbaj specific, ci de un anumit tip de gândire. Și rezultatul ne reprezintă:
moftul și kitsch-ul.
Seriozitatea nu-și afla locul nici atunci și nici acum. Explicit, moftul
era pe buzele tuturor eroilor caragialieni. Îl pomenește Tipătescu („Nu
umbla cu mofturi, Ghiță!”), Farfuridi („Ia scutește-mă cu mofturile dtale!”), Trahanache („Ia, numai de curiozitate, să mă duc, să văz ce moft
mai e și ăsta.”), Jupân Dumitrache („Ce să mai căutăm la comediile alea
nemțești, niște mofturi”), Rică („Și tu mă iubești pe mine, nu mai umbla cu mofturi”), Mița („Nu umbla cu mofturi, șarlatane.”), Didina („Aș!
Mofturi!”), Iordache („Mofturi! Aici nu șade Bibicul.”). Caragiale însuși
îl definea: „O, Moft! Tu ești pecetea și deviza vremei noastre.” De aici am
plecat și tot aici am ajuns. Lumea lui Caragiale se adâncea în moft fiindcă nu avea stil. Și atunci imita. Imitația însă abia acum și-a arătat adevăratele dimensiuni hidoase. De la obiceiuri la arhitectură, de la credințe
la nume, de la ritualuri la chefuri. Niciodată kitsch-ul nu a atins dimensiunile actuale. Întemeiat pe stereotipie, facilitate și imitație superficială,
repudiind efectul dar mai ales simțul critic, acum înflorește nestingherit.
Gustul nu se discută... dar lipsa acestuia... ar trebui. Ori, lipsa oricărui
gust s-a ridicat la nivel de stil.
Mița Baston în „D-ale carnavalului” prefigura bâlciul deșertăciunilor
de azi: „O să fie un scandal... dar un scandal... cum n-a mai fost până
acum în Universul.” Da, și noi vrem scandal... îl căutăm... îl provocăm...
dar mai ales îl savurăm. Știrile mondene cu care ne bombardează de
pe toate posturile tembelizorul depășesc prin grotesc și nonsens întreaga imaginație caragialiană. Pe lângă VIP-urile promovate astăzi bietele
personaje au rămas copii de grădiniță. Să te ții acum... de scandal. „Vreau
ceea ce merit în orașul ăsta de gogomani, unde sunt cel dintâi... între
fruntașii politici”, își etala Cațavencu sublimul complex de inferioritate.
Aproape toți gogomanii se cred a fi în topul poli-tichiei cu mărgăritare,
fără să-și mai pună întrebarea „Da, domn judecător, onoarea mea, săru-mâna, nereperată, cum rămâne?” Știind cu siguranță că se găsește
permanent câte un domn care s-o repereze făcând Pro– dar mai ales
In– Justiție.
Clonăm la nesfârșit pe același Mitică sau Costică, Zoe sau Zița, chiar
dacă astăzi ei poartă nume mai sonore ce amintesc de eroi epopeici. Generăm o lume fără identitate stabilă, glisantă inter- și intra- șanjabilă,
tranzitorie cu o existență în travesti, perpetuând Reforma caragialiană:
„Suntem în epoca reformelor; spiritul public se agită asupra atâtor și atâtor certitudini”... încercând să uităm că „reforma trece”, dar „năravurile
rămân”. Ne complacem într-un joc ironico-tragic, contrazicându-ne de
fiecare dată aspirațiile și, implacabil, compromițându-ne. Am renunțat
cu resemnare să mai fim „onorabili”.
Limbajul nu ne mai coboară doar în moft și pretenții goale, ci ne
deschide poarta beciului vulgarității, agresivității și a prostiei inculte.
Ironia realistă nu mai este astăzi o stare de spirit. Am transformat-o în
trivialitate, ne-am obișnuit cu ea și a început să ne placă. Nu suntem
doar agitați și reduși la mania notorietății și fumurile gloriei. Bezmeticim
amețiți de mireasma mitului puterii, dar, în fond, ne lăsăm manipulați,
devenind umbre ale unor marionete pe sârmă. Nici nu ne mai interesează dacă mai este „așa” sau „viceversa”.
Suntem prizonierii meandrelor unei lumi care s-a specializat în a
mima, ducând o existență teatrală, până la ridicol, frivolă până la deplorare, inconsistentă până la maladiv, dar mai ales inconștientă. Ambiguitatea ne creează climatul favorabil. Am pierdut aspirația identității. Copiem, mâzgâlim și ne măscărim devenind maeștri în duplicitate. Ne disipăm voluptos în degradare și scandal, în moft și notorietate iluzorie, în
simulacru și iraționalitate. Jucăm cu ingenuitate rolul ființelor dezorientate și gălăgioase, bâjbâind printre sentimente, păreri și bârfe. Ne avântăm în trăncăneli interminabile, fără finalitate și fără rost, dar deșănțate.
Am devenit cu adevărat un talmeș-balmeș care te-ar zăpăci și pe tine,
Nene Iancule. Am întrecut de mult imaginea globală de „lume-lume”
creată de universul operei tale. Ne-am însușit dezechilibrul, ne-am dat
în petec și ne-am revărsat haotic peste marginile firii. Nu mai ești contemporan cu noi, Nene Iancule! Te-am depășit mai abitir decât ți-ai fi
putut tu imagina.

Memoria

Vasile Proca
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Amintiri cu Cezar Ivănescu

Anul trecut (2011), pe 6 august, s-au împlinit 70 de ani de la
naşterea poetului Cezar Ivănescu. Am spus-o de mai multe ori că
îmi este greu să vorbesc despre fostul meu duhovnic literar la timpul trecut.
L-am cunoscut în 1968. Atunci, la Iaşi, avea loc prima ediţie a
Festivalului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”.
În anul acela i-a apărut Rod, prima lui carte de versuri, pentru
care a primit Marele Premiu al festivalului amintit. Având în vedere că în 1999, la Botoşani, a primit Premiul Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu”, C.I. spunea că este singurul scriitor în viaţă care
a primit de două ori acest Premiu, considerând că, în mod firesc,
festivalul de la Botoşani este o continuare a celui de la Iaşi. Ca unul
care debutasem, cu un an mai înainte, în revista „Licăriri” a Liceului „Al.I. Cuza” din Iaşi, interesul de a mă întâlni cu poeţii veniţi la
acea manifestare era deosebit. La librăria Junimea, din Piaţa Unirii,
era forfotă mare: se recitau poezii, se dădeau autografe, se discuta
aprins.
Am aşteptat mult până l-am abordat pe Poet. Emoţia mă uscase pe dinăuntru. Poetul, îmbrăcat în alb, era sonor, cum era pe
vremuri difuzorul de la Liceul Internat care anunţa victoria Revoluţiei cubaneze. I-am spus că scriu şi i-am dat un carnet plin
cu poezii. După ce a citit câteva, mi-a acordat un autograf şi mi-a
spus: să munceşti zi de zi pentru a merita nobilul titlu de poet. Şi să
nu te grăbeşti cu scrisul. De atunci, aceste cuvinte îmi sunt călăuză.
De-a lungul anilor, până a venit director la Editura Junimea,
ne-am întâlnit de mai multe ori la Casa Pogor sau în altă parte şi
de fiecare dată îmi sporea convingerea că sunt în faţa unui idealist
aflat într-o mare singurătate. Avea un discurs înnoitor despre cultură, tradiţie, politică. Simţeai la el, atunci, o eliberare prin cuvânt.

formă sculptată în pahar, pentru a rosti o lume de el trăită, pentru
a săvârşi un act creator.
Vorbea despre prietenii lui din anii studenţiei de la Iaşi sau din
perioada bucureşteană: Adi Cusin, Dan Laurenţiu, Petru Aruştei,
Stelian Baboi, Alexandru Tacu, Cristian Simionescu, Nichita Stănescu, Virgil Mazilescu, Paul Goma, Daniel Turcea, Gabriela Melinescu, Stela şi Aurel Covaci, Dan Cristea, Mircea Nedelciu. Era
un interlocutor fascinant. Călătoreai spre inima lui, era în inima ta.
Avea o memorie prodigioasă. Dar, în primul rând şi cel mai
mult vorbea la superlativ despre maestrul său, prozatorul Marin
Preda, care a jucat un rol decisiv în viaţa lui Don Cezar. Camera de
la Palatul Mogoşoaia, în care a locuit Poetul (1974-1979), era lângă
biroul de lucru al monşerului. Multe sunt amintirile despre autorul
romanului Delirul.
Drumul pe care l-a parcurs Cezar Ivănescu, de la inhibiţie la
afirmarea plenară, a fost greu şi a trecut prin lipsuri, durere, îndoială, orgoliu, revoltă, disperare, nebunie creatoare.
Era tot timpul conştient că trăim într-o lume absurdă şi că
această trăire este o cutezanţă. Nu de puţine ori l-am auzit spunând: ca români, ne lipseşte o identitate bazată pe valori. Tot aşteptăm să se schimbe ceva şi această aşteptare ne domină psihologic.
Simţim dezamăgirea, dar continuăm să ne irosim viaţa aşteptând.

***
Autorul monumentalului volum de poeme La Baaad iradia
forţă, inteligenţă, era o personalitate complexă, incomodă.
În acelaşi timp, era un intelectual rafinat, cu o cultură impresionantă. Citea enorm. Avea această pasiune încă din timpul Liceului. Profesorul său Hary Zuppermann, care deţinea o bibliotecă fabuloasă, l-a ajutat foarte mult. A făcut ceea ce se poate numi
***
instrucţie culturală exemplară, oferindu-i cărţi rare în limbile roÎn ultimii cinci ani ai vieţii sale (2003-2008), el a fost pentru mână şi franceză. Mai ales că în acea perioadă, partidul comunist
mine ce a fost Marin Preda pentru el (între anii 1974-1979): un ordonase o epurare a tuturor bibliotecilor, de stat şi particulare, de
maestru şi un mare prieten.
cărţile incomode, cu un conţinut care contravenea ideologiei ofiÎn 2007, pe 6 aug., ziua lui de naştere, felicitându-l, mi-a spus: ciale. Începea mancurtizarea poporului român.
bătrâne, mă gândesc că lucrurile nu stau tocmai bine. În biografia
Don Cezar povestea cu un farmec aparte despre cum l-a tramea se întâlnesc, azi, trei cifre nenorocite: împlinesc 66 de ani pe dus în limba română, împreună cu soţia sa, Mary, pe Mircea Eliadata de 6.
de, despre Mişcarea Legionară (nici o clipă nu-şi ascundea simpaSă fi fost o neagră premoniţie a celui născut în zodia Leului?
tia faţă de Corneliu Zelea Codreanu).
Întâlnirile noastre au fost sub semnul unei prietenii adevărate,
Vorbea cu admiraţie despre prietenia lui cu intelectualii exemsub semnul miraculos al poeziei.
plari şi care făcuseră ani mulţi şi grei de închisoare politică: Marcel
Făceam nopţi albe discutând în fumul ţigărilor Kent şi în abu- Petrişor, Teohar Mihadaş, Petru Creţia, Petre Ţuţea (cu amintirile
rul cafelelor. Fără număr, ca şi ţigările. Poetul se confesa cu un far- lui incredibile) sau părintele Gh. Calciu-Dumitreasa.
mec inegalabil. Vinul, şi în mod special vinul roşu, era pentru el o
ceremonie, o degustare à la longue. Era un pretext, privind această
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Poetul era asemenea acestora, era un solitar care sfida ordinea
socială de atunci, fiindcă primise de la ei darul îndrăznelii de a reacţiona la absurdităţile timpului său.
Problema libertăţii la Cezar Ivănescu a fost una crucială, el admiţând, cu vorbele lui Nicolas Grimaldi, că „viaţa este marele paradox al existenţei”.
Aşa cum am mai spus, Poetul era o persoană incomodă. Uneori era dur. Nu agrea prostia, minciuna, impostura. Pe mulţi dintre contemporanii săi i-a pus la zid, aplicându-le eticheta pe care o
meritau. În special după episodul CNSAS, din 28 ian. 2009, când
a fost acuzat pe nedrept de colaborare cu Securitatea, fiind supus
unui linşaj mediatic, în special prin Agenţia de ştiri Newsin, relaţiile dintre el şi unii scriitori din Iaşi sau din ţară s-au deteriorat,
au devenit încordate. Falşilor prieteni, de conjunctură, care s-au
folosit de el, le-a întors spatele, i-a repudiat. Cu toate acestea, unii
„clasici în viaţă” se lustruiesc în continuare folosindu-se de numele
marelui poet.
După cum se ştie, pe 4 februarie 2008, Cezar Ivănescu intra în
greva foamei la sediul Uniunii Scriitorilor, în semn de protest faţă
de acuzaţiile mincinoase care i se aduceau. După vreo trei săptămâni de la acel trist episod, m-a vizitat. Era foarte slăbit. Mergea
sprijinindu-se în baston. Se uita în toate părţile cu frică. Era un om
foarte speriat. Se temea să nu fie lovit: bătrâne, Securitatea o să mă
bage în pământ, tot timpul am fost urmărit, spunea Poetul.
***
Aici este cazul să citez dintr-o Notă strict secretă a Securităţii,
referitoare la Cezar Ivănescu, notă aflată la CNSAS, dar şi în Arhiva SRI, dosar nr. 10966, vol. 27, fond D. Asta pentru a-i lămuri,
dacă se poate, pe cei fără demnitate şi bun simţ, adică detractorii
lui Don Cezar: „Împiedicarea participării acestuia la acţiuni unde
este prezentă conducerea superioară de partid şi de stat, ori la activităţi organizate, unde, prin comportarea sa, le-ar putea compromite. Prin conducerea redacţiei se vor lua măsuri de îndepărtare
a acestuia din locurile unde au loc acţiuni publice organizate sau
unde este conducerea de partid şi de stat. Asigurarea sa, cu sprijinul organelor de investigaţii şi, la nevoie, cu cele de Miliţie, pe
perioada desfăşurării acţiunii. Darea sa în consemn la U.S.L.A şi
Direcţia a V-a”.
Şi putem continua cu alte citate dintr-o altă Notă, tot strict secretă, din 10.08.1987, unde sursa „Bogdan” informa Securitatea
despre mai mulţi scriitori, printre care şi Poetul în discuţie: „Cezar
Ivănescu, poet, care în anturaj se arată foarte satisfăcut de ceea ce
i s-a oferit până acum pe tărâm profesional, dar în cadru intim se
consideră nerealizat, având însă scrieri de sertar, cu caracter tendenţios la adresa locului intelectualului în societatea noastră. Are
o căsătorie de convenienţă. De asemenea, întreţine anumite legături cu cetăţeni din R.F.G., cărora le transmite informaţii pentru
postul de radio «Europa liberă»...” [...]
„Cezar Ivănescu se află în relaţii foarte apropiate cu fiica vicarului Mitropoliei din Iaşi, care se numeşte Mariana Sârbu. Aceasta a făcut nunta la Iaşi şi a fost cununată de Aristide Buhoiu, iar
în prezent este divorţată. Este secretară la Ambasada Nigeriei din
Bucureşti şi, prin aceasta, Cezar Ivănescu trimite date în exterior”.
„Cezar Ivănescu are o bursă, obţinută de la o federaţie din R.F.G.
pe timp de doi ani, urmând să plece cât de curând”.
După demersuri pe la toate oficialităţile vremii, după amânări, tergiversări, după declaraţii scrise şi nescrise că se va întoarce
în ţară, Poetul a plecat în R.F.G.. Într-adevăr, avea prieteni acolo.
Unul dintre ei, considerat cel mai apropiat, se numea Emil Cira.
Bolnav de ciroză, simţind că va pleca cât de curând dintre cei vii,
neamţul, cu lacrimi în ochi, îi face următoarea mărturisire lui Cezar Ivănescu: „Cezare, trebuie să mă înţelegi şi să mă ierţi: eu, prietenul tău cel mai bun, te-am turnat la Securitate”.
Aşadar, autorul Doinei, volum premiat de Academia Română
în 1984, avea dosar de urmărit la Securitate, era turnat de prieteni
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sau de tot felul de surse. Nu era colaborator. Ar fi trebuit ca, până
acum, să apară dovezi în acest sens.
***
Când ne-am aşezat la masă, m-a rugat să am răbdare cu el, că
trebuie să înveţe iar să mănânce. De supărare, nu mâncase. Nu putea să mănânce normal. Consumase doar cafele şi ţigări.
Apoi trebuie să fii rău intenţionat sau grosier de-a binelea să
faci afirmaţii de genul că Don Cezar era înconjurat tot timpul de
mediocri, troglodiţi, că era un copil.
Nimic mai fals. Avea dialog cu toată lumea, dar asta nu înseamnă că plutea într-o lume a mediocrilor. Trebuia să dai dovadă
de onoare, de caracter, în primul rând, pentru a te număra printre
apropiaţii lui. Avea grila lui de valori, care nu convenea multora.
Cum să-i preţuiască pe X sau pe Y, ştiind că aceştia se foloseau
de toate tertipurile pentru a deveni „valori”? Sau pe româneşte
spus, îşi cumpărau valoarea, plătind pentru cronici, premii literare
sau pentru un loc în vreo istorie literară. Ura găştile, bisericuţele,
coteriile, cumetriile literare. Ura incompetenţa victorioasă născută din borhotul mediatic. Dezamăgit, era ferm hotărât să plece (în
2008) din Filiala Iaşi a U.S.R. şi să se mute la Filiala din Bucureşti.
Mă îndemna şi pe mine să fac la fel.
Alţii, cu ifose de filosofi, eseişti, îl acuză pe marele poet de impostură atunci când vine vorba de poemele cântate. N-o fi avut el o
voce extraordinară, lucru normal la un fumător de 2-3 pachete de
ţigări pe zi, dar că era lipsit de cunoştinţe muzicale, asta nu-i adevărat. Câţi ştiu că, de la 5-6 ani, Cezar Ivănescu lua lecţii de vioară, având un profesor? Un profesor şi nu un scripcar de la cârciuma Podu Verde din Bârlad. Aşadar, el nu cânta după ureche. El îşi
compunea muzica. Muzicieni ca Pedro Negrescu, Sorin Minghiat,
Dan Ştefănică, Daniel Marin pot depune mărturie în acest sens.
Avea un timbru special, era un trup sonor şi de aceea era admirat.
Pomenea şi nume de cantautori care îi cântă textele fără încuviinţarea sa.
Moartea Poetului, o moarte stupidă ca toate morţile, parcă a
avut ceva bizar la el. Întors din Albania, unde vizita sa a fost un
triumf, iar Academia Albaniei îl propusese la Premiul Nobel pentru literatură, Don Cezar s-a hotărât să facă o banală operaţie de
hemoroizi. Îmi spunea că e absolut necesar s-o facă, deoarece n-a
suportat prea bine drumul cu maşina până în ţara de origine a
mamei sale Xantipa. Avea planificate călătorii în SUA şi Canada.
Nu s-a dus la spitalul Elias, aşa cum îmi spusese, nu s-a dus la
prietenul său, doctorul Sorin Oprescu, ci a mers la o clinică particulară din Bacău, prin intermediul unei rude descoperită nu de
mult timp, medicul Carina Ribac. Cel care l-a operat, în data de
22 aprilie 2008, a fost dr. Vasile Palade. Iar din cele ce mi-au fost
spuse de Clara Aruştei, fiica sa, acest medic a fost imprudent, nefăcându-i analizele necesare înaintea operaţiei. După cum se ştie,
starea postoperatorie s-a înrăutăţit, a fost transferat la Spitalul de
Urgenţă din Bacău, iar de aici, după intervenţii susţinute pe la tot
felul de autorităţi,cu un elicopter SMURD, a ajuns la Spitalul Floreasca din Bucureşti, în după-amiaza zilei de 24 aprilie 2008, zi în
care a şi murit.
Fiind foarte slăbit, având astm bronşic (tuşea îngrozitor), dar
şi probleme cardiace grave, Cezar Ivănescu nu trebuia operat. Incompetenţa, dezinteresul unor medici, în frunte cu Vasile Palade
din Bacău, pot fi asociate unui gest criminal, având drept consecinţă plecarea prematură la cele veşnice a unui mare poet, a unui
om generos, de o mare delicateţe sufletească, având proiecte culturale foarte importante.
Ar fi foarte multe de spus. Cu altă ocazie (poate o carte de convorbiri), cu siguranţă, o voi face. În discuţiile noastre, nu o dată
l-am rugat să facă, aşa cum ştie numai el, portretele prietenilor săi.
Această ocazie s-a ivit pe 23 aprilie 2007, la Colegiul „C. Negruzzi”
din Iaşi, în cadrul acţiunii „Să ne cunoaştem scriitorii”, la invitaţia cadrelor didactice şi a unui grup de studenţi din anul III de la
Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza”, aflaţi în practică
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pedagogică. Am fost oaspeţii elevilor din clasa a X-a. Tema discuţiei a fost Nichita Stănescu. Cel care semnează rândurile acestei evocări l-a prezentat mai întâi pe poetul Cezar Ivănescu. După
care, fostul director al prestigioasei Edituri Junimea din Iaşi l-a
evocat pe prietenul său dintotdeauna – Nichita Stănescu – după
cum urmează: «Nichita Stănescu n-a avut o biografie convenţională sau conformă. De fapt, mulţi scriitori, poate ştiţi, şi probabil
profesorii voştri de română v-au învăţat sau o să vă înveţe, sunt
mulţi scriitori – începând cu cel mai mare scriitor român din toate
timpurile, Mihai Eminescu – care n-au avut o biografie exemplară.
E o biografie care n-ar trebui predată nici în şcoli, nici la facultate,
pentru că nu este o biografie exemplară. Marii scriitori trăiesc atipic: Eminescu a fugit de la şcoală, nu şi-a terminat studiile, adică a
făcut tot ceea ce nu trebuia să facă în viaţă, dar cu un singur scop:
s-a realizat ca mare scriitor. A făcut tot ce trebuia pentru el, pentru interioritatea lui de mare scriitor, şi n-a făcut nimic din ceea
ce impuneau rigorile exterioare, ce ţineau de anumite norme ale
societăţii. Dacă şi-ar fi dat doctoratul, pe care atât de mult dorea
Maiorescu să şi-l dea la Berlin, ar fi venit probabil în Iaşi, ar fi avut
o catedră universitară, ar fi dus o viaţă mult mai normală şi o carieră lipsită de dramatism. Pentru biografia lui ar fi fost foarte bine,
însă nu era în gena lui, nu era în sistemul lui interior, în felul lui
de a fi. Era prea riguros. Îşi imagina că pentru a lua un doctorat la
Berlin trebuie să ştie mult mai mult decât ştia. Era foarte exigent
cu sine însuşi.
Cam la fel s-a întâmplat şi cu Nichita Stănescu. A prins o perioadă nefastă a învăţământului românesc. El a terminat liceul cu
10 clase la Ploieşti. Când ne-am cunoscut, el spunea că a ieşit din
liceu cu convingerea că cel mai mare poet român e George Topîrceanu. Pentru că Topîrceanu era cel mai bine predat la vremea aceea. Eminescu se preda doar cu Împărat şi proletar. Şi acel poem
doar pe fragmente. Scrisoarea a treia nu ştiu dacă se preda atunci.
Ei au terminat liceul fără să ştie prea bine cine este de fapt Mihai Eminescu. L-au descoperit la facultate. A făcut Facultatea de
Filologie, în care marile valori literare româneşti erau excluse sau
reprezentate cu foarte puţine texte. Blaga nu se studia, Ion Barbu
nu se studia. Abia dacă se studia Bacovia şi, ca atare, a trebuit să
fie un autodidact, aşa cum au fost toţi colegii lui de generaţie din
perioada respectivă. Adică să citească singuri şi să înveţe singuri
care-i marea literatură şi astfel, din mers, să-şi completeze cultura.
A fost un personaj atipic şi pentru faptul că a fost unul din renumiţii boemi ai Bucureştiului. Boem, în perioada comunistă, însemna să stai foarte mult în cârciumă, să bei, şi nu doar în cârciumă. Erau singurele modalităţi de cunoscut oamenii, de purtat un
dialog, de a trăi visele, de a face tot felul de scenarii în jocul liber al
imaginaţiei. De altfel, de aici i s-a tras şi moartea lui destul de timpurie: din cauza alcoolului.
Eu l-am cunoscut pe Nichita Stănescu în 1969, în primăvara
lui ’69. Cu un an mai înainte, în 1968, am debutat aici, în Iaşi. A
fost cel mai frumos moment al meu de glorie. A fost prima ediţie a
Festivalului naţional de poezie „Mihai Eminescu” la Iaşi, unde am
primit Marele Premiu pentru volumul Rod, apărut în acelaşi an, la
Editura pentru Literatură. Am dat autografe şi pe cărţile mele, care
erau puţine şi s-au epuizat, dar şi pe cartelele de masă ale unor elevi.
În vara lui 1968, a fost un moment de cumpănă. Atunci, armatele
ţărilor socialiste, în frunte cu Uniunea Sovietică, au intrat în Praga,
capitala Cehoslovaciei. Fără armata română. Astfel a fost înăbuşită
Primăvara de la Praga, o mişcare democratică, înnoitoare.
La noi, în România, lucrurile nu erau prea clare, era un fel de
libertate. Plecând la Bucureşti, un critic literar mi-a făcut cunoştinţă cu Nichita Stănescu. Eram la un restaurant în Bucureşti, lângă Arcul de Triumf. Restaurantul se numea tot „Triumf ”. Nichita
Stănescu, în stilul lui caracteristic, a cumpărat de 2.500 lei băutură.
Pe vremea aceea erau bani mulţi. A cumpărat whisky, votcă şi alte
esenţe din astea. Şi ne-am dus la el acasă. Ajunşi la el acasă, descoperă că eu nu beau alcool. Le-am spus că eu beau doar cafea. Multă
vreme în viaţă n-am băut alcool, am făcut abstinenţă. Din cauza
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faptului că aici, în Iaşi, mulţi din colegii mei – scriitori celebri mai
târziu – s-au ratat sau au murit din cauza alcoolului. Şi am făcut
o noapte albă, el bând tăriile cumpărate, eu bând cafele fără număr. El era cu o doamnă frumoasă. În anii aceştia din urmă, aţi
putut-o vedea la televiziune, în special atunci când la Botoşani a
luat Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”. Era Gabriela
Melinescu. Acum trăieşte în Suedia.
Nichita era fugit de acasă de la nevastă. O lăsase acasă, într-un
apartament cu 3 camere. O chema Doina Ciurea şi era scriitoare.
Au stat împreună aproape 20 de ani. Gabriela Melinescu, amanta
lui Nichita, era tânără, frumoasă, brunetă şi o foarte talentată poetă. Amândoi trăiau într-o mansardă, o cămăruţă, ce mai. De-abia
încăpeau o masă, un pat, o etajeră şi un scaun. Bineînţeles, eu am
rămas uimit când i-am văzut acolo, în chiţimia aia. Şi am întrebat:
„Nichita, cum puteţi sta în condiţiile astea?”. El mi-a explicat că atât
timp cât a stat la părinţii lui, în Ploieşti – aveau acolo o casă mare
şi frumoasă, unde a trăit foarte bine – scria toată vremea, cât a fost
elev, poezii cu mansarda, cu mansardele. Şi i-am zis: „Mansardă ai
vrut, mansardă ţi-a dat Dumnezeu”. Dar ce contează cum e mansarda, când eşti fericit! Cioran, la Paris, stătea tot într-o mansardă.
Acolo... dialoga cu neantul, acolo îşi trăia disperările, tristeţile, fiind „un Iov fără prieteni”, cum spunea el. Posibil că există un farmec, un ce misterios al mansardelor. Trebuie să trăieşti în ele pentru a şti şi a simţi acest sentiment. Şi eu, proaspăt venit în Bucureşti,
stăteam cu chirie, la casă, într-o cameră mare. Mă rog, faţă de el,
stăteam boiereşte.
El locuia în mănsărduţa aia, care de altfel a devenit celebră.
Casa cu mansarda respectivă, de pe str. Grigore Alexandrescu, era
proprietatea unei armence, doamna Unanian. În curtea aceea, mai
era o casă, în care stătea o familie prietenă cu poetul, celebră în
epocă: familia Stela şi Aurel Covaci. Amândoi foşti deţinuţi politici în perioada comunistă. Făcuseră puşcărie politică pentru varii
„motive” – imputate lor de cei aflaţi la putere atunci. Aurel a fost denunţat – se practica denunţul – că în septembrie 1956, la ei în casă,
împreună cu alţi studenţi, ar fi discutat de rău orânduirea. Asta i-a
adus o condamnare de 3 ani puşcărie. N-a mai avut drept de semnătură, i s-a interzis să-şi termine facultatea şi alte nedreptăţi. Ce
se întâmpla? După revoluţia ungară, de frică, autorităţile române
au arestat pe toţi care aveau alte vederi decât cele comuniste. Familia Covaci avea doi copii: un băiat, Andrei, şi o fată, Laura. Erau
micuţi. Eu treceam împreună cu soţia mea prin curtea aceea, când
ne duceam la Nichita şi Gabriela. Văzând-o pe fetiţă, soţia mea
spuse: „Ia, uită-te ce picioare strâmbe are”. Eu, de colo: „Lasă, când
cresc se mai îndreaptă ele, picioarele”. După 17-18 ani, aia mică
avea să ajungă pictoriţă. Este foarte cunoscută, dar mai ales în Occident. Chiar eu i-am pozat. Avea o lucrare intitulată Scriitorul preferat. A ieşit un tablou mare, în mărime naturală.
Acum revin la acea mansardă nenorocită, unde am fost de atâtea şi atâtea ori şi unde a început prietenia mea cu autorul cărţii
Necuvintele (publicată chiar în 1969). Tot acolo s-a şi încheiat. S-a
încheiat pentru faptul că Nichita, fiind marele boem, avea tot felul
de prieteni care îl parazitau. Veneau la el, de dimineaţă până seara,
sub pretextul că vin cu o sticlă de palincă, cu o sticlă de vin. Nichita era un tip deschis, dar şi învăluitor. Caragiale, de exemplu, care
se trăgea tot din Ploieşti (comuna Haimanale), făcea următorul
lucru când se întâlnea cu cineva, un scriitor nu tocmai cunoscut:
stăteau în cârciumă o vreme sau se plimbau numai ei doi – ei bine,
atunci era momentul când dramaturgul spunea că ei doi sunt cei
mai mari scriitori români. Ăla înnebunea de fericire. Fericire de
veleitar nenorocit. Aşa făcea şi Nichita: pe oricine îl „prindea” în
cercul lui, pe loc şi declara: tu şi cu mine suntem cei mai mari, sau
tu eşti mai mare decât mine. Şi au fost mulţi tâmpiţi făcuţi fericiţi
în felul acesta de Nichita.
Înainte de a relata cum a intervenit răceala între noi, îmi aduc
aminte că, seară de seară, Nichita ne citea ce scria el. El scria încontinuu. Era genul de om care avea inspiraţie fără pauză. Ne adunam, ei începeau să bea alcool, eu cafea. Gabriela încerca să mă
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pregătească pe mine, atenţionând: „Bătrâne Nichita, lasă-l şi pe
Cezar să recite, să citească sau să cânte ceva”. O parte din poemele
mele le puneam pe muzică şi le cântam. Nichita spunea: „Da, da,
da, stai să-l încălzim pe bătrânul Cezar”, şi mai citea vreo douăzeci
de poeme de-ale lui şi astfel trecea noaptea.
Apelativul bătrâne trebuie înţeles ca o traducere a franţuzescului mon vieux. Francezii între ei, în general artiştii, când se întâlneau, aşa îşi spuneau: mon vieux, bătrânul meu. Nu era nici unul
bătrân printre noi, dar îl aplicam fiindcă suna mai special, te făcea
mai important.
Într-una din seri, am complotat cu Gabriela: „Domnule, nu-l
mai lăsăm în seara asta. Când vrea Nichita să bage mâna să scoată
nişte manuscrise, îi dai drumul”. Aşa s-a şi întâmplat. Într-o seară
asemănătoare nu l-am mai lăsat pe Nichita. Când tot îşi căuta el
hârtiile, bătrânul Cezar a scos din geantă vreo 140 de pagini şi dă-i
citire până dimineaţă. Efectul a fost uluitor. Nichita, bând votcă,
era mai treaz decât mine, care băusem cafea toată noaptea. El a
băut votcă până dimineaţă şi, culmea, era mai treaz decât noi toţi.
Pentru unii oameni, treaba asta cu băutul este o fatalitate. Nichita, dacă nu punea strop de alcool în gură, era un stupid. Nu scoteai nimic din el. Era sterp. În clipa când gusta prima picătură de
alcool, începeau să-i lucească ochii şi să-i meargă mintea. Colegul
meu de redacţie şi prieten bun cu Nichita, prozatorul Nicolae Velea, un tip venit de la ţară, mi-a spus că Nichita l-a învăţat să bea. În
fiecare dimineaţă îl ducea să bea rom. Beau, pe stomacul gol, câte
o sutică de rom. Şi acesta, ţăran fiind, îl întreba pe ploieştean: „De
ce trebuie să bem de dimineaţă câte un rom mare?”.
Şi poetul îi răspundea: „Ca să ni se ascută minţile, bătrâne”.
Ha-ha-ha, aşa, nu mergea mintea altfel.
Şi după această noapte de pomină (a câta o fi fost?), Nichita,
având şi martori, printre care criticul M.N. Rusu, care acum e în
America, prozatoarea Sanda Tîrziu, poeta Vera Lungu, care acum
face reclamă la bijuterii pentru babe, în Paris, Stela şi Aurel Covaci
– mi-a spus: „Bătrâne, mă mai laşi pe mine zece ani. După mine vii
tu. Dar, zece ani, eu sunt generalul”. Astea au fost cuvintele.
După acel episod, tot aşa, într-o zi, eram la celebra garsonieră. Şi iar au venit mai mulţi. Unul a sunat că are o sticlă de palincă
şi că vrea s-o aducă. Eu, pe stilul meu mai dur, l-am lăsat să intre,
i-am spus să pună sticla jos şi apoi să plece. După ce a plecat omul,
Nichita a oftat, nu ştia ce să facă. „Bătrâne, l-ai jignit”, spunea el.
„Dom’le, zic eu, a spus că are o sticlă de palincă şi că vrea să ţi-o
aducă, nu că vrea s-o şi bea cu noi”. Şi i-am mai zis: „Dacă ai să-i
mai suporţi pe ăştia, cărătorii de băutură, or să te ducă la moarte”.
Ceea ce s-a şi întâmplat mai târziu. Nichita nu trebuia să moară la
50 de ani.
Astfel s-a instalat aşa-zisa răceală între noi. În viaţa literară, evident, am mai avut contacte. Dar, eu fiind un om cu memorie, de
onoare şi de cuvânt, exact când s-au împlinit zece ani de la convenţia noastră, i-am tras o înjurătură într-un interviu pe care l-am
dat revistei Amfiteatru. O înjurătură îngrozitoare. După „înjurătura” mea, împăcarea a avut loc la Iaşi. Atunci, în 1978, s-a ţinut
Colocviul naţional de poezie. Era venit şi George Macovescu, preşedintele U.S.R. Colocviul se desfăşura pe mai multe secţiuni: la Universitate, la Biblioteca Centrală şi la hotelul „Unirea”. La recepţia
care a avut loc la parterul hotelului, ţin minte că a participat şi Ion
Iliescu, pe atunci prim-secretar al P.C.R. la Iaşi. Împăcarea mea cu
Nichita a fost într-o notă burlescă. Eu intram în hotel, împreună
cu alţi colegi, pe uşa principală a hotelului. Cu noi era şi o doamnă
superbă, blondă şi cu picioare lungi. Se numea Sânziana Pop, care
acum conduce publicaţia Formula AS. Noi eram vreo cinci persoane, cei care intram în hol. Din restaurantul hotelului, tot în hol, îşi
face apariţia Nichita. În spatele lui, o mulţime de oameni: scriitori,
gură-cască, pilangii de ocazie. Veneau la recepţie, unde îi aştepta
altă băutură, pe gratis. Mergând prin holul imens, nu mi-am dat
seama că i-am lăsat în urmă pe cei cu care venisem.
Nichita mergea şi el tot spre mijlocul sălii. Cei care îl însoţeau
s-au oprit pe loc. Toată lumea sesizase că ne îndreptam unul către
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altul. Unii chiar au spus atunci: domnule, nu ne amestecăm. Ştiţi
cum vine: între marii bandiţi, noi nu ne băgăm.
În toată acea rumoare din hol, am ridicat capul şi abia atunci
am realizat că Nichita venea direct spre mine şi eu mă duceam
spre el. După cum îmi este obiceiul, eu merg cu privirea în jos. El
era cu un cap şi ceva mai înalt decât mine. Era destul de voluminos
în comparaţie cu mine. Eu m-am gândit că de... Nichita s-o fi îmbătat... deşi îl ştiam un om nonviolent. Cum să vă spun? Niciodată
în viaţa lui n-a dat un degeţel în cineva. Pe cât era de mare, pe atât
era de blând. Ei, blând până la un punct. Era un blând. În perioada
noastră când mergeam prin cârciumile Bucureştiului, eu cu soţia
şi el cu Gbariela, trebuia de multe ori să am misiunea durului şi
să alung inşii nepoftiţi de la masă. Şi atunci m-am gândit: „Cine
ştie?, s-o fi îmbătat şi vrea să fie violent”. Ca samuraii, ne studiam
mişcările, ne măsuram paşii. Eu aveam o borsetă în mâna stângă,
am trecut-o în mâna dreaptă. Eu sunt stângaci. Am fost boxer şi în
lumea literară se ştia lucrul acesta, era de notorietate. Mă rog, gândeam eu, dacă el devine violent, să ştiu cum atac.
Nichita, săracul, când s-a apropiat de mine, m-a înşfăcat aşa...
puternic... Aproape să mă sufoce cu îmbrăţişarea sa. Nu mai puteam respira de burtoiul lui. Şi mi-a şoptit la ureche: „Bătrâne, nu
mă mai înjura până mor”. În anul acela, cred că-i apăruse o carte la
„Junimea”, editura pe care o conduc eu acum. Epica Magna se numea cartea. O carte mai puţin reuşită faţă de faima pe care o avea
autorul. Eu m-am desprins din îmbrăţişarea lui letală şi i-am spus:
„O clipă, mă rogi ca un prieten?”
Nichita: „Da, te rog ca un prieten”.
„Ei, zic eu, pe mine când mă roagă un prieten ceva, nu pot să-l
refuz. Dacă mă rogi ca un prieten, îţi promit că n-am să te înjur
nici după moarte”.
Aşa ne-am împăcat şi sper că mi-am ţinut promisiunea. Deschid o paranteză şi spun că păcatele lui, ale scriitorului în general,
dintr-o viaţă de om, trebuie reconsiderate şi avută în vedere numai
opera. Apropo de operă: am un dar de la Nichita, o carte. E vorba
de un Shakespeare, editat pe hârtie de Biblie. O ediţie bibliofilă. O
văzusem pe răftuleţul cu cărţi din garsonieră. Şi Nichita, pe loc:
„Uite, ţi-o dau ţie, că îl iubeşti mai mult decât mine pe Shakespeare”.
Am şi acum cartea acasă.
Atunci, în holul de la „Unirea”, m-a întrebat: „Îmi reproşezi
ceva?”
Şi eu am zis: „Da, îţi reproşez compromisurile pe care le-ai făcut în cărţile tale”.
La afirmaţia mea, el stă un pic, se gândeşte şi ce-mi spune?
„Ştiai că Shakespeare a avut pensie viageră de la regina Angliei?”
Îi răspund că nu ştiam. „Ei, continuă el, mai ţine minte cineva că
marele Will a avut pensie viageră? Asta înseamnă că el a făcut un
compromis. Nu degeaba i-a dat pensie viageră regina”.
Şi i-am dat următoarea replică: „Sunt de acord cu tine, dar
cu o condiţie – să fii Shakespeare. Dacă nu eşti Shakespeare, ai
încurcat-o”.
Adică, trebuie să înţelegem noi, cei de azi, că trebuie să fii atât
de mare scriitor, încât lumea să fie dispusă să-ţi ierte păcatele, greşelile. Opera este importantă. Aşa cum îi iertăm lui Sadoveanu că
a scris şi Mitrea Cocor.
Încheind, vă rog să-l citiţi pe Nichita Stănescu. Măcar 11 elegii,
şi având „inima mai mare decât trupul”, aşa cum frumos spune el».
***
Numindu-l poeta magnus, Petru Creţia spunea: „Şi îl voi mai
numi pe Cezar Ivănescu, alături de puţini alţii dintre noi, om nemaculat de nici o închinare, om curat şi, în curăţenia lui, neînfricat ca un gladiator de neam înalt. Pe Cezar Ivănescu îl venerez ca
poet şi îl onorez ca om, aşa pătimaş cum este şi uneori nedrept în
numele unei mai înalte dreptăţi. Aşa violent cum poate să pară celor care nu-i ştiu nici generozitatea de mare senior al inimii, nici
suava blândeţe”.
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Introducere dialogică la canonul literar hexagonal
LEOPOLD BLOOM: De-l abordezi nonşalant pe nebunatecul,
pe jovialul, pe lansatorul Idiotului international, pe co-lansatorul revistei de avagardă Tel Quel, pe frecventatorul Silogistului Amărăciunii, pe regretatul, pe ultratombalul Jean-Edern Hallier, nu pleci cu
traista goală, nici dezamăgit, ba te şi rîzi rabelaisian ca la relectura
integrală a Povestirilor din Canterbury ori...
MOLLY BLOOM: ... a unui număr special din Academia Caţavencu de altădată.
LEOPOLD BLOOM: Intr-adevăr, iubito! Fiindcă expresiile cu
care îşi prinde în plasa morfo-sintactică numeroşii culturali, unii din
ei canonizabili, se vor lipi de tine ca ...
MOLLY BLOOM: ... marca de scrisoare, scaiul de oaie, nevroticul Maurice Rollinat de George Bacovia, «poetul stărilor crepusculare», George Bacovia de Daniel Dimitriu; Du dialogue intérieur şi
Brice Parain de Thomas Pavel; Dan Arsenie, junul prieten, de Mihai
Şora; Mircea Handoca de Mircea Eliade; Petru Creţia de meteorologia Stagiritului; Constantin Noica de povestirile lui Hegel; Sănduc
Dragomir de Martin Heidegger; Petre Ţuţea de Platon; prezidenţii postloviluţionari de Cotroceni; Mircea Dinescu de Cetăţuia şi...
potka de huia ...!
LEOPOLD BLOOM: Se vor lipi de tine cum ai zis, într-atît se
adeverează ele de poznaşe + debanalizatoare + adecuate insului vizat
din unghi mai degrabă patafizic decît universitar; se vor lipi de tine
încît nu le vei mai putea lăsa nici măcar urmaşelor tale feministe de
la Ohio University, cu Linda Mizejewski în frunte, care, ea, peste ani,
o să facă un regim-valiză din regimurile burghezo-moşiliesc şi acela
na-ţi-o-anal-ceau-şin, confundîndu-i lesne pe Ion Ceauşescu şi Nicolae Iliescu, Kim Il Hoxha şi Enver Sung, Vladimir Elţin şi Boris
Putin...
MOLLY BLOOM: ... iar pe tine, dragule, cu Harold Bloom, patronul Canonului occidental...
LEOPOLD BLOOM: Aşa e, scumpete mică: adevărul canonului
literar hexagonal grăieşte şi prin gura şturlubatecului ( nu degeaba
va fi dat el tiparului o Evanghelie a nebunului!); de-ajuns îi să-l gîdilezi meseriaş la organul timotic al răspunsului, cum o va face nepotul
nostru mai la vale.
***
HAROLD BLOOM: Se zice că întîia femeie aleasă la Academia
celor Nemuritori nu-i alta decît Maggy Yourcenar. Dreptu-i, mîndre
Hexagonal, ori stîngu-i?
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JEAN-EDERN HALLIER: Lumea crede că e gagică, dar nu a fost
decît o documentaristă belgică, auctrice de romane peplumeşti. Toate personagiile dînsei sînt în halat şi ţin în mînă prosoape de baie.
Vezi Memoriile lui Hadrian. Ele ar fi putut lucra şi în centrele de talasoterapie. Ii plăceau scoicile prăjite din portul Ostende, unde îşi ducea iubitele. Deviza ei era: Linge-mi scoica! Ea, André Gide al homosexualităţii feminine. Vezi Alexis sau Lupta inutilă. Care pastişă
inversă iaşte la Corydon. Ca şi în Fructele pămîntului, păcatul nu mai
e sarea vieţii, nici o piedică nu mai stă în calea ispitei, supliment de
dorinţă al vinovăţiei mărturisite – aşa cum se întîmpla odinioară cu
datoria sau raţiunea. In sensul acesta, este dumneaei profeteasa hedonismului de masă şi a individualismului de stil americănesc. De
acum înainte nu mai revendică minorităţile sexuale decît un loc în
societatea de consum şi o legitimaţie albastră pe piaţa slobozeniei
eroticeşti. Mai mult guină bătrînă decît lesbiană, lipsită aşadar de graţia safică a adolescenţei, ea întruchipează o figură foarte specială, cu
musteaţă, a guinului. E comodorul Contesei de Ségur, un soi de General Durakin, de mămuţă flagelatoare...
HAROLD BLOOM: Flagelatoare?
JEAN-EDERN HALLIER: Mai degrabă flagelată, dragul meu,
căci toată opera-i este impregnată de aceeaşi perversiune simandicoasă, cu eroi cam invertiţi, pe fondul unui trompe-l’oeil istoric, şi
colonade în marmură de măcelărie. Schimbi decorul, personagiul rămîne acelaşi: în Lituania, Knokke-le-Zoute sau în Roma veche
(unde însă nu întîlneşti gîsca din Capitoliu, ci pe aia îndopată cu citate). Opera sa este aceea a unei eleve albe, grase şi.... harnice, care scoate limba-i aplecîndu-se peste pupitru. In ciuda implicării laborioase
şi reci, nu ajunge niciodată să se depăşească. Niciodată nu are vreun
freamăt de geniu.
HAROLD BLOOM: Chiar nici unul?
JEAN-EDERN HALLIER: In cel mai bun dintre cazuri are carne de găină cînd vin primele îngheţuri în Connecticut, ori în Marea
Nordului. E de cetit cu un şal pe genunchi, avînd şi obrajii mîzgîliţi
cu dulceaţă de gutui.
HAROLD BLOOM: Pe Lautréamont să nu ni-l razi tot aşa, rogu-te, fiindcă a fabricat vărul meu Luke O’Pitsoo, cîndva, o cărămidă
tezială în jurul retoricii operei sale şi.... se supără (dar îi trece degrabă),
iar suprarealiştii s-ar întoarce în mormînt, că tare l-au mai venerat.
JEAN-EDER HALLIER: Cînturile lui Maldoror? O recopiere
grandilocventă a unui manual de zoologie. Omul din Montevideo?
Auctore necunoscut pînă se va fi descoperit că erea englez, născut
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la Stratford-on-Avon, şi nu-l chema Isidore Ducasse, ci William
Shakespeare.
HAROLD BLOOM: Dacă te-ar auzi Deconstructorul cum vorbeşti, numaidecît te-ar duce pe şantierul deconstrucţiilor sale, arondat Şcolii Resentimentului, unde zob ţi-ar face zobul îmbîrzoiet,
punîndu-l şi la remorca unui semnificant nou, disfalic de tot, apoi
te-ar derida mîngăios pe telquelie.
JEAN-EDERN HALLIER: Jacques Derrida? Exhală pretenţii, cuistrerie + ilizibilitate. E un moto-scrot al fenomenologiei.
HAROLD BLOOM: Bine că se va fi repliat în amfiteatre universitare ultramundane şi nu mai exersează nici măcar motocrosul erotismului burghez, ca Veneţianul cu pricina, atît de ahtiat după Boca
do Inferno, borta Sibilei din Cumae şi alte în-con-otări complicate,
lesne fellinizabile.
JEAN-EDERN HALLIER: Casanova? N-ar fi avut nici un succes
dacă se numea Maisonneuve. Cu excepţia, notabilă, a numelui său,
tot restul în idiom hexagonal şi-l va fi scris, aşa că manu militari îl
vom anexa canonului nostru literar.
HAROLD BLOOM: Aşa e, nu zic ba... dar, niciodată-niciodată,
fiind el zburător din floare-n floare, nu se va fi oprit la una cu precădere, cocolind-o, desmierdînd-o îndelung, strîngînd-o enorm în braţe sau, cît Recetitorul Structuralist al Bărbosului Karl, de gît (... pînă
cînd muierea să strige: Al, tu serres trop fort!) Te-ai prins la cine făcui
aluziune, nu?
JEAN-EDERN HALLIER: La, bineînţeles, Tovarăşul Althusser.
Erea caiman catolic şi a sombrat în nebunia marxiană, al cărei anxios
integrist se va fi dovedit pînă la urmă. Poseda totuşi un secret pentru
a se face iubit de cei tineri: «O să te descurci teoreticamente mai bine
decît mine», spunea el fiecăruia. Şi era crezut. Avînd o nevastă prea
vorbăreaşă, a ştrangulat-o în timp ce pronunţa o frază din Bakunin,
faimosul anarhist: «Pe ultimul popă o să-l spînzurăm cu maţele ultimului rege». Fu condamnat la prostraţie pe viaţă.
HAROLD BLOOM: Dar nu l-or vîrîtără la Ospiciul Rodezian,
de unde un alt pacient vestit emitea epistole...
JEAN-EDERN HALLIER: Antonin Artaud...
HAROLD BLOOM: ... ce ne introduce la meditaţie profesionistă printre ruinurile altui canon ori, mai bine zis, în paradigma cu
Holderlin, Svedenborg, Van Gogh + Nietzsche, căci şi la el patologia
năpîrleşte sub chipul Artelor & Literelor Frumoase.
JEAN-EDERN HALLIER: Nu neaparat. Cu cît înnebunea mai
mult, cu atît era considerat mai genial. Inversul era veridic. De l-am
avea la îndemînă, Gaston ţi-ar dovedi-o textual.
HAROLD BLOOM: Bachelard?
JEAN-EDERN HALLIER: Bachelard himself. Cea mai splendidă
inteligenţă de la PTT. Cum scăpăra un chibrit, ieşea flacăra Inălţării.
Îi datorăm îndeosebi Psihanaliza focului.
HAROLD BLOOM: I se datorează psihanalizarea focului, ceea
ce puţin lucru nu însemnează, dar cunosc eu pe unul căruia, măcar
că totul nu-i totul , i-l datorăm. Totul, the Whole, das Ganze, el Todo,
multivalent cum iaşte.
JEAN-EDERN HALLIER: Văd la cine te referi, shakespearolatrule, pentru că l-ai proţăpit cu de la tine putere în centrul canonului
occidental. Locul său eu l-aş fi concesiont pe veci bărbatului gravid
pe care mi ţi-l închipuluia sculptural Rodin. Născut la Tours, în l799,
murea spre jumătatea veacului următor, la masa de travaliu (termen
spitalier ce desemnează patul unde nasc femeile). Aşa cum natura
va fi imitat arta, viaţa reală pe Balzac îl imită. Rastignac, Rubempré,
vărul Pons ori verişoara Bette l-au cetit şi au stat pînă la sfîrşit sub înrîurirea lui, asemeni majorităţii bancherilor, notarilor, conspiratorilor,
generalilor sau femeilor de treizeci de ani. Deoarece a murit în puterea vîrstei, ne întrebăm cum de-a putut să observe atîtea fiinţe umane şi, în acelaşi timp, să scrie atîtea cărţi... fiindcă nu existau Internetul sau celularul, înainte ca să devină el însuşi un indicativ telefonic.
Adevărul ar putea fi însă şi mai simplu. Scriitorul a creat lumea, care
a continuat să existe aşa cum o va fi conceput el. Pe Balzac îl chema
şi Dumnezeu, doar că nu a îndrăznit să-şi spună aşa în Biblie. Dumnezeu este francez.
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HAROLD BLOOM: Dumnezeu este anglo-saxon, îşi spune Shakespeare şi nu suferă prea tare de anxietatea influenţei faţă cu mai
modestul său antecesor literar, Iahvistul (sau Iahvista, de admitem că
auctorele primelor cărţi biblice-i Betsabeea, ex-nevasta lui Urie Hititul, mama înţeleptului rigă Solomon)...
JEAN-EDERN HALLIER: Bine că ne-am lămurit şi cu apartenenţa etnică a Pantocratorului, pe care unii, după răsfoirea lui Dosto,
îl bînuiau moscovit, iar alţii, atenţi la ironiile lui Sieburg faţă cu vocaţia Ioanei d’Arc, olecuţă teuton. Mă miră numai că străzile cu pompieri şi căzărmi nu-i poartă monograma.
HAROLD BLOOM: O fi drept să fie aşa... şi pentru că Henri Barbusse, nu el, a genitat Focul...
JEAN-EDERN HALLIER: Ceea ce ne îndeamnă a crede că uliţele cu spălătorii trebuie să hie botezate în numele lui Roland Barthes.
HAROLD BLOOM: !!!
JEAN-EDERN HALLIER: Chip singular al criticii, Roland Barthes. Bărbia sa coborîtă se preschima în mărul lui Adam. Fiindcă
mama i-a murit prea tîrziu, invers decît a lui Proust, avea să-l calce
maşina unei spălătorii.
HAROLD BLOOM: Discipolul său Antoine Compagnon, politehnist la bază, veade în el «antimodernul » din stirpea conservatoare
a unor Joseph de Maistre, Joubert, Paul Morand... Dulce fu el şi genios, nu-i aşa?
JEAN-EDERN HALLIER: Magistrala sa gogoriţă intelectuială îi
c-a rebotezat simbolicul drept semiologie. Atenţie:loc de cult! Scoateţi-vă şoşonii (pardon: saussurii) înainte de a intra. Pe Racine l-a făcut ilizibil şi l-a primejduit pe Chateaubriand, căruia îi prefaţa Viaţa lui Rancé. Printre contemporanii săi recunoaştem scriitorii proşti
după elogiile cu care i-a bombardat.
HAROLD BLOOM: Să tragem de aici concluzia că, de vreme ce,
odinioară, junul Barthes îl atacase cu argumentar materialist-diabolectic, auctorele Ciumei + al Omului revoltat nu s-ar clasa printre cei
necanonizabili?
JEAN-EDERN HALLIER: Albert Camus? Bursier simbolic al
Husarilor Negri ai Republicii. Produs absolut al Republicii Juliene (
patronată, ea, de Jules Grévy, Jules Michelet şi Jules Villemin). Laic,
agnostic faţă cu o lume absurdă, temperat de îndoială carteziană şi
înţepat de sirocoul mediteranez. Fiu bun, căci între justiţie şi mamă
o alegea pe cea din urmă. In ciuda extraordinarei platitudini a gîndirii sale, şcolărească în cel mai pur înţeles al termenului, a scris două
capodoperioare: Străinul şi Căderea, ciudat rimeic după Domnul de
Phocas al lui Jean Lorrain şi mărturisirea lui Stavroghin ... sau dezvăluirea publică a nemărturisibilului pe care nimeni nu-l poate ausculta.
Să nu-l dispreţuim spunînd că e manualizat şi/sau canonizat pentru
liceeni, căci e ăsta privilegiul celor mai buni ( cum s-a convins şi Michel Onfray în Ordinea libertară).
HAROLD BLOOM: Era, în plus, la mare simpatie cu alt amant al
peisajelor mediteraneene, al soarelui şi al secerişului, cu René Char...
JEAN-EDERN HALLIER: Cu René Char, poetul belferilor. Simplitate pretenţioasă de fals ţăran ce se credea Heraclitoris. In schimb,
Heidegger îl plăcea mult, doar că vorovea prost frânceşte. Semn rău:
a fost pus pe muzică de Boulez. Mai norocos, Beaumarchais îl avea
pe Mozart. Editarea sa în colecţia «Pléiade» l-a pus la locul meritat:
trecea drept un geniu rar... pînă se va fi văzut că nu-i decît un talent
sărac.
HAROLD BLOOM: Sărac? Eu aş zice mai degrabă constant cu
el însuşi...
JEAN-EDERN HALLIER: Benjamin Constant? Erea un ciolovec
detestabil şi pretenţios fără voie. Adolphe: un condens de gramatcă
franţuză a sentimentelor amoroase. Psihologie chiar, înainte ca ea să
fi devenit ştiinţă socială.
HAROLD BLOOM: Grăieşti aproape ca Simone de Beauvoir în
Al doilea sex, prietene, care, şi ea, va fi zugrăvit cu peană înmăiestrită
fragilizarea corpului erotizat.
JEAN-EDERN HALLIER: Dînsa introducea intelectualii, graţie Mandarinilor, la colecţia «Harlequin», de citit în tren, însă ca
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romancieră îl bătea la poponeţ pe cel scos din lagăr german cu pilele
lui Drieu la Rochelle, pe Sartre, eternul ei companion...
HAROLD BLOOM: Ce-o ajuta să se celebrizeze prin gallimardizare veloce.
JEAN-EDERN HALLIER: In contrast, dară, cu Antoine de Baïf,
carele se trezea pleiadizat înainte ca să apară la editura Gallimard.
HAROLD BLOOM: Cît despre vecinul alfabetic al Doamnei
de Beauvoir şi al Seniorului du Bellay, defensorul centrist al lui Drumont, tematizatorul marii spaime a corecţilor politici din vremea sa...
JEAN-EDERN HALLIER: Bernanos? Schiopul de la Pas de Calais? Azi, toate ziarele i-ar refuza textulele articuloase, într-atît era de
tare polemistul, într-atît ardea omul de credinţă catolică în apa călduţă a frazeologiei publice.
HAROLD BLOOM: Şi Bossuet fu catolic, dar ce sus zbura, datorită aripile sale cu anvergură impresionantă, l’évèque & l’aigle de
Meaux!
JEAN-EDERN HALLIER: L’aigle des mots? De această dată puternice sînt şi amvonul, ou la chaire, şi carnea, ou la chair, ce nu mai
e tristă. Ne-ar plăcea să-l avem duminica la Notre-Dame. Alături de
predicatori, la tembeliziunea ianchee, ar da lovitura şi ar atrage vot
masiv pentru republicanii lui Newt Gingrich, nu pentru Barack Obama, aşa cum va fi slujit altădată monarhia, căreia mare ordonator de
pompe funebre avea să-i devină. De la înălţimea catedrei amvonale,
făcea să se audă tunetul lui Dumnezeu. Incît ascultătorii săi nu mai
trebuiau să aştepte, pentru a le fi teamă, furtuna, iar oasele bătrînelor
contese, auzindu-l, clănţăneau. De n-ar fi fost întruparea vocii Domnului, rămînea marele păpuşar al absolutismului. Fulgerele talentului său retoric iluminează obscurantismul religios al veacului şaptesprezecist. Mulţumită lecţiei sale despre tenebre, Dumnezeu locuia la
Versailles, în vreme ce Regele Solar domnea în Paradis.
HAROLD BLOOM: Amîndoi posedînd naturi două, unul divino-umană, celălalt umano-divină, cum ne predicat-a Kantorowicz.
JEAN-EDERN HALLIER: !!!
HAROLD BLOOM: Kantorowicz, teoreticul celor două corpuri
ale regelui: ăla simbolic, vector al perdurabilităţii organismului sociopolitic, şi ăla individual, pulsional, dîrdîitor, juisor + mortal + uşor
de trimis la ghilotină ori în faţa plutonului de execuţie, asemeni unui
simplu...
JEAN-EDERN HALLIER: ... Brasillach, bun traducător din greacă veche, însă poet prost, salvat in extremis de plutonul în cestiune. In
baza unui astfel de calcul, ar trebui împuşcaţi versificatorii toţi, poetaştrii au ba.
HAROLD BLOOM; Ei da, din moment ce Borges însuşi se va fi
plîns, în partea ultimă a lungii sale gîndirostivieţuiri literare, că avînd
ghinionul de a nu fi trăit sub o dictatură, invidia şansa ce i se va fi dat
lui Federico García Lorca de a sfîrşi sub glonte soldatesc francoist. Ce
ne facem însă cu Razmond Abellio (îl împuşcăm postum?), uitat fără
a fi fost vreodată preacunoscut, măcar că-i Groapa Babel un romanţ
feroce, iar Inălţarea la cer a Europei ori Absolutica structură par...
JEAN-EDER HALLIER: ... lecturi amoroase ale pubertăţii metafizice. Se poate spune uneori despre el că e mai bun scriitor decît
Malraux, însă nu a prins poştalionul Istoriei.
HAROLD BLOOM: Poate că-l prindea dacă i se încrucişau paşii cu ai întemeietorilor Colegiului de Sociologie, ce nu se avură ca
alumni decît pre ei înşişi; dacă s-ar fi întîlnit esenţialmente cu Georges Bataille, Michel Leiris şi Roger Caillois. Or, acesta din urmă...
JEAN-EDERN HALLIER: ... a fost un taxonomist al filosofiei. Voit-a el să raţionalizeze iraţionalul, ceea ce, la urma urmei, nu
era decît continuarea proiectului hegelian de rezolvare a cuadraturii
cercului. Ca şi Pico della Mirandola, iubea înălţimile. Vicar savoiard
adoptiv, adorat-a el preumblările prin munţi sîlhui, unde aduna pietre. Pe lînă Alpi, a traversat piciorelnic Dolomiţii, fără să neglijeze, ca
membru al Colegiului Franciei, colina Sfînta-Genoveva din proximitatea Panteonului. In van străduitu-s-a să hie pentru minerale ce va
fi fost Buffon pentru animale. Banalizator al fantasticului: apropierea sa de tainele naturii duce o enormă lipsă de mister. Demitificator: sub a lui privire, drogurile devin hîrtie, pietrele preţioase îşi pierd
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strălucirea, iar aripile fluturilor sînt din mătase sintetică. Era prea
inteligent ca să nu-şi dea seama de asta. Drept care… umbla beat
din zori pînă la căderea întunericului, măcar că muncea zi şi noapte.
Avea, cu toate acestea, o inteligenţă pătrunzătoare ce-l îndemna să
afirme cu smerenie că adevărul iaşte neverosimil.
HAROLD BLOOM: Mintea lui penetrantă ne apropie de un alt
pesismist , locuitor în al şeptelea raion parigotic, des plimbătoriu prin
Grădina Luxemburgului, unde-l întîlnea Scepticul de serviciu – cu
damf cioranian – al Europei Decadente; inteligenţa lui dezabuzată ne
apropie de faimosul Raymond...
JEAN-EDERN HALLIER: ... Aron. Modelul editorialistului cu
cauţiune universitară. Om barometric, era programat spre a pune
în funcţie comenzile mecanice ale minciunilor aşteptate. Scria exact
ceea ce lectorii săi aveau chef să audă. Meteorolog distins, anunţa
ploaie cînd era vreme bună. De unde o infimă margine de eroare, cu
excepţia Sahelului. Excelent comentator al lui Clausewitz, era gru să
ţi-l imaginezi pilotînd o armată şi... ţîşnind ca Bluecher la Waterloo.
Sociologii ajung întotdeauna, precum carabinierii, cînd totul s-a terminat. Dacă Alexandru Macedon i-ar fi ascultat sfatul din Figaro, nu
ar fi cucerit India cu siguranţă. Asemeni «micuţului său camarad»
Sartre, ajungea complet necetibil după obştescu-i final. Nici nu contează: or să existe întotdeauna treizeci şi şase de mii de aroni şi... un
singur sartru.
HAROLD BLOOM: Ba şi un singur Georges Marchais, carele
tot merge, tot merge în fruntea partidului său de esenţă moscoveaţă,
alături de Maurice Thorez, Jean Duclos sau Robert Hue, dar numai
la imperfectul indicativului .
JEAN-EDERN HALLIER: Unicul Marchais pe care-l recunosc(şi
ipso facto canonizez) şi-a procurat prefixul «Beau», signalizator al
frumuseţii mergătoare, iar acest Beaumarchais, căci despre dumnealui este vorba, va fi comis o greşeală funestă pentru omenire: a creat
America, înaintea unor La Fayette şi Rochambeau, trimiţînd o mie
de puşti insurgenţilor. Nu a primit nemica în schimb. Era întîia oară
cînd Iancheii se comportau ca de fiecare dată. Figaro-ci, Figaro-là. A
inventat Le Figaro înaintea multora: de altfel nici nu ar fi putut să colaboreze la el. S-ar afla chiar pe lista neagră, ca incontrolabil, şi pentru cea mai teribilă dintre crimele de presă: excesul de talent. Danton
spunea despre dînsul că a ucis nobilimea. De două ori a ucis-o – prin
ridiculizare şi cu ghilotina vorbelor. Fiu de ceasornicar, dacă ar fi inventat modelul Swatch, ar fi fost întîiul care să-l distribuie. Apărînd la
ora potrivită a veacului său, i-a lăsat pe contemporani să înţeleagă că
valeţii puteau grăi de la egal la egal cu stăpînii, ceea ce Revoluţie chematu-s-a numaidecît. Parizian, a urcat parizianismul la nebănuibile
înălţimi de profunzime lejeră...
HAROLD BLOOM: ... şi de spirit curial, cum ar zice Norbert Elias, analistul hiperexact al societăţii de curte. Spiritul francez, c’est lui,
cher collègue mais néanmoins ami.
JEAN-EDERN HALLIER: Spiritul francez, da, el iaşte, prietene
colegial, şi pentru motivul că, rînd pe rând, cu vădane bogate se însura, iar cînd ruina-l păştea, fetele cu vădoi şi mai bogaţi îşi mărita.
Intrigant politico-financiar, curtean insolent, cu nemica nu-l puteau
păcăli, cunoscute fiindu-i melodiile societale.
HAROLD BLOOM: De aceea poate le-o fi fost profesor de harfă
copiilor lui Ludovic al XVI-lea!
JEAN-EDERN HALLIER: Tocmai! Ca să le îmblînzească moravurile... în aşteptarea ghilotinării.
HAROLD BLOOM: E unul din marii publicişti ai cronotopului
său, nu-i aşa?
JEAN-EDERN HALLIER: Publicist, dar nu publicitar ca Jacques
Séguéla, libelist, mazarinar, libretist şi pamfletar: găselniţele lui verbale îşi ating întotdeauna ţinta. Precum Lucky Luke, trage mai repejor
decît umbra sa şi, ca un mare fotbalist, marchează întotdeauna cu
stîngul. Ianus adorabil: statuia sa ar trebui să steie la Palais Royal, în
locul coloanelor Buren.
HAROLD BLOOM: Om cu cel puţin două feţe, pesemne? Progresist în ochii reacţionarilor, conservator în ochii progresiştilor...
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JEAN-EDERN HALLIER: Intr-adevăr. Pentru unii a fost, în vremea Revoluţiei începute la l789, emigrant, pentru alţii membru al
Comitetului Salvării Publice. De parcă şi-ar fi însuşit deviza poetului Kallimachos: «Dacă nu poţi incendia şura, treci de partea pompierilor şi o inundă!». Poseda instinctiv înţelegerea inversantă, căci
sosea pretutindeni cînd nu era expectat, şi nu venea cînd se conta pe
sosirea lui. Ins grăbit, presant, sub presiune, ca un diavol în cutia cu
drăcii a Epocii Luminilor. Nimeni nu a fost mai mult decît el omul
vremii sale.
HAROLD BLOOM: Omul: ce maro miroase în patria lui Gorki
acest cuvînt!
JEAN-EDERN HALLIER: De altfel taică-su (al lui Beaumarchais,
nu al umanistalinianului Gorki) va fi inventat acul de marcat secundele la pendulă, cît şi un regulator meteorologic, probabil pentru ca
să adulmece aerul vremii...
HAROLD BLOOM: Ori ca să ştie, poate, cum să-şi gestioneze
mai bine multiplele agitaţiuni, nu neaparat intelectuale.
JEAN-EDERN HALLIER: Era, printre altele, şi un excelent gimnast: sărea sprinten peste statele majore ale mediocrităţii literare spre
a cădea derect în geniu, mai ales cînd alegea scurtăturile, care i-au
lungit însă drumul în meandrele capricioase ale unei vieţi extravagante. Dacă ar fi trebuit să cinez cu un singur om din Luteţia veacului l8, l-aş fi ales pe Beaumarchais, rezervîndu-mi în acelaşi timp
uichendul pentru Ferney, la frontiera cu Elveţia...
HAROLD BLOOM: ... du côté de chez Voltaire, am priceput. Insă,
dac-ar fi să dai o invitaţie de seară, la cutare joli petit restaurant parigotique, unui singur canonizabil de la mijlocul veacului 20, cîte şanse
ar exista ca să cadă alegerea-ţi asupra romancierului Céline, căruia,
în adolescenţă, îi mai telefonai din an în Paşte.
JEAN-EDERN HALLIER: Nici una. Fiindcă Louis-Ferdinand
Destouches îi, pentru mine, fata de sală a Spitalelor pentru Asistenţă Metafizică. Proust ocupîndu-i locul, nu i-a mai rămas decît să şi-l
aproprieze pe cela al bunicii sale bretone, servantă la bază, căreia îi va
fi rebranduit şi/sau pseudonimizat prenumele, célinianul prenume.
Tehniciană de suprafaţă, femeie de serviciu, slujnică, toate îi miros
urît: el halucinează peste tot necurăţenia. Un coprofil e... ce ar scrie
cu apă de Javel şi şi-ar atîrna paginile în cîrlige de rufe, ca să se usuce,
de unde prezenţa masivă, în scrierile sale, a punctelor de suspensie.
HAROLD BLOOM: Mi-l închipuluiesc lesne, în ciudata-i patologie a curăţatului, punîndu-şi un pince-nez pentru ca să exclame:
«Nu pute frumos! Nu pute frumos!»
JEAN-EDERN HALLIER: De unde şi rasismul său! Care vine
poate dintr-o scenă primitivă a copilărie sale bretone: întîlnirea lautréamontiană dintre un cleşte de homar armorican şi o violetă de Parma pe bucile abia întrezărite ale docii sale în rada Brestului. Se poate,
de altfel, inventa orice pe tema cu pricina. De nu o fi cumva în joc
prostia transfigurată de poezie. Antisemit implacabil, îi lua pe Evrei
drept Arabi. Pentru Negru, Albul miroase a hoit. Pentru Alb, cadavru
vertical, jogger spectral, Arabul miroase a şobolan. Il urăşte pentru că
îi e teamă de ce fojgăie prin canale, care îi repugnă cel mai mult.
HAROLD BLOOM: C’est un raton-laveur, un raton spălăreţ, nu?
Altminteri... de ce s-ar spăla dumnealui atît de frecuent, dacă nu fiindcă are un jeg specific – sudoarea omenească a muncitorului străin
sau transpiraţia prinţului saudian descins la Hotelul George V?
JEAN-EDERN HALLIER: Nu e alb Magrebinul: a devenit albicios de atîta poncit, epilat, frecat. Care-i totuşi pata sa invizibilă (precum la Lady Macbeth ori la fatma din Plaza Ateneului)... de vreme
ce nu izbuteşte să o scoaţă nici un parfum de Arabia? Faptul de a fi
prea curat îl face dubios în ochii noştri, Bab-el-Shakespeare, doar că
e acum vorba de Israeliţi, iar Céline ar visa să-i măture din palasuri,
din cartierele bogaţilor şi de pe culoarele wallstreetiene... Ne apare, în
delirul său, ca Jochann Sebastian Bach al măturii, ca un Charlie Parker al cîrpei ude, ca un Billie Halliday al aspiratorului, iar dezinfecţia
rămîne tema predilectă a capodopurilor sale...
HAROLD BLOOM: Or, cu această temă a dezinfecţiei, plutim
în miezul aprins al actualităţii, căci o universitate americană – ne
semnalează The New Republic, hebdoul lui Leo Wieseltier – tocmai
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a creat o zonă liberă de parfumuri în campusul său, iar editorialiştii
întră în campanie pentru dreptul la miros şi adulmecare, ameninţat,
acesta, cu o nouă recădere sub incidenţa corectitudinii politiceşti. Ei
se plîng bunăoară că în cultura ianchee, informată de Puritani, sursele universale de plăcere vor fi fost rînd pe rînd medicalizate, apoi
politizate şi, la urmă, reglementate: de la tiutiun, haşiş, dulciuri, pornografie, pînă la efluvii corporale şi autoerotism.
JEAN-EDERN HALLIER: Incît ajungi să te întrebi, odată cu elevii lui Leo Wieseltier, dacă scîrba ianchee faţă de miroaznele tari şi
creşterea vînzăriilor la toaleticele ape nu se originează cumva într-o
frică iraţională de moarte, ce mereu va fi definit această cultură, luată
în colimator chiar de Philippe Ariès, tanatologul binecunoscut, prin
eseul asupra decesului în Occident.
HAROLD BLOOM: Unde ni-s timpurile binecuvîntate cînd
omul europeic se spăla mai puţin şi «degaja parfumul acela de amonicac, recognoscibil dintr-o mie, ce dezvăluia tutulor activitatea intensă a falului său»? Unde-i neaua de acum cîteva secole cîn Regele
Solar ştia să preţăluiască la justa lor valoare «domnişoarele cu miros
urît»?
JEAN-EDERN HALLIER: Prietene, nu dispera! De captezi un
efluviu corporal ce ţi se pare dezagreabil, profită de ocazie pentru a
lupta împotriva prejudecăţilor tale urbane, inspiră-l încă o dată, pe
urmă atacă un alt miros şi... reinspiră puternic.
HAROLD BLOOM: Iar la sfîrşit, cînd ajung să suport cuminte damful cuiva, voi descoperi că vechea mea antipatie se va fi preschimbat în ceva similar cu plăcerea sau dragostea. Aici voiai să vii?
JEAN-EDERN HALLIER: Cîtuşi de puţin, camarade! Doream
să revin la dezinfecţie, tema întregii opere céliniene, începînd chiar
cu teza în medicină despre metodul de prevenire a putrefacţiei la
Doctorul Sammelweiss, continuînd cu pamfletele gen Mea culpa,
Les beaux draps sau L’Ecole des cadavres. Odată cu Bagatelles pour un
massacre, după ce am făcut un stagiu în imundiţia spitalelor sovietice,
dăm peste un medicinist patetic, închis într-o sală de disecţie.
HAROLD BLOOM: Ar fi putut fi Turc sau Kurd, pentru genocidul armenesc, American pentru Pieile Roşii, Englez pentru Irlandezi,
Rus pentru ofiţerii polonezi lichidaţi la Katyn.
JEAN-EDERN HALLIER: Din fericire, nu era decît Breton, dulce visător al casei natale ce vedea păianjeni pe tavan şi termite în toate
hârţogăriile stării civile globalizate. Istoricul Jules Michelet, cînd voia
să se îmbete cu popor, obişnuia să inspire amoniac, dar profunzimile inconştientului său casnic îl făceau pe Céline incapace să suporte
vreun miros. La curtea Regelui Galant, unde nimeni nu se spăla, s-ar
fi sufocat. Era un boschetar ce voia să treacă drept Domnul Curatu. N-a avut noroc, sireacul: Istoria Europeană ajungîndu-i din din
urmă fantasmele, devenea colabou prin coincidenţă, adică un realist
îndrăcit, silit să se refugieze, cu Mareşalul Pétain, Laval, Doriot, Marcel Déat ori Lucien Rebatet (soţul Veronicăi Popovici), la Sigmaringen, dar alegîndu-şi drept loc exilic Iutlanda... din fidelitate faţă de
sine însuşi
HAROLD BLOOM: Acolo, putea să-l recitească pe Shakespeare,
stîlpul canonului occidental, în daneză, şi să clameze cu Hamlet: «E
putred totul în regatul Danemarcei!»
JEAN-EDERN HALLIER: Cînd nu a mai avut nemica de zis,
după ce va fi denunţat şi pericolul galben, a grăit despre cîiinele său la
modul racinian. Cu siguranţă că îl căuta de păduchi Anarhistul nostru de dreapta ce, azi, ar fi îmbrăţişat cauza palestiniană, ar fi vituperat sionismul alături de Dieudoné M’Bala M’Bala, Michel Collon sau
Alain Soral… şi l-ar fi dat pe Bernie Madoff cu fundamentul de Terra
pînă i-ar fi plesnit perciunii…
HAROLD BLOOM: A son clébard cherchant des puces,/Céline
devait être très rigolo,/Inventant, dans ce but, maintes ruses + force
astuces:/J’aurais vachement savouré ce tableau!
JEAN-EDERN HALLIER: Ptiu...
HAROLD BLOOM: Alte stihuri mai bune, pentru a-ţi răstălmăci găselniţa, nu am la îndemînă...
JEAN-EDERN HALLIER: Hmmm!
HAROLD BLOOM: ... deocamdată.

Okeanos

TEATRU

Premieră la Teatrul Mihai
Eminescu Botoşani Flori, filme, fete sau băieţi
de Mimi Brănescu
CE MAI E NOU ÎN POVESTEA
UN BĂIAT IUBEA O FATĂ
Distribuţia:
Tom - Vlad Volf,
Beth - Gina Pătraşcu,
Anne - Lidia Uja,
Bill - Alexandru Dobinciuc,
Regia – Adrian Tapciuc,
Scenografia şi costumele – Mihai
Pastramagiu,
Multimedia – Daniel Simion,
Regie tehnică – Constantin Adam,
Video proiecţie, sonorizare – Cătălin
Bălăniuc,
Lumini – Dumitru Cercel.
Un băiat iubea o fată – aşa poate începe
lumea din nou, aşa poate începe orice poveste în care să fim şi noi personaje cu roluri mici
sau mai mari. Dar povestea va prinde contur,
identitate, când vom spune că textul semnat
de Mimi Brănescu - Flori, filme, fete sau băieţi
este doar pretextul unui spectacol de la sala
mică a Teatrului Mihai Eminescu din Botoşani
(premiera - 3 decembrie 2011). E un text simplu, bun de scuipat printre dinţi o dată cu cojile de seminţe într-un parc, pe o bancă, aşa
cum se petrece în prima scenă între doi băieţi care-şi povestesc, ce altceva, decât ultima
aventură amoroasă terminată doar cu câteva
momente în urmă, discutând cum vor porni
în întâmpinarea următoarei cuceriri. Nu vom
vedea noi, spectatorii, într-un text ce stă la
baza unui spectacol mai mult decât vrea să
vadă regizorul. Motivul piesei este luat dintrun joc de adolescenţi în care trebuie să alegi
repede un film, un băiat, o fată, un cântăreţ.
Nu contează ce alegi, contează cât de repede o faci şi, astfel, câştigi, viteza fiind criteriul
esenţial de apreciere ce se transferă şi vieţii
reale. Doar că, în realitate, abia alegerea în
pripă devine o greşeală iar „premiul” se transformă într-o pedeapsă, în ratarea altor posibilităţi. Autorul textului, Mimi Brănescu, şi el
actor, are intuiţia replicii rostite pe scenă: nu
explică, nu descrie, nu judecă – doar exprimă
un fapt, o stare, o senzaţie, totul în replici de
lungimea unui blitz, a unei interjecţii. Ca reflexe din realitatea imediată se aduce vorba
despre părinţi, rude apropiate, se dau câteva
date despre un serviciu devorant, inamic al
vieţii de cuplu. Altfel, personajele sunt tineri
dintre cei „curaţi”, fără droguri, fără violenţă,
neacaparaţi de vreun grup periculos, sunt, aş
zice, chiar într-un mediu ideal în care totul decurge între un sex-party, o discotecă, un bar
şi – replay… Textul, spontan şi direct, spune
esenţialul despre idealul generaţiei de astăzi
iar prin directeţea mijloacelor, fără echivocul
metaforei, dialogul pare luat din stradă, scris
în stradă, pentru inşi crescuţi în stradă şi, la
acest nivel, are tot ce-i trebuie. Un asemenea
text, cu sute de ani în urmă, se improviza direct pe scenă şi dădea trup sonor comediei
dell’arte – prin numele lor personajele fiind
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tot atât de tipice unui mediu: Tom, Bill, Beth,
Anne. Acţiunea se construieşte pe o simetrie
liniară, simplă, pentru a îmbrăca perfect cele
patru personaje, doi băieţi şi două fete, creaturi rigide în caracterele lor precum obiectele din scenografie. Pentru cel dispus la o clipă
de luciditate e săritor în ochi cum, între priorităţile personajelor, sexul o ia înaintea celorlalte nevoi, sexul ridicat sau coborât la rang
de divertisment şi spectacol. Ierarhia e clară:
întâi sex apoi sentimentul care, dacă va veni,
va veni din urmă ca un căţel plouat. Şi aceste
personaje confundă dorinţa sexuală absolut
firească cu sentimentul, confundă instinctul
cu afecţiunea aşa ajungându-se la mimarea
unui act real încât nu te mai miri că o căsătorie durează cât un act sexual. Întâmplările
şi personajele vor rima perfect cu cele patru
cuburi negre propuse de scenograf şi combinate în fel şi chip (canapea, dulap de haine,
masă de bar, oglindă, televizor etc.) pentru a
da contur şi relief, volum şi adâncime, cerinţelor scenice, cuburile, în perfecţiunea lor geometrică fiind obiecte de sine stătătoare între
care nu se naşte mai multă afecţiune decât
între personajele vii. În simplitatea ei, povestea durează cam o oră, timp în care tinerii se
aleg în perechi, se întâlnesc, se plac, se căsătoresc, se plictisesc şi se despart, povestea încheindu-se previzibil şi rotund, aducând personajele în punctul din care au plecat, jocul
fiind gata s-o ia de la capăt, în alte combinaţii, cu alţi băieţi sau alte fete – totul într-o rapiditate senină, cu o conştiinţă limpede, fără
spaime, fulgerată doar de faimoasa întrebare
auzită atât de des: Şi care-i problema, frate?
Cei patru actori, în ordinea de pe afiş,
Vlad Volf, Gina Pătraşcu, Lidia Uja şi Alexandru Dobinciuc, au sudat o echipă coerentă
pentru universul prezentat, articulată printrun joc care, neavând profunzimi ori înălţimi
de text, s-a concentrat pe o relaţie esenţializată, om la om, printr-un joc energic, tineresc şi
inflamant, plin de spontaneitate. Jocul a fost
„însufleţit” de câteva clipuri de desene animate pe fundal câtă vreme între scene se remodelează decorul din cele patru cuburi polivalente. Totul – pe muzică disco încât spectacolul întreg a prins un ritm bun ce a ţinut de la

primele replici până la ultimele – calităţi pentru care amintim numele lui Daniel Simion,
omul de la pupitru multimedia şi Mihai Pastramagiu – autorul scenografiei şi al costumelor. Firesc, se remarcă jocul fetelor, Beth (Gina
Pătraşcu) şi Anne (Lidia Uja). Numele personajelor sunt, toate, occidentalizate evident
pentru că aşa e trandy azi dar şi asta face parte din rol. (Pe când, la începutul teatrului românesc, piesele franţuzeşti se adaptau încât
şi personajele primeau nume de pe la noi…)
Caracterial diferite, cele două fete, o blondă
şi o brunetă, sunt şi ele bucăţică ruptă din
viaţă şi n-au cum fi nici mai bune - nici mai
rele, fără a refuza tentaţia finalui necesar întro asemenea relaţie – mariajul. Gina Pătraşcu
face un tandem bun cu Lidia Uja într-un joc
complementar fiind când sora mai mare ce le
ştie pe toate, când fata cu bani, gata să ajute
fără epatare, permiţându-şi aventuri de plăcere, actriţa lansându-se într-un joc firesc ce
convinge şi atrage tinerii spectatori, stările de
pe scenă ieşind oricând în stradă ca perfect
credibile. Băieţii îşi creează rolurile din reflex
în faţa rolurilor feminine, aşa cum şi în realitate „jocul” bărbatului este un răspuns la atitudinea fetei din preajmă, ori la lipsa ei de reacţie. Astfel, Alexandru Dobinciuc (Bill), e încărcat cu biografia unui tânăr cu resurse materiale modeste, interesat de slujbă, copleşit prea
devreme de un „job” care îl suprasolicită. Din
această privinţă totul e la temperatura străzii.
Eşecul simetric al celor două mariaje este motivat graba încheierii lor ca şi de neadecvarea
aşteptărilor fiecăruia în parte la realitate, ilustrare a afirmaţiei că astăzi mormântul unei iubiri nu-i căsătoria ci… divorţul!
Niciun rol nu cere performanţe actoriceşti ieşite din comun, niciun personaj nu
va fi, probabil, o referinţă în cariera artistică
a protagoniştilor. Util, mai degrabă, prin didacticismul său decât justificat din punct de
vedere estetic, spectacolul are, totuşi, meritul
de a fi adevărat în sensul că mai fiecare tânăr
din sală poate prelua fără mari dificultăţi rolul
unui actor de pe scenă şi să-l continue, fiecare trăind astfel scene din propria sa viaţă – şi
cu greu al treilea îşi va da seama care-i actorul,
care-i personajul… După consumarea etapei
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teribiliste, şi Anne şi Bill recad în tiparele vie- cum cad accentele în graiul acesta, cum cade defect – ba chiar poate fi un stil să laşi spectaţii de toate zilele, existenţele lor intrând într-o intonaţia în exprimarea orală a limbii române, colul să curgă în matca lui firească dar nu mafază domestică, ba chiar domesticită. Univer- limbă de o sonoritate plastică de care mulţi niera aceasta dezvăluie mari regizori… Aşasul lor e un ghetou liber consimţit cu o vagă sunt chiar mândri. Poate că ceea ce spun eu dar, într-un asemenea tip de spectacol, aporevadarea a unuia spre o facultate, spre un loc nu pare foarte grav şi ar fi bine să nu fie – dar tul regiei pare minim, jocul derulându-se din
de muncă – a altuia – o limitare care îi face actorul Vlad Volf are probleme nu de dicţie, logica textului, din logica acţiunii dictate de
suficienţi stării lor. Aflăm aici şi o anume para- cum se mai întâmplă la alţii, cuvintele se aud cuvinte şi a intuiţiei actorilor – iar excesul de
bolă, dacă nu suntem pretenţioşi, o parabolă toate, în întregime, nu vorbeşte „parfumat” artificii regizorale riscând să încarce fără rost
liniştitoare cu privire la viitorul acestor tineri: cu miresmele unor regionalisme, nu are nici o cursivitate cu deznodământ prevăzut. Detot ei, tot dintre ei, dintre aceşti teribili de azi măcar accentul de român ieşit câteva luni sigur, la douăzeci şi şapte de ani, Adrian Tapse vor ivi conformiştii de mâine îngrijoraţi că prin alte ţări după care nu mai nimereşte su- ciuc nu are suficientă experienţă în arta regiei,
le fac gripă copiii, că sunt prea dezbrăcaţi, că netul firesc al limbii, ci pur şi simplu, urechea dar faptul acesta putea fi un avantaj care să-i
se hrănesc nesănătos, că se duc prea des la sa interioară îi trădează intonaţia corectă. Şi fi permis abordarea textului fără prejudecăţi,
discotecă, tot ei vor fi şi şefii cei urâţi şi invidi- dacă tot am înţeles ce spune – ce mă supără? fără compromisuri, dincolo de canoane sau
aţi, tot ei vor fi şomerii, salahorii dar şi funcţi- Când un om de pe stradă greşeşte intonaţia, rutină, fără spaimele împovărătoare ale unei
onarii, tot ei vor umple spitalele, ei urmând a nu-i important pentru că, adăugând bunăvo- glorii proprii pe care n-ar mai putea-o confirfi şi medicii şi asistentele care se vor îngriji de inţa noastră, ironică sau nu, completând cu ma sau egala cu fiecare producţie nouă. Cu
bolile lor pentru că, aşa ca un blestem, totul un gest şi o explicaţie în plus, până la urmă spectacolul modest de acum, Adrian Tapciuc
merge înainte spre cea mai bună lume posi- înţelegem ce ni se spune, pe câtă vreme pe are toate şansele să-şi depăşească „perforbilă cu oamenii aceştia pe care sistemul îi fo- scenă lucrurile stau altfel: textul e limitat, iar manţa” în oricare din montările viitoare. Vom
loseşte aşa cum sunt… Aceiaşi tineri care as- intonaţia greşită luxează sensul, modifică fi primii care ne vom bucura.
tăzi mai vegetează în umbra celor maturi, un ideea comunicată, o anulează, producând
Mircea Oprea
părinte, o mătuşă, aceiaşi tineri vor fi soldaţii confuzie şi derutând urechea, sub altă intoşi generalii, eroi şi laşii de mâine, ei vor fi pro- naţie, aceiaşi unitate lingvistică semnificând
CARTE
fesorii sau suplinitorii pentru viitorii elevi, ei uneori altceva. Iar pentru un actor vocea, în
fiind cei care vor face împrumuturi la bancă care accentele şi intonaţia cad corect pe cusă aibă aşa şi ei un sens şi un rost în viaţa asta. vintele rostite, este instrumentul esenţial de ELENA M. CÎMPAN –
Şi pentru ca lumea să intre cu totul în seama lucru – un actor mut intrând în altă categorie Pianul și alte poeme
lor, tot ei vor fi şi bătrânii înţelepţi şi rataţii fără de artă. Probabil că accentuarea corectă se
La Editura Limes din Cluj-Napoca a apăvârstă, precum cei de astăzi care n-au învăţat poate învăţa şi dacă nu-i deprinsă de acasă, rut, în 2010, volumul de versuri al poetei Elenimic din existenţa lor, din experienţa altora prin folosirea limbii materne, dar trebuie de- na M. Cîmpan de la Bistrița. Cartea se deschi– pentru că şi piesa asta trece drept o come- prinsă obligatoriu fiind esenţială pentru orici- de cu un motto liric semnat de Pablo Nerudie. De aceea spectacolul cu nume imposibil ne cu atât mai mult pentru un om de scenă.
da, urmat de un excurs teoretic al autoarei
Şi în Telmah ca şi în Cu limbă de moarte, despre poezie, menirea și consecințele ei,
– Flori, fete etc. nu-i doar un joc de „băieţi sau
fete”, ci este mai degrabă o dramă deşi lumea dar mai ales în spectacolul despre care vor- generalități despre imaginarul artistic, așa
încearcă să râdă, pentru că asta-i lumea, mai bim acum, se simte aportul unui comparti- cum îl percepe ființa implicată în actul de
bine râde decât să se ia în serios. Asemenea ment despre care am vorbit mai puţin – cel creație.
existenţe, asemenea indivizi par pur şi simplu de multimedia. În acest spectacol Daniel SiPoemul PIANUL împinge materia poetiinterşanjabili, par ştanţaţi pe aceleaşi dimen- mion foloseşte o perdea muzicală cu fundal că până la dezarticularea voită a discursului,
siuni şi gusturi iar unicitatea unei persoane se animat prin care se anticipează şi se rezumă melanjurile lingvistice vizând degradarea
mută de pe exemplar pe suma indivizilor, pe actul următor, cu ceva culoare şi un strop de purității, urmată, contrapunctic, de moliciugeneraţie şi, în acelaşi timp, răspunderea pro- umor şi asta, direct, cu sugestii simple, pe în- nea, neputința și tăcerea atotcuprinzătoare
priei existenţe se transferă grupului, genera- ţelesul tânărului de nivel cultural mediu de din final: pianul/ pierzându-și memoria întoarţiei căreia aparţine insul încât acesta, ca indi- azi. Gândind la ce am văzut şi în Flori, filme…, să de cheiță/ tace sau poate doar/ nu se mai
vid, să nu se simtă vinovat de eşecurile sale, multimedia ar fi simultaneitatea sau succesi- aude...
el mulţumindu-se cu divertismentul adus de unea folosirii unor tehnici audio-video ce foAluviunile de pretutindeni se topesc în
clipă. Tinerii nu trăiesc doar cu entuziasm ci losesc imagini sau obiecte animate obţinu- filonul liric propriu, inconfundabil, iar melancu frenezie – nicio bucurie nefiind suficient te şi/sau prelucrate cu mijloacele oferite de colia este filtrată de reflexivitate și de neliniști
de intensă, destul de completă, prea dure- computer – omul de „multimedia” fiind, prac- stârnite de întrezărirea singurătății: sunt atât
roasă dacă nu trece de limitele trăite de alţii. tic, magicianul fără limite în lumea virtuală – de tristă/ de parcă ar ninge/ cu lalele negre...
Personajele, ele însele doar aparenţe, rămân lume în care ne mutăm tot mai mult. Prin Candoarea se amestecă aici, sinestezic, cu
într-o ficţiune a convenţiei în care se mimea- interactivitate, alt termen magic, conţinutul ninsul floral, în conotație tragică.
ză realitatea, se mimează întâmplări din via- multimedia se personalizează pentru nevoiAltfel, dintre rânduri, transpare ideea că
ţa reală. Şi asta duce la aplatizarea existenţei, le scenei şi pentru un spectacol anume impli- omul contemporan își îngăduie viețuirea în
tendinţă ce se vede apăsător de vizibil şi în cându-ne simţurile – auzul şi văzul, mai des perimetrul domestic, ca într-un spațiu sacral,
acest spectacol prin coborârea orizontului, – gustul şi mirosul, mai rar – încât suntem gata tânjind după refacerea cuplului, temporar
obsesie redată printr-o scenografie extrem să percepem o realitate creată pe scenă pen- dar dureros divizat prin îndepărtarea celuilalt.
de zgârcită şi de funcţională prin limitarea tru o iluzie oarecare destinată unei realităţi –
În alt loc, descinzând parcă dinspre
la spaţii şi planuri rectangulare, în unghiuri spectatorul. Ca artă sincretică ce este, teatrul fulgurațiile sentențioase ale unui Lautréadrepte, detalii ce marchează severitatea me- va absorbi şi aceste tehnici, un limbaj pe înţe- mont, cel ce afirma răzvrătit și răspicat că
legerea tinerilor, dar multimedia, doar prin ea Toate apele mării nu pot spăla o singură pată
sajului mai bine decât liniile rotunde.
Intenţionat am lăsat mai spre finalul cro- însăşi, nu-i suficientă pentru ideea de creaţie, de sânge intelectual, autoarea opinează (desinicii jocul actorului Vlad Volf (Tom) care, după pentru eliberarea emoţiei, pentru produce- gur, într-un alt veac, registru silistic și context
un prim impact ce mi-a aprins simpatia, a rea de sens unei întâmplări.
afectiv) că nimeni nu e mai părăsit decât un
Adrian Tapciuc a reluat montarea acestui poet ( O plictiseală).
sfârşit prin a-mi zgâriat urechea cu o stridenţă ce mi-a luat ceva timp până să-mi dau sea- spectacol început din stagiunea trecută dar
Înclinația spre visare, în consonanță cu
ma de unde vine. Apreciam în privinţa jocului l-a abandonat un timp datorită plecării din- starea sufletească incertă a eului, se manifesmişcarea bine înscrisă în linia rolului, integra- tre angajaţii teatrului a doi actori distribuiţi tă prin simplicitate, măsură, claritate și nevoie
tă inteligent replicii celuilalt, chiar cu iniţiati- în piesă, ceea ce l-a pus în situaţia să redistri- de echilibru, toate subsumate unei dispoziții
ve de polarizare, de coagulare a scenei – până buie alţi actori, aşa că, vorba lui Teodor Ma- spirituale integratoare. Ieșirea din spațiul necând, fără să vreau, a trebuit să mă concen- zilu, a mai „recăsătorit” fetele şi în toamnă, în fericirii are ca alternativă numai natura umatrez pe vocea sa străbătută de un iz straniu, ca stagiunea nouă! Aportul regiei pare minim la nizată, ce trebuie grabnic pusă „la adăpost”
a unui actor invitat de pe altă planetă şi care, realizarea spectacolului ivit parcă mai mult de propria și inexorabila ei erodare: să invenprin talentul său formidabil a învăţat într-o din substanţa textului şi din jocul intuitiv al tăm un azil/ pentru copacii bătrâni/ pentru flojumătate de oră şi limba noastră – mai puţin actorilor iar acest fapt nu e, cu necesitate, un rile ofilite/ și păsările cu aripi obosite (copacul
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cel bătrân). Altminteri, imaginea feminității
protectoare se instaurează și în finalul poemului profesorul promis. În viziunea autoarei bistrițene, grija femeii e tocmai aceea de a
ocroti, de a însoți, de a alina.
Volumul cuprinde, între altele, un număr
semnificativ de poeme cu caracter cvasi-erotic, numai că dragostea pare umbrită de o
anume distanțare – fizică și metafizică – nedorită oricum, între parteneri. De aceea, textele pe această temă conțin gânduri, trăiri,
iluzii ori deziluzii comunicate intr-un fel de
„corespondență”. Versul devine, în acest mod,
mijlocitorul „întâlnirii” cu prietenul/ iubitul
contopit cu o (în)depărtare ambiguă.
Trimiterile livrești din poemul știu compun aproape întregul eșafodaj liric, al cărei
concluzii este că Logosul (Cuvântul) stă, biblic
vorbind, la temelia și ruinarea acestei lumi.
Discursul Elenei M. Cîmpan, intens subiectivizat, și sensibilitatea elegiacă amintesc
de apolinicul blagian, numai că expresia tinde să se disperseze fie în descriere pastelistă,
fie în discretă ori difuză confesiune, precum
în ploaia-cuvânt. Fragilitatea ființei poetice
resimte necesitatea instalării într-un univers
non-conflictual, rafinat și cochet, aproape
idilic. Vă dau iluziile mele gratis/ numai să nu
ștergeți cu ele pe jos... pare a fi ironicul cadou al
modestiei acestei poetese cu toate simțurile
la pândă, gata oricând să „devoreze” semne,
culori, profunzimi și voluptăți de tot felul.
Aproape la jumătatea volumului, construit din texte inegale ca întindere și dispunere strofică, apare, surprinzător, un amplu
poem încărcat de pasionalitate și interiorizări halucinatorii, numit MAREA – poem
în proză. Aici, monologul poetei, asemeni
sorescianului Iona, instalat în pântecele
peștelui-labirint, transformă meditația în delectare a intimității. Ea are vocația regretelor, a tânguirii romanțioase, tânjind spre un
echilibru tonic ce îndeamnă, potrivit principiului horațian, la trăirea împăcată a clipei.
Gesticulația e largă, afectată, tinzând la armonii chiar în discordanțe și contraste. Nu
lipsesc din gratuitatea gestului sentimental nici accentele ironice: Umblă ca fluturii în
starea de îndrăgostit; Ce noroc să ai un țărm!...
sau proiecțiile utopice: Mi-am dorit dintotdeauna două inimi. Cu una să râd. Cu una să
plâng. Parte a acestui context romantic este
și eul masculin, absent aici fizic, însă prezent
în reflecțiile solare ale femeii, precum și noi
aluzii livrești la Borges, Ovidiu, Eminescu sau
Hemingway, cu toții „reînviați” de tulburătoarea melancolie a poetei.
Pianul și alte poeme se încheie cu un
curriculum vitae ușor narativizat al autoarei
(prin detașarea impusă de persoana a III-a),
ivit, probabil, din dorința întoarcerii ei la real,
după ce, în planul imaginarului, își va fi spus
cuvântul. Sperăm, nu ultimul cuvânt.
Ciprian Manolache

distincţii, premii cu care deschid orice uşă de
după care ar trebui să le vină mereu confirmarea că ei sunt valori de neconfundat, genii chiar.
Un caz evident de veleitar grafoman este
cel al textierului, că alt fel nu pot să-l numesc,
Dorel Mihai Gaftoneanu, care, după ce a colindat toată ţara pe la diverse concursuri, fie
de umor (sau chiar de umor involuntar), fie
organizate pentru această categorie de autori, obţinând premii cu zecile, unele chiar de
podium, cu care agresează lumea prin SMSuri la orice oră din zi şi din noapte, a publicat o carte, în condiţii grafice de excepţie, la
Editura Agata din Botoşani. Anul de apariţie,
2011. Titlul, şi el armonizat la melodicitatea
asumată a versurilor din interior – Steaua Nordului, Polaris –, conţine într-o paranteză pe
copertă ceea ce însumează fondul cărţii, adică poezie şi proză. Dar este mult mai mult decât atât: cartea este un album de familie, care
merita să rămână acolo.
Înainte de a intra în fondul cărţii, să remarcăm câteva caracteristici ale tenacităţii
curtenitoare a autorului. Pe erzaţul copertei
3, pentru a consulta opinia eventualilor cititori, grafomanul scrie:” Iubiţi cititori, Aveţi la
dispoziţie o adresă de e-mail (…) şi un număr de telefon (…), unde aveţi posibilitatea
să îmi comunicaţi observaţiile şi părerile Dvs.
la şi despre carte. De asemenea, cei care cunoaşteţi autorul sau geneza tabloului de pe
coperta principală, sunteţi rugaţi să-mi trimiteţi aceste detalii. Vă mulţumesc pentru bunăvoinţă!”. Şi urmează semnătura, cu menţiunea că el este autorul cărţii cu titlul menţionat mai sus şi pe care îl avem aici în vedere.
Şi înainte de a publica acest op, impresionant
în negativ, autorul a trimis, probabil, listarea
la mai mulţi posibili „admiratori”, de la oficialităţi locale, politice, la persoane din anturaj,
printre care, din păcate, şi scriitori care-şi dau
cu părerea şi rămân uimiţi la „talentul” acestuia, văzând în textele acestuia librete demne
de a fi spuse în monologuri de actori (Lucia
Olaru Nenati). Părerile acestora sunt inserate
în această carte, care, astfel, devine un ghiveci veritabil, incluzând versuri, proză, lucrări
de artă plastică,traduceri în engleză, păreri
ale admiratorilor, o prefaţă semnată de prof.
Cornelia Badragan şi, nu se putea altfel, şi o
dedicaţie tip jurnal, datată 8 martie 2011, fiicei sale, la majorat, inserând şi fotografii ale
acesteia, de la poziţia din pemperşi la cea şezând în iarbă la venerabila vârstă de optsprezece ani, culminând cu fotografia autorului la
birou în faţa calculatorului.
La o primă ochire, observăm că op-ul în
cauză este conceput total amatoristic, fără o
structură de carte. Ceea ce dovedeşte că şi
editorii sunt amatori. Sumarul cărţii explică
totul. Cartea, deşi este structurată pe câteva
secţiuni, nu lămureşte cititorul, cum ar fi fost
normal, deşi fiecare text are un expozeu, pretins a fi doct, ce atenţionează asupra a ceea
ce urmează . Textele sunt puse alandala, ca
DOREL MIHAI
într-un album, aşa cum i-au curs autorului.
Acest aspect descurajează lectorul.
GAFTONEANU – STEAUA
Însă mergem mai departe şi constatăm
NORDULUI, POLARIS
simţul parodic, pamfletar, aşa cum însuşi
Despre veleitari orice şi oricât ai scrie nu autorul menţionează la începutul primului
poţi corija calea greşită pe care aceştia se află. „poem” din carte – Lung traseu printre imperii
Ei sunt fie vanitoşi, şi atunci devin agresivi -, scris „după romanul secolului Istoria Impedacă le-o spui verde-n faţă, fie extrem de te- riului American (Creşterea şi descreşterea curnaci, ajungând până la a obţine nenumărate ţii Casei Albe de F.A. Castro Ruz, parafrază, se
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vede, la celebra carte a lui Dimitrie Cantemir.
Şi începe aşa: „Mi-a picat în mâini o carte cu
un titlu cam…obtuz/ Lung traseu printre imperii, autor F. Castro Ruz”. Şi de dragul rimei,
mai peste tot, autorul debitează tot felul de
sentinţe jenante. Aflăm că scriitorul în cauză
chiar există:”Domiciliul la Havana, om politic cubanez,/Cu vederi mai mult de…stânga,
după cum apreciez”. Şi aşa mai departe. Astfel umorul, nu cel „foarte fin”, cum ne avertizează grafomanul, ci cel involuntar, este extrem de abundent, chiar fără măsură şi fără
discernământ. Un periplu lung prin toate
imperiile, trecute prin grila prozodiei de sorginte clasică, desuetă, cu suficientă, totuşi, îndemânare, ne este prezentat în textul ce deschide cartea. Parodia are şi subsoluri, autorul
mizând probabil, în convingerea sa, pe un
academism pe care cititorii i-l vor accepta. Şi
parodiile continuă: după O. Goga – Ai fost vreodată la Abrud -, ori Mihai Eminescu – Criticilor mei, Cugetările Sărmanului Dionis -, ori Vasile Alecsandri – Unor critici şi aşa mai departe. Formula clasică, poate aşa crede textierul,
l-ar prinde şi l-ar ajuta să insereze puseurile
umoristice pe care şi le admiră narcisiac, fără
a-şi da seama că ridicolul, hilarul îl domină şi,
vorba lui, îl fac de tot hazul. Autoportretul pe
care şi-l face, tot în stil parodic-pamfletar, plecând de la Odă( în metru antic), fără a respecta frazarea de acolo, exhibă umori şi frustrări
care explică starea patologică în care se află
autorul.
De altfel cartea nu merită o analiză mai
amplă, fiind un model negativ în tot ce este,
de la formă la fond, de la autor la editor. Am
putea alege doar ştiinţa prozodiei, furată de
la Eminescu şi alţi poeţi clasici, trasul cu urechea, abundenţa de informaţii, care nu dovedeşte nimic altceva decât dorinţa nemăsurată de a epata a autorului. Dar aceste aspecte
nu sunt de apreciat, atât prin faptul că sunt
depăşite, anacronice, jenant de agresive în
limbaj, cât şi prim modalitatea aleasă. Cred
că autorul şi-a greşit epoca, timpul. Dacă ar fi
scris pe vremea lui Eminescu, poate şi-ar fi găsit un loc într-un vers din Epigonii.
Un exemplu de ratare totală şi de inconştienţă creatoare.
Mariana RÂNGHILESCU

SPRE UN LABIŞ INTEGRAL

Indiscutabil, dl. Nicolae Cârlan şi-a făcut un cult din creaţia poetului Nicolae Labiş, stins prematur la 21 de ani, de a cărui
cercetare se ocupă de câteva decenii, dând
la iveală numeroase contribuţii documentare, care neîndoielnic vor intra într-un corpus
omogen aparţinând lui Labiş. Într-adevăr, Nicolae Labiş a fost şi a rămas şeful necontestat al unei generaţii poetice (şaizeciştii), ce a
cuprins în rândurile ei unsprezece poeţi talentaţi, astăzi aflându-se în viaţă numai Ilie
Constantin, Ion Gheorghe, Ana Blandiana,
Constanţa Buzea, Gabriela Melinescu, ce a
format subiectul de studiu al unui cunoscut
critic literar, dl. Ion Pop (v. Poezia unei generaţii, Ed. Dacia, 1973). Fidel deci acestui
deziderat, Nicolae Cârlan a scos de curând
de sub teascurile editurii Lidana un nou volum de contribuţii documentare consacrat
lui Labiş, în care sunt cuprinse câteva dintre
textele critice întocmite de Labiş şi publicate în diverse reviste. Chestiunea în sine este
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salutarea – pentru a-l cunoaşte pe Labiş în to- traducerile din limba rusă la Editurile Cartea Produs tipic al socialismului utopic francez (şi al
talitate trebuie să-i parcurgem, în afara poe- Rusă şi Tineretului se lăfăiau în vitrinele libră- iluminaţilor), care a imaginat falange, falansteziei, încercările de proză şi dramaturgie, pre- riilor româneşti. Parcă văd şi acum volumul re, dar a preferat întotdeauna să facă experienocupările de folclorist, traducerile, corespon- lui Arkadie Gaidar Ciuc şi Ghec, cu imaginea ţe pe spinarea altora (spre deosebire de englezi,
denţa şi evident, textele critice ce formează celor doi copii îmbrăcaţi de iarnă, apoi, volu- care, prin Robert Owen au făcut în anul 1816
conţinutul prezentului volum*. Din păcate, mul Şcoala al aceluiaşi Arkadie Gaidar, roma- acel răsunător experiment cooperatist „New
în posesia noastră a ajuns numai volumul al nul Şoseaua Volcolamscului de A. Bek, ur- Lanarck”, desfăşurat pe o perioadă de 30 de ani).
doilea, ce depăşeşte cu puţin una sută de pa- mat de Rezerva generalului Pamfilov, Spre Nietzschean declarat, M. Onfray are afinităţi şi
gini (volumul întâi a apărut în 2005, la Editura ţărmuri noi de Vilis Laţis, Tânăra gardă de A. cu enciclopedistul La Mettrie, cu care împărtăMuşatini din Suceava). Apariţie reconfortantă. A. Fadeev, Sondorii din Abşeron, Zoe Cos- şeşte un nume asemănător – Julien Offray şi
Prin această noutate editorială ce înmănun- modemeianskaia etc., cărţi cunoscute pro- caracterul superfluu al improvizaţiilor sale machează câteva texte critice, cunoaştem, astfel, babil şi de Labiş, deşi în prezentul volum sunt terialiste, ateiste şi hedoniste. Dar nu trebuie să
ce gândea şi scria Nicolae Labiş despre cărţile inserate numai trei recenzii: una consacrată fii nici filosof nici teolog spre a constata sărăcia
citite, dacă se înscria în maniera proletcultistă romanului „Ultimul din Udeghe” de Alexan- ideilor lui M.O., să-ţi dai seama de faptul că nu
de interpretare a literaturii sau a realismului dr A. Fadeev (1901 – 1956), „Staniţa plutitoa- vine cu nimic nou în istoria gândirii umane. Ci
socialist, în fine, dacă era cumva un neconfor- re” de Vitalie Zacrutchin, naraţiuni ce cuprind doar cu stranii poncife, stângăcii de tot felul, lamist în critica literară? Volumul în chestiune câteva din noile realităţi sovietice: impunerea mentabile inexactităţi. Îmbrăcate însă într-un
se deschide cu o Prefaţă a d-lui. Nicolae Câr- puterii sovietice în Extremul Orient şi trezirea lustrin de paradă. „Lustruindu-se pe el”, cum
lan (urmată de o utilă Cronologie şi o Notă noii conştiinţe a omului sovietic într-o gospo- zice Poetul nostru, care nu s-a bucurat în epocă
editorialistă), care punctează câteva jaloane dărie piscicolă de pe malurile Donului, în sfâr- nici pe departe de succesul francezului.
de lectură, dar cuprinde şi o afirmaţie oare- şit, o recenzie la volumul „Versuri alese” al
Un filozof francez contemporan face fucum hazardată la adresa poetului naţional, poetului sovietic Konstantin Simonov, toate rori (ca altădată Fourier…) în rândurile unui
emisă încă din 1985 la Suceava şi inserată în fiind scrise în maniera epocii, Labiş asigurând anumit tineret tot mai debusolat, mai frusprezentul op: „Dacă Mihai Eminescu, geniul pe potenţialii lectori ai poeziei lui Simonov că trat sexual-moral-şi-intelectual: studenţi imnostru tutelar imposibil de ocultat chiar şi „Lirica acestui talentat poet sovietic va place de- berbi nihilişti, ţaţe anarhiste, fufe reciclate în
de strădalnicii dilematici cu toţii la fel de sigur cititorilor români şi va ajuta la limpezirea jurnalişti culturali, etc. Ieşind din învăţămânjalnicii lor sateliţi, s-ar fi stins din viaţă la unor probleme sufleteşti pe care ei şi le pun” (p. tul oficial, probabil din cauza ideilor lui fistiaceastă vârstă (adică pe la începutul lunii 95). Alte recenzii se referă la Bălcescu văzut chii (a predat la un liceu tehnic, de unde a
februarie 1871) e problematic de admis cu de Camil Petrescu, „Florile pământului” de fost probabil expediat), M. Onfray a înfiinţat
certitudine că noi am mai şti astăzi că el a Zaharia Stancu, aniversarea a opt decenii de în Caen propria universitate – „comunitate
existat!” (pp. 6 – 7). Evident, aserţiunea d-lui. la naşterea lui A. Toma (1875 – 1954), precum filosofică – „Universitatea Populară”, liberă de
Nicolae Cârlan ne aminteşte de cele spuse de şi probleme de lirică, trecerea în revistă a unor taxe şi de orice constrângeri moral-sociale.
G. Ibrăileanu despre Goethe, dar în cazul La- publicaţii raionale şi regionale ce cuprindeau După felul cum se manifestă public, M.O. crebiş / Eminescu nu se adevereşte. Dacă cerce- şi pagini literare. Labiş a descoperit talente ează impresia că el a inventat (jocul numit)
tăm ce poezii a scris Eminescu până în 1871, autentice ce au confirmat în timp: Radu Câr- roata şi mersul pe jos…
constatăm că poetul a dat la iveală printre al- neci şi elevul Ioan (de fapt, Ion) Covaci din
Ţintele lui favorite sunt Freud, pe care „îl
tele: La mormântul lui Aron Pumnul; Ce-ţi Oradea, ambii impunându-se ca poeţi şi tra- desfiinţează” într-o carte întreagă , confundoresc eu ţie, dulce Românie; La o artistă; ducători de elită. Destinul a decis ca atât pe dând omul cu opera; teismul/teologia, căreAmorul unei marmure; Junii corupţi; Ve- Radu Cârneci, cât şi pe Ion Covaci să-i cunosc, ia îi dedică iarăşi un întreg tratat. Dar tunurile
nere şi Madonă (15 aprilie 1870, C. L.) po- să-i întâlnesc: pe Radu Cârneci la diferite fes- francezului sunt îndreptate mai cu seamă (le
ezie ce a atras atenţia lui T. Maiorescu că se tivaluri poetice, iar pe Ion Covaci în calitate de putem zice mine, fiindcă subminează) spre
află în prezenţa unui autentic talent; Epigo- studenţi la Litere la mijlocul deceniului al şap- bazele civilizaţiei noastre bimilenare, creşnii (15 august 1870, C. L.); Mortua est; Seara telea din secolul precedent. Ion Covaci şi-a tinismul – cea care l-a creat şi pe el. Desigur
pe deal (1870, Viena, publicată în 1885, C. L.). adunat o parte din poeziile sale în volumul este dreptul , chiar datoria filosofiei critice şi
În publicistică, Mihai Eminescu se remarcase, Trident, Editura Mustang, Bucureşti, 2002, cu al criticismului teologic să (re)pună în discude asemenea, prin câteva articole memora- o prefaţă de Gh. Grigurcu, volum ce conţine ţie periodic pârghiile funcţionale, dar nu chiar
bile: „O scriere critică” (1870, unde Eminescu şi pagini de proză şi traduceri. Însă, adevăra- bazele culturii şi civilizaţiei universale! Şi derecomanda ca „fiecare să-şi vadă în fundul ta confirmare a obţinut-o în calitate de tradu- pinde în ce termeni o faci şi în câtă cunoştinţă
curţinătăţii sale”); Repertoriul nostru tea- cător, întâi din literatura chineză (Trei poeţi de cauză. Să vedem cu ce categorii operează,
tral (1860); Să facem un congres (1870); În din Tang: Li Tai-Pe, Van Vei, Du Fu), apoi din ce concepte vehiculează filosoful nostru.
unire e tăria (1870); Echilibrul (1870), Emi- literatura rusă: Alexandr Grin, Konstantin Balnescu fiind totodată fermentul care a făcut mont, Cinghiz Aitmatov, Dostoievski, SoljeDinamitarea unui „mit” sau paradoxul
posibilă întâlnirea de la Putna (1871). În ceea niţân, M. Bulgakov. Volumul mai conţine trei Iisus Hristos
ce-l priveşte pe Maiorescu, acesta îl caracte- addende ce cuprind încercările de proză şi
Nu putem zice, în multe privinţe franriza astfel pe Eminescu în „Direcţia nouă în teatru ale lui Labiş şi diferite scrisori. Evident, cezul are dreptate (gura păcătosului adevăr
poezia şi proza română” (1872): „Cu totul o încercare reuşită a d-lui. Nicolae Cârlan de grăieşte!).
osebit în felul său, om al timpului modern, a-l readuce pe Labiş în actualitate, poet ce
După 2000 de ani, Iisus Hristos rămâne o
deocamdată blazat în cuget, iubitor de an- impresionează prin destinu-i frânt în plină mare enigmă, dar şi Marele – singurul - Retiteze cam exagerate, reflexiv mai peste afirmare şi poezia sa ca expresie a unui talent demptor. D(o)ar pentru Michel Onfray este
marginile iertate, până acum aşa de puţin autentic.
un mit, o existenţă fictivă. Şi nu se opreşte
* Nicolae Labiş Dincolo de fruntariile po- aici: Hristos e un biet schingiuit, un corp bolformat încât ne vine greu să-l cităm în dată
după Alecsandri, dar în fine poet, în toată eziei, II (Texte critice), ediţie îngrijită, text nav, mutilat, maltratat, „pictat”; o „identitate
puterea cuvântului, este d. Mihail Eminescu. stabilit, prefaţă şi cronologie de NICOLAE fabricată post-factum”, ficţiune religioasă. „IiDe la d-sa cunoaştem mai multe poezii pu- CÂRLAN, Editura Lidana, 2011, Suceava.
sus de hârtie”, „Mesia făcut din cuvinte”. FranIonel SAVITESCU ţuzul nostru ţese argumente peremptorii
blicate în Convorbiri Literare, care toate au
particularităţile arătate mai sus, însă au şi
legate de „mistificarea întrupării”, de „Fiul Fefarmecul limbajului (semnul celor aleşi), o
cioarei şi al porumbelului”, „creatura de hârtie”,
concepţie înaltă şi pe lângă aceste (lucru „ŞTIINŢA VESELĂ”
„creatură conceptuală hrănită cu simboluri”.
rar între ai noştri) iubirea şi înţelegerea ar- a lui Michel Onfray
În viaţa de toate zilele noi acceptăm cu
tei antice”. T. Maiorescu îi analizează trei poeUn filozof francez contemporan face furori, uşurinţă paradoxul - nu însă şi în cazul Iisus
zii: Venere şi Madonă, Epigonii, Mortua est. dar nu în cetatea filosofiei, în turnul ei de fildeş, Hristos. Onfray vorbeşte despre „pretinsul
Iată de ce credem că aserţiunea d-lui. Nicolae ci chiar în agora. El coboară filosofia din cer pe Fiu al lui Dumnezeu transformat paradoxal
Cârlan este nefondată. Când Labiş pătrunde, pământ folosind un limbaj accesibil, atrăgă- în om”; el îşi închipuie că poate desfiinţa capentru doi ani, pe porţile Şcolii de literatură tor – şi destul de diletant, pentru că urmăreş- nonul Sfintei Scripturi la fixarea căruia s-a
„Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952 – 1954), te să capteze atenţia unui public cât mai larg. lucrat câteva sute de ani – Biblia însemnând
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bibliotecă – biblioteci întregi de tratate teo- religiile asiatice, cu fachirii lor şi o – mică –
logice elaborate minuţios în decursul secole- parte a ascetismului creştin, care a dus la exlor. Plus experienţa religioasă a sute şi sute trem recomandările Apostolului Pavel. Dar
de generaţii. (Iar M.O. s-a gândit să elaboreze trupul este de o importanţă capitală în creştinism. De aceea, pentru că am păcătuit în trup,
şi el un tratat: Tratatul de ateologie…)
Destul de multe din afirmaţiile lui Onfray în trup trebuie să fim şi judecaţi, deşi altfel de
sunt aserţiuni perfect valabile, silogisme per- trup, transformat şi glorificat. Sufletul însă e
fecte, cu teză, antiteză, sinteză, dar depinde mai important decât trupul!
- Creştinismul n-a impus celibatul – nici
cum le vehiculează, în slujba cărei cauze le
pune: E suficientă o picătură de cianură într- măcar preoţilor catolici; însă chiar şi în cazul
un ceaun de ciorbă. Prima mare dreptate o lor, această măsură abuzivă începe să cadă
are M.O. când tratează cazul Constantin cel în desuetudine. De fapt, religia creştină nu
Mare: convertirea lui târzie şi cam forţată, este o sumă de interdicţii, ci libertate totală în
încreştinarea oficială a cadavrului imperial: Hristos, libertate care însă exclude libertina„Acest cadavru imperial resuscitat prin efectul jul. Dar se pare că în această direcţie bate înnoului dispozitiv istoric devine un imperiu treaga retorică lirică a francezului (vom revenou sub numele de Europa”. Pe bună drep- ni şi cu argumente). Da: creştinismul a impus
tate îşi varsă năduful asupra acelui „cadavru – în anumite cazuri – abstinenţa, a făcut mai
imperial” care a fost Imperiul Roman, resusci- mult decât orice altă ideologie elogiul castitat astăzi în Uniunea Europeană. Dar nu Con- tăţii conjugale. Când în canonul Sfintei Scripstantin este întemeietorul creştinismului: turi există acel extraordinar epitalam cu coîn acest caz,el s-ar fi numit „constantinism”… notaţii fizice şi spirituale, cel mai frumos cân„Canapele psihanaliştilor trosnesc sub greuta- tec de dragoste al tuturor timpurilor (e vortea sufletelor moarte”, mai spune – cu mare ba, desigur, de Cântarea Cântărilor) cum mai
dreptate – cel care vorbea în altă parte des- poate veni cineva să pretindă că un creştin îşi
pre creştinism ca „lovitură de stat ontologi- urăşte corpul, al său sau al altora. Sau că ar fi o
că”. Dar ceea ce nu ştie marele filoZof este că religie a morţii, când Psalmii, Proverbele, Eclesufletul omenesc „moare” din lipsă de hrană siastul exultă de bucuria vieţii pământeşti?
- „A teoretizat ura contra femeilor”. Să fim
spiritual-religioasă, nu din cauza unei aşa-zise oprimări creştine. „Datorită lui Constan- serioşi: Şi copiii de şcoală ştiu că în incinta
tin, această delirantă gestiune a unei nevroze unei civilizaţii semite care punea femeia pe
personale (n.n.: creştinismul) contaminează planul doi, ascunzând-o în umbra bărbatuîntreaga planetă”. Măi tu! (vorba unora: chiar lui, Hristos a reabilitat femeia. La Apostolul
Pavel descoperim într-adevăr câteva ecouri
ne crezi proşti?!).
ale acestei civilizaţii antice, legat de acoperiCultul unui cadavru. Creştinismul – rea capului, dar numai în biserică, în vederea
rugăciunii.
„mortificare” bimilenară şi planetară
- „A făcut din sexualitate un blestem”. Dar
Nu vrem să se creadă că am respinge
aprioric filozofia de buzunar a lui M.O. Văr oare nu sexul dezordonat, deşănţat – „fără
primar cu Nietzsche, Onfray e mai mult pro- frontiere” – a coborât specia umană de mulzator-şi-poet, decât gânditor: pune tot accen- te ori la limita umanului, în teritoriul bestiatul pe ficţiune. (Din păcate, înafara literaturii, lităţii, devenind unul din principalele blesteficţiunea se cheamă minciună. Sau ignoran- me ale omenirii? Corect interpretată şi folosită, sexualitatea este o mare binecuvântare:
ţă. – Sau, mai rău, rea-voinţă.)
Mirosim a moarte!, îşi începe atât de li- „Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti, în
ric digresiunea filozoful, cu acest vers geni- tot timpul vieţii tale deşarte pe care ţi-a datal, continuând apoi să-şi verse veninul asupra o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecivilizaţiei care l-a născut . Creştinismul este, cătoare…”(Ecl. 9:9a). Deviat de la acest stanîn opinia lui, un simplu „nihilism devenit civi- dard, sexul alimentează promiscuitatea şi dislizaţie” (oare cine e Nihilistul?). „Trăim în um- confortul indus de scandaluri conjugale, boli
bra acestei cruci blestemate”. Iarăşi un adevăr, venerice, etc. Civilizaţia creştină, care exaltă
însă rostit pe jumătate. Crucificarea era, încă valorile familiei, a cărei sănătate morală stă la
înainte de romani pedeapsa capitală pentru baza echilibrului etic universal vestejeşte erocei mai răi criminali, executată pe-un lemn de tismul dezlănţuit păgâneşte al zilelor noastre
blestem. Hristos Însuşi, pus în rândul celor fă- (acel tip de „erotică solară” pe care şi-o doreşrădelege a acceptat să se facă blestem pentru te Michel Onfray, pentru el şi adepţii „filozofinoi, dar el a înnobilat crucea, nemeritând-o. ei” sale). Nu apostolul Pavel a încercat să impună altora un gen de sexualitate sterilă sau
Transformând-o într-un simbol.
„Creştinismul a renegat corpul, a impus deviantă, ci filozoful francez cu „comunitatea
celibatul, abstinenţa, castitatea; a teoretizat lui filozofică” de la Caen urmăreşte să impuura contra femeilor… a făcut din sexualitate nă un mod de viaţă păgân şi ciudat unui cât
un blestem…, a înfierat erotismul”. . . N-a făp- mai mare număr de ascultători şi cititori ai
tuit niciuna din aceste pretinse crime. E ului- tratatelor sale imorale. „… Să lichideze oritor cum un mare filozof din secolul XXI poa- ce senzualitate, orice sexualitate, orice plăcete proba negru pe alb o aşa ignoranţă crasă, re corporală…” Nu „orice”, ci doar pe cea fără
după două milenii de cultură şi educaţie creş- limite, insinuată de un filozof-al-trupului-îndetrimentul-spiritului. Dacă stai să-l asculţi,
tină. Dar s-o luăm pe rând:
- Creştinismul nu neagă/mortifică cor- pare un apostol al unei noi moralităţi. Dar
pul, ba chiar dimpotrivă: „Tot aşa trebuie să-şi dacă o pui puţin la microscop, noua morală
iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupuri- nu e decât cea veche, păgână. Morala lui de
le lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe revoluţionar/revoltat e un real regressum ad
sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreoda- paganem.
tă trupul lui (subl. n.) ci îl hrăneşte şi îl îngriDe la impotenţă la putere nelimitată.
jeşte cu drag, ca şi Hristos biserica”(Efeseni
5:28,29). Mortificarea este propagată de Cruciada contra plăcerii
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Al treilea mare duşman al lui Onfray este
Sfântul Apostol Pavel, al cărui „ghimpe în carne” ar fi fost o problemă de natură sexuală
(când toţi teologii deduc din contextul epistolelor pauline că a fost mai mult ca sigur o
boală de ochi!). Deşi îl beşteleşte în fel şi chip,
lui Pavel M.O. nu-i contestă existenţa reală, ca lui Iisus Hristos. Însă pentru francezul
nostru, marele Apostol Pavel n-a fost decât
un biet „omuleţ impotent, evreu persecutor
de creştini”. Se pare că domnia sa (M.O.) n-a
reuşit să treacă, în materie religioasă, de drumul Damascului… Dar să vedem ce spune
despre Pavel , cu aceeaşi simplitate, dar cu
mult mai mult bun simţ Petre Ţuţea, „filosoful (nostru)ţăran”: „Apostolul Pavel??... – citez
din memorie – Păi acesta nu-i un simplu om,
e întreg bazinul Mării Mediterane!” (Avea în
vedere, desigur, arealul acoperit de călătoriile
misionare ale marelui Apostol.)
Dacă încarnarea lui Iisus nu-i iasă la socoteală francezului (corpul „pictat” al Fiului lui
Dumnezeu şi muritor şi nemuritor – carnal şi
dezîncarnat), nici cu trupul de slavă rezultat
după înviere nu se împacă el. E drept că aceste lucruri au dat de furcă multor teologi bine
intenţionaţi şi conciliilor ecumenice, care şiau pus la lucru toată energia şi tot spiritul
spre a le da de capăt.
Trupul de slavă al lui Hristos – cel de după
Înviere – este modelul magistral al învierii
noastre, dar pentru M.O. devine un canon
mortifier, tanatofil, expiator. Împotriva acestui „discurs contra corpului”, filozoful iniţiază
o nouă filozofie a cărnii: „Acest corp (al lui Iisus, n.n.) nu este lipsit de interes în întreprinderea noastră de căutare a unui EROS SOLAR
(subl. n.)”.
Creştinismul întreprinde, în opinia lui
Onfay, o înverşunată „cruciadă contra plăcerii” (a plăcerii libertariene, un comerţ cu plăceri, în fapt). „Căsătoria creştină funcţionează
ca un dispozitiv castrator” – iată un atac defel
mascat împotriva instituţiei maritale heterosexuale, care pentru mulţi devine tot mai perimată în contextul unui „postcreştinism” hedonist, fiind înlocuită cu cea consensuală, sau
homosexuală. Confuzia intenţionată a sexelor este indusă pe plan tot mai extins.
„Acest nihilism al cărnii (s.n.) culminează
într-un nihilism generalizat, ce lasă un gust
de moarte în gură”, mai clamează nihilistul
nostru , învederând că pentru un nihilist autentic (neo-anarhist) este negativistă şi nihilistă numai gândirea altora. Creştinismul este
o sectă printre altele (e drept că el s-a născut
ca sectă în iudaism), dar una devenită religie
de stat. Iată o definiţie cel puţin ciudată a
religiei în genere: „O religie e o sectă care a
reuşit”!
Materialist radical şi ateu convins, ateist
militant (opusul credinciosului practicant),
M.O. recunoaşte că toate specimenele anticreştine: necredincioşi, agnostici, antireligioşi au primit în şcoală şi în familie o educaţie
creştină; probabil de aceea se revoltă acum.
Întrebat de Ciprian Vălcan într-un interviu
cum vede el creştinismul într-o lume invadată de pornografie (întrebarea pare să inducă
o nuanţă nefavorabilă celei din urmă), filozoful se exprimă la scenă deschisă pentru o
moralitate fără morală, cu mult aplomb (tupeu), luându-şi în serios misiunea de a „reabilita gândirea materialistă şi senzuală”: „Ca pe
o posibilitate de a încarna posibilităţile (sin!)
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unui corp decreştinat şi postcreştin. Pornografia, într-o lume capitalistă şi liberală, are
valorile sale: cultul performanţei…” Şi elucubrează în continuare (incontinent) fără nici o
jenă despre performanţele sexuale ale omului postcreştin: acte sexuale „în lanţ”, „ejaculare facială”, „penetrări vaginale şi anale” – „dominaţia stăpânilor asupra sclavilor (bărbaţii
posedă femeile)” . Iată cine ne dă lecţii de
morală, cine pretinde că sexualitatea rezumată la alcovul familial constituie o batjocorire a trupului feminin. Mai devreme sau mai
târziu, un asemenea „filoZof” (filfizon) trebuia
să-şi dea arama pe faţă: Pentru ce clamează
el decreştinarea, desfiinţarea creştinismului:
Spre a pune în loc haosul, anarhia sexuală,
sexul fără limite şi perdea. Actul deşănţat şi
promiscuu. „(Creştinismul) a murdărit carnea;
a scuipat obrazul femeilor; le-a pângărit pântecele şi a dispreţuit sângele viu care curge
din el: a decretat impuritatea sexului feminin,
această neasemuită floare de carne; a proscris mângâierile solare, săruturile de lumină…” Uneori Satana se îmbracă în înger de
lumină şi fantazează pe diferite teme, în varii
registre, poet şi filozof cum e!
…Acesta e Michel On(o)fray, cel mai popular – şi apreciat! – filozof contemporan al
unei ţări cu o veche şi solidă tradiţie culturală.
Şi religioasă, în egală măsură. Iar acesta poate fi doar începutul unei nebunii şi mai mari!
Remus Valeriu Giorgioni

Regulamente

Regulamentul de
organizare şi desfăşurare
a Concursului Naţional
de Poezie şi Interpretare
Critică a Operei
Eminesciene „Porni
Luceafărul...”, ediţia
a XXXI-a, 15-17 iunie
2012, Botoşani

cartea de poezie apărută în intervalul 10 mai
2011 – 10 mai 2012. Vor fi acordate 2 premii:
a) „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a USR şi al
Uniunii Scriitorilor din R. Moldova. 2) Poezie
în manuscris (nepublicată) – Se va trimite un
print ( acelaşi volum şi pe un CD – un singur
exemplar!) în 3 exemplare, care va cuprinde
cel mult 40 de poezii semnate cu un motto.
Acelaşi motto va figura şi pe un plic închis în
care vor fi introduse datele concurentului:
nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda două premiu care vor consta în publicarea a câte unui
volum de poezie de către Editurile Junimea
şi „Convorbiri literare”, cu sprijinul financiar
al APLER. Juriul are latitudinea, în funcţie de
valoarea manuscriselor selectate, să propună
spre publicare şi alte manuscrise, în funcţie
de disponibilitatea editurilor prezente în juriu. Manuscrisele care nu vor primi premiul
unei edituri vor intra în concurs pentru premiile revistelor implicate în jurizare, reviste
care vor publica grupaje de poezii ale poeţilor premiaţi. Toţi poeţii selectaţi pentru premii vor apare într-o antologie editată de instituţia organizatoare.
ESEU: 3) Interpretare critică a operei eminesciene: – Se va trimite un eseu de cel mult
15 pagini în 3 exemplare (în copie şi pe un
CD), semnat cu un motto. Acelaşi motto va
fi scris pe un plic închis în care vor fi incluse
datele concurentului: nume, prenume, anul
naşterii, adresa poştală, e-mail, telefon. Se vor
acorda premii ale unor reviste literare implicate în organizare. Eseurile premiate vor fi publicare în revistele care acordă premiile şi în
antologia editată de instituţia organizatoare.
Festivitatea de premiere va avea loc la
Botoşani în ziua de 15 iunie 2012. Organizatorii asigură concurenţilor cheltuieli de masă
şi cazare. Lucrările vor fi trimise, până la data
de 10 mai 2012, pe adresa: CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE BOTOŞANI, Str.
Unirii, Nr. 10, Botoşani. Relaţii la tel. 0231536322 sau e-mail: centrul_creatiei_bt@yahoo.com.
PS. Nu se primesc grupaje pe e-mail!

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Apler
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu
sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu Editurile Junimea şi „Convorbiri A XIII-a ediţie
Literare” din Iaşi, Memorialul Ipoteşti - Centrul a Galelor APLER
Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, precum
În zilele de 8-10 decembrie 2011 a avut
şi cu revistele de cultură „Convorbiri literare”, loc, la Câmpina, ediţia a XIII-a a Galelor
„Poezia”, „Dacia Literară”, „Feed beack”, „Viaţa APLER. Tema dezbaterii din prima zi fost CriRomânească”, „Familia”, „Vatra”, „Euphorion”, za mondială şi industria editorială din Româ„Steaua”, „Hyperion”, „Conta”, „Semne”, „Poesis”, nia. Soluţii, deziderate. Dezbatere. Moderator:
„Luceafărul de dimineaţă”, „Porto-franco”, „Ate- prof. univ. dr. Cristian Niculescu.
neu”, „Cafeneaua Literara”, „Argeş”, „Bucovina
Vineri, 9 decembrie 2011, la orele 11, s-a
Literară”, „Antares”, „Dunărea de Jos”, „Semne”, discutat despre DECULT – proiect realizat de
Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, „FEDCR Muntenia Sud” din Fonduri Europene.
Uniunea Scriitorilor din R. Moldova şi APLER, Obiective generale şi specifice în domeniul ediorganizează, în perioada 15-17 iunie 2012 torial din România. Dezbatere condusă de LuConcursul Naţional de Poezie şi Interpretare cia Ovezea şi Dan Mircea Cipariu
Critică a Operei Eminesciene „Porni LuceafăLa orele 18, în sala George Hanibal Vărul...”, ediţia a XXIX-a. Concursul îşi propune să leanu de la Casa Tineretului, s-au acordat
descopere şi să promoveze noi talente poeti- Premiile APLER pentru 2010.
ce şi critice şi se adresează, astfel, poeţilor şi
Juriul a fost format din prof. univ. Mircriticilor literari care nu au debutat în volum cea Martin (preşedinte), prof. univ. dr. Vaşi care nu au depăşit vârsta de 40 de ani.
sile Spiridon (critic literar), dr. Radu VoiConcursul are trei secţiuni:
nescu (critic literar), dr. Dorana Coşoveanu
POEZIE: 1) Carte publicată – debut edito- (critic de artă). Moderatorul şi prezentatorial: – Se vor trimite 2 (două) exemplare din rul Galelor APLER: scriitorul Dan Mircea
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Cipariu. Câştigătorii aceste ediţii sunt Editura MNLR, Revista Cultura, Mircia Dumitrescu, Liviu Franga, Mihaela Albu, Gabriel
Rusu.
„Acum 13 ani, Romul Munteanu, Ion Tomescu şi cu mine puneam la cale un eveniment care să răsplătească apariţiile editoriale, cei mai buni autori, cele mai bune edituri,
cele mai bune reviste.”, a rememorat Dan Mircea Cipariu, moderatorul Galei, începuturile
acestui eveniment care a devenit un reper
cultural anual constant.
Preşedintele APLER, Ion Tomescu, a deschis Galele, ţinând un scurt discurs: „Parcă
ieri era ediţia I, la care a participat şi Laurenţiu Ulici. De-a lungul timpului, aceste gale
nu ar fi fost posibile fără un grup de prieteni,
care m-au ajutat. Am iniţiat şi încercat să facem câte ceva spre binele breslei, să arătăm
celor care ne conduc problemele cu care ne
confruntăm.”
Premiul „Romul Munteanu” pentru editura anului: Editura Muzeului Literaturii Române, Bucureşti, director Lucian Chişu.
„Mulţumesc că APLER acordă acest premiu care poartă numele unui editor la şcoala
căruia ne-am format mulţi dintre noi.”, a spus
Ana Munteanu, fiica lui Romul Munteanu.
Premiul „Revista anului”: Revista “Cultura”, Bucureşti, director Augustin Buzura
„Am fondat revista pe vremea când conduceam ICR-ul, apoi, acum 6 ani, prin Fundaţia Culturală Română, 6 ani pe care i-am şi celebrat de curând. (…) Niciodată nu ştim dacă
vom avea fonduri de la an la an, de la număr
la număr, dar este cea mai liberă revistă din
România.”, a spus Augstin Buzura.
Premiul „Graficianul anului”: Mircia Dumitrescu, pentru ilustraţia volumelor editate
de Editura MNLR: „În curtea cu pavajul gri” de
Augustin Frăţilă şi „Oraşul cu un singur locuitor/ La ville d`un seul habitant de Matei Vişniec”, Editura MNLR.
„Nu vă miraţi că Mircia nu este aici, pentru că întotdeauna a fost un mare chiulangiu.
Mircia se află astăzi la al XX-lea premiu, ceea
ce este o performanţă. El nu a avut timp să
îmbătrânească, pentru că tot timpul are ceva
de făcut. Noi ne-am obişnuit să facă tot felul
de ilustraţii, uneori comice, uneori serioase,
dar, de fapt, el este un om al cărţii pe care o
iubeşte, intră în sufletul ei, o face şi mai frumoasă.”, a spus Dorana Coşoveanu.
Premiul „Cezar Ivănescu”pentru autorul
anului 2010: „Scrisori din mica mea latinitate”
de Liviu Franga, Editura MNLR.
Premiul pentru critică literară „Dan Alexandru Condeescu”: “În labirintul cărţilor”
de Mihaela Albu, Editura Aius.
„Sunt membru APLER, sunt cu tot sufletul
în APLER.”, a spus Mihaela Albu.
Premiul pentru jurnalism cultural: Gabriel Rusu, TVR Cultural.
„Mie mi-a fost foarte simpatic Saşa Pană.
El a fost contemporan cu acei scriitori şi artişti
români care „au dat la apă” cultura română,
cultura interbelică, perioadă pe care eu o iubesc foarte mult. După decenii, eu eram tânăr
elev, apoi student, apoi tânăr profesor şi tânăr
jurnalist cultural. În toată această perioadă
Saşa Pană publica multe cărţi, pe care eu le
citeam cu aviditate, despre acea perioadă. Eu
văd că încep să trăiesc mult şi-mi amintesc de
Sandu Condeescu, de Constantin Stan etc.”, a
spus Gabriel Rusu.
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Simona Grazia Dima
PASĂREA AURIE
Te iubesc, pasăre aurie,
tu arzi şi stropeşti cu un invizibil

catran,
şi mă obligi să cad cu mâna la ochi,
fără să mă pot feri de paiele negre de
smoală
pe care mi le arunci, de mă arzi,
când căderea mea se transformă în
frumuseţe,
iar genunchii fac să tremure în
evantai
aerul greu ca apa
şi dezlănţuie din adâncuri culorile
curcubeului
ce mă îngrozesc cu splendoarea,
şi mi se întâmplă să cad în locuri
negre şi pipemicite
pe care astfel mi le luminezi
la strălucirea ta spectrală şi văd la lumina legii,
uitând că a fost întâmplare,
când stau în răcoare şi pace
şi în mintea mea un far se deschide încet
şi pulsează departe,
mă faci să văd lucruri şi iar lucruri,
iar eu ridic ochii,
încrezător, pierdut şi iradiant,
spre tine!
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