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Gellu DoRiAn

TUFa CU CIUPERCI ORĂVITOaRE

Te laşi ispitit de provincie, cu gîndul că aduci centrul aici!
Dar nu-i decît o iluzie. Centrul se sprijină de margine. Marginea nu se poate sprijini de centru, ci îl transformă, cu timpul, în ruină.
Te laşi înghiţit de provincie. Şi ea chiar o face şi te molfăie, te molfăie, pînă cînd te face una cu ea. Nu mai poţi fi deosebit de cei a căror prestanţă nu se sprijină decît pe faptul
că ei au înghiţit centrul şi-l molfăie, şi-l molfăie pînă cînd
din el nu mai rămîne decît un cotor de măr, uscat, aruncat
pe stradă, pe care nici cîinii cei mai hămesiţi nu-l amuşină.
Îţi spui de fiecare dată să nu disperi, să aştepţi, chiar dacă,
vorba ta din tinereţe, ascunsă într-un poem pe care nu l-a
reţinut nimeni, în afara aşteptării nu mai e nimic. Şi sunt din
ce în ce mai convins, că, cu cît înaintez printre tufele pline de
ciuperci otrăvitoare, frumos colorate, ba chiar şi emiţătoare
de arome îmbietoare, în afara aşteptării chiar nu mai e nimic.
Te laşi adulmecat de aşteptare. Ea nu te molfăie, că şi ea
dacă posmagii nu sunt moi nu-i mestecă. Dar simţi cum te
ademeneşte, te aruncă în lehamite, nu în lene, ci într-un lihtis absolut, levantin, dulce-amar, din care nu ai mai dori să
ieşi niciodată. Nu mai disperi, iar dacă disperare nu e, nici
altă perspectivă nu e!
Din idealurile tale nu mai rămîne decît speranţa că va
veni cineva să te găsească uitat într-o casă, nu de moarte –
ea oricum va veni şi nici nu are importanţă dacă te va găsi
singur sau împreună cu alţii –, ci de lume, de semenii pentru care n-ai vrut să fugi de acasă, de la margine spre centru,
în lumea largă unde ţi se întindeau mîini pline de iluzii care
se împlineau de cum le atingeai. Dar la fel de iute se transformau în cenuşă. Glasul tău stins nu va mai însemna nimic.
Trupul tău chiar va deveni o povară. Sufletul tău nu va mai
conta cîtuşi de puţin. Aici, pe pămînt. Poate acolo, în braţele
nevăzute ale lui Dumnezeu, care, pleacă şi el din tine odată
cu tine, să însemne ceva... Dar de asta nu eşti sigur.
Dar oare ţi-ai făcut vreodată atîtea iluzii? Nu cred. Te cunosc bine. Ştiu că ai sperat doar, iar ce s-a împlinit a fost o
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iluzie pe care ai dat-o deoparte, ce nu ai împlinit a rămas o
rană adîncă pe care nu o va vedea nimeni.
Dar cine să vadă ceva din ceea ce tu eşti aici, printre tufele pline de ciuperci otrăvitoare? E atît de bine în lumea lor,
atît de limitat totul, încît marginea lor nici nu are centru, e
un soi de punct lăsat de un purice pe un cearceaf alb, imens,
în care ei au dormit împreună cu himerele lor.
Eşti oarecum stînjenit de această imagine. Nu e decît o
constatare. La prima spălare, hipocloritul va scoate pata aceea mică, infimă, care ţi-a stat tot timpul în ochi, încît, uneori,
ţi se părea imensă, neagră, ca o noapte fără sfîrşit.
Te laşi ispitit de liniştea de aici. Dar în spatele ei nu e nimic altceva decît un hău din care cei care au reuşit să fugă
s-au salvat. Dar oare s-au salvat cu adevărat? îţi zici, ispitit de
gîndul că nicăieri nu e mai bine ca acolo unde eşti sigur pe
tine. Şi unde poţi fi mai sigur pe tine, decît în centrul existenţei tale, care, chiar dacă este la margine, devine, cel puţin în
credinţa ta, centru. Ce este mai important, să fugi tot timpul
şi să nu ajungi nicăieri sau să stai locului şi să ajungi foarte
departe? Habar n-ai. Vezi în jurul tău rataţi, învinşi, deznădăjduiţi, rămaşi locului ca şi tine. Auzi de mari împliniri, de
destine care şi-au găsit ţelul în altă parte. Nu eşti convins deloc că este aşa. O durere există şi-n acele inimi. Inima este ca
un copac înfipt cu rădăcinile în acelaşi pămînt. Dacă trupul
tău devine altul, alt pămînt, inima ta cu siguranţă se va usca.
Te laşi ispitit de acel departe, dar în burta lui constaţi, la
atingerea lui, că tufele au rodit alte ciuperci otrăvitoare şi pe
acolo. Ştiu, te cunosc foarte bine, nu vei gusta din ele, nu te
vei adăposti la umbra acestor tufe, chiar dacă ele vor creşte peste tine aşa cum cresc bălăriile peste cele mai frumoase
palate care cîndva au fost centru şi acum nu sunt nici măcar margine, ci doar un scop turistic peste care trec milioane şi milioane de ignoranţi care, fugind de centrul îmbîcsit
în care trăiesc, caută marginea, cea care străbate timpul cu
demnitate chiar şi sub formă de ruine. Numai că, la margine, din ce în ce mai mult se simte o recrudescenţă a non-valorii, asemănătoare ivirii ciupercilor otrăvitoare după ploaie.
HYPERION

1

a

TURNIRUL DE LA EFES

Am fost şi eu la Efes! Alături de: Adrian Alui Gheorghe, Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon, Daniel Corbu şi Adi Cristi. Ca poeţi. Dar şi alături de Mircea A. Diaconu, juror. Toţi din Filiala Iaşi a U.S.R. Dar şi alături de:
Adrian Popescu, de la Cluj, adoptat de Filiala Craiova a
U.S.R., ridicat de brancardieri din groapa de pe Căderea
Bastiliei şi pus sub scut de bandaj pentru a intra cu siguranţă în turul final. Doar pentru acest turneu, craiovean
prin adopţie, deşi bucovinean prin naştere. A mai făcuto cu un an înainte la primul turneu de pe Olimp. Dar n-a
fost să iasă cu lauri atunci! Din Bănie au mai venit: Paul
Aretzu, evlavios, decent, plin de pioşenie, Cristian Liviu
Burada, amintindu-mi doar de celebra familie cu acelaşi
nume, Ioana Dinulescu, distantă de această dată, retrasă,
oarecum complexată fără motive temeinice, Ioan Lascu, în
vervă, dezinvolt şi Petre Tănăsoaica, urcat în autocar din
mahalalele Bucureştilor, ciufut, crispat, bănuitor. Precum,
alături de filialii arădeano-orădeni, siguri pe
ei, de la jovialitate la încruntare, generoşi, cu
pălincă la purtător: Vasile Dan, în propria-i
piele de poet, în care se
simţea chiar în largul ei,
tenace, curios, dar nesigur pe ceea ce este Septuaginta (l-a lămurit, pe
scurt, Adrian Lăcătuş,
şi el juror, iscat din aulele braşovene), Gheorghe Mocuţa, trăindu-şi
a doua viaţă, ludic, între
punga de medicamente
şi petul cu pălincă, prudent şi mereu întîrziind la autocar,
Ioan Moldovan, calm, retras, sigur pe sine, grupat spre
coada autocarului printre moldoveni, cafele şi apă, Traian Ştef, posesor de pălincă de pere, slană ecologică şi ştiinţă despre Român-dor şi alte ţiganiadeşti taine. Aceştia
ca poeţi turniriabili. Au mai fost: Gabriel Chifu, purtător
de trofeu de învingător pe Olimp, uman şi atent ca filiala craioveană, câştigătoare la turnirul din Grecia, să iasă
bine din această deplasare destul de dificilă (a ieşit cu bine,
chiar dacă unele noduri au apărut pe ici şi colo în papura lungă a traseului – cel mai evident fiind cel din Bulgaria, la întoarcere, cînd s-a pierdut o oră de drum care ar fi
putut pune în pericol prezenţa unor profesori universitari
a doua zi la deschiderea anului universitar), Nicolae Prelipceanu, juror acum, fost atacant central al filialei bucureştene la turnirul de pe Olimp, unde a obţinut premiul de
popularitate, Horia Gârbea, juror, proaspăt icerist, Gabriel Coşoveanu, şef al delegaţiei, juror, capace şi calm, oarecum condescendent faţă de moldoveni (dar asta am observat numai noi), Marian Drăghici, juror, alb, ca Omar Sharif, pregătit să devină bunic. Cronicăreasă şi fotograf, Gabriela Gheorghişor s-a străduit, şi a reuşit, să fie o prezenţă agreabilă. Soţii Pahonţu, un domn Bază-Verde, doi şoferi destoinici, un domn sculptor al cărui nume îmi scapă,
Carolina, soţie de Adrian, Iolanda, soţie de Lucian, Nuţi,
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soţie de Cassian, Filomena, soţie de Daniel, Mariana, soţie de Gellu, Antonela, soţie de Mircea au completat locurile în autocarul cu care am străbătut o Bulgarie tristă şi
rămasă mult în urmă, pe ici şi colo cu oaze economice de
tip energetic şi mult mărăciniş împrejur, apoi am trecut Strîmtoarea Dardanele, lăsînd Bosforul în urmă, odihnindune la Cunakkale, după care descoperind Troia, ce-a mai rămas din ea, departe, mult prea departe de mare, ca să ajungem, după 1.200 km la Kusadasî, Insula Păsărilor, cum i se
spune locului, deşi, ca să fiu sincer, nu prea am văzut păsări pe acolo, ci doar nişte pescăruşi care aduceau mesaje de pe insula Samos, ce se vedea în zare, de la grecii de
acolo pentru grecii turc-ocupaţi de pe locurile unde s-au
născut legendele greceşti despre Artemis, Apollo şi alţi
eroi mitologici. De fapt aceasta a fost marea miză a acestui turnir de la Efes – vizitarea locurilor pline de istorie, de
mitologie. Să treci prin Troia, să vezi Efesul, cu toate minunile lui atît de vizibile,
deşi în ruinuri încă impunătoare, să vezi Priene, oraş dominat de zei
şi pămînteni, Didimul,
cu impunătorul templu al lui Apollo, Miletul lui Thales înseamnă
să te fi convins cu propriii ochi că toate legendele au existat şi istoria
nu a fost o invenţie a lui
Herodot, ori mitologia
o frumoasă versificare
a lui Homer. Toate erau
chiar acolo. Iar Marea
Egee şi ea, tot acolo, ascunzînd vocile lui Poseidon, ale Persefonei, ale atîtora şi
atîtora intraţi în împărăţia nesfîrşită a lui Hades. În rest,
s-au citit poezii frumoase. Au fost învinşi, care nu au lăsat
lacrimi de sînge în arenă, învingători care, de asemenea,
nu au plîns de bucurie, ci doar cel încununat cu laurii de
la Efes – sună frumos! – a lăsat niscaiva obol de sînge pe
Căderea Bastiliei înainte de plecare spre turnir. Dar asta a
făcut ca gloria lui să fie frumos decodată, la final, de bunul lui prieten, Nicolae Prelipceanu, care, după ce l-a văzut cu trofeul în braţe, i-a spus: „Acum, Adriane, poţi da
ghipsul jos!”. De fapt, vorba lui Gabriel Chifu, la Efes nu
au fost învinşi, ci doar învingători. Chiar dacă laurii i-a
dus la Cluj Adrian Popescu, iar echipa declarată cîştigătoare a dus la Arad şi Oradea grija de a organiza următorul turnir (probabil la Viena), iar popularitatea a urcat pe
malurile Bahluiului, în dulcele tîrg al Eşilor, în braţele ludicului Lucian Vasiliu. Un turnir reuşit, prilej de a se cunoaşte mai bine poeţii între ei.
O mică observaţie aş putea face în finalul acestei note:
poate un juriu mai restrîns, doar din critici literari, ar fi
putut aduce mai aproape de adevăr finalitatea şi ar fi dat
o altă greutate laurilor. Atît. Doar să mai adaug că totul
s-a petrcut în perioada 23-30 septembrie a anului de graţie 2012!
Gellu Dorian
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„O, glorii trecătoare, o, dulci iluzii“
AndrA rotAru în diAlog cu AdriAn PoPescu
Adrian Popescu s-a născut la 24 mai 1947, la Cluj. Debutează în anul 1962 în presa locală, apoi în 1964, la revista „Steaua“.
Întâlnirea cu colegii de la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeș-Bolyai“, pe care a absolvit-o în 1971, atmosfera revistei
„Echinox“, unde se maturizează, este un punct important al biografiei sale. Din 1971, este redactor la revista „Steaua“, din 1999,
redactor-șef. A beneficiat de mai multe burse, în 1976 și 1978, la Universitatea pentru străini, Perugia, iar în 1983, la Roma, la
Accademia di Romania. A participat la numeroase festivaluri de poezie, dezbateri literare sau spiritual-religioase la Palermo,
Roma, Milano, Rimini, mai ales după 1990. Este membru al Uniunii Scriitorilor și al P.E.N.- Clubului. Face parte din Consiliul de
conducere al Uniunii Scriitorilor și din Comitetul Director. Decorat cu Meritul cultural, în grad de ofiţer. A colaborat frecvent la
majoritatea revistelor din ţară dar și la revistele palermitane, „Spiritualita & Letteratura“ și „Arenaria“, cu versuri și note de lectură.
A publicat - POEzIE: Umbria, Ed. Dacia, 1971 (Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor), Focul și sărbătoarea, Ed. Dacia,
1975, Cîmpiile magnetice, Ed. Eminescu, 1976, Curtea medicilor, Ed. Eminescu,1979 (Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor), Suburbiile cerului, Ed. Eminescu, 1982, O milă sălbatică, antologie, postfaţă de Mircea Iorgulescu, Ed. Cartea românească,
1983, Proba cu polen, Ed. Dacia, 1984 (Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Cluj), Vocea interioară, Ed. Dacia, 1987, Călătoria continuă, Ed. Cartea românească, 1989 (Premiul Mihai Eminescu al Academiei Române), Pisicile din Torcello, Ed. Albatros, 1997 (Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor, Premiul revistei Poesis, Premiul Salonului Naţional de Carte, Cluj, Premiul revistei Ateneu, Premiul revistei Familia), Poezii, antologie, Ed. Vitruviu, 1988, Fără vârstă, pref. Dan Cristea, Ed. Cartea românească, 1998,
Umbria, Ed. Vinea, 2000, ed. a-II-a, 2007, antologie, prefaţă de Ștefan Borbely, Drumul strâmt, Ed. Dacia, 2001 (Premiul Filialei
Cluj al Uniunii Scriitorilor), Dimineaţa în forul roman, Ed. Limes, 2008, Ieșirea în larg, editura Paralela 45, 2010.
Alte premii de poezie: Marele Premiu al Festivalului Lucian Blaga, Cluj-Napoca, ediţia 2002, 2006, Premiul de poezie religioasă, Mănăstirea Neamţului-Vânători, 1997, Premiul orașului Mediaș, 2003, Premiul Laurenţiu Ulici, al Festivalului de poezie,
Sighet-Desești, 2004, Premiul de excelenţă Laurenţiu Ulici, premiu acordat de Fundaţia Luceafărul, 2005.
Premiul Naţional Mihai Eminescu, Opera Omnia, Botoșani, 2007, Premiul Principesa Margareta a României la Festivalul
Naţional de poezie „Dorel Sibii“, 2007.
ESEURI: Spuma și stînca, Ed. Dacia, 1991, Lancea frântă. Poezia lui Radu Gyr, Ed. Didactică și Pedagogică, 1995, Italia subiectivă, Ed. Ars Longa, 1997, Revelaţii, Ed. Casa Cărţii de Știinţă, 2001, Aur, argint, plumb, Ed. Limes, 2005, Academia de pe Gianicolo, Ed.Cartea Românească, 2009.
PROzĂ: Tînărul Francisc, Ed. Dacia, 1992, ed. a-II-a Paralela 45, 2000, ed, a-III-a 2008, ed. Galaxia Gutenberg, Cortegiul magilor, Ed. Dacia, 1996.
A tradus: Alessandro Baricco, romanele Ocean Mare, Mătase, Polirom 2003, Fără sânge, Polirom, 2004; Giorgio Caproni,
volumul Sămânţa plânsului, Ed. Casa Cărţii de Știinţă, 2005; Attilio Bertolucci, Dormitorul roman familial, Ed. Casa Cărţii de
Știnţă, 2007, pref. Ion Pop, Doriana Unfer; E. Faruggia S.J., Dicţionarul enciclopedic al Răsăritului creștin, Ed.Galaxia Gutenberg,
2006, în colaborare; Luigi Giussani, Sensul religios, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 1997, în colaborare; Renzo Lavatori, Spiritul Sfânt, darul Tatălui și al Fiului, Editura Gutenberg, 2006, în colaborare; Francesco Miano, Dimensiuni ale subiectului, Editura Galaxia Gutenberg 2010.
În periodice traduce din poezia italiană veche: Francesco d’Assisi, Jacopone da Todi etc. Din Alessandro Manzoni, a tradus
Imnuri religioase (revista Vatra, nr. 252,1994).
I-au apărut selecţii din poezii în limba germană, În general mierlele nu sînt periculoase, Ed. Kriterion, Buc., 1985, trad. Franz
Hodjak; în limba maghiară, Prin pulberea lumii, Ed. Kriterion, Buc.,1900, trad. Farkas Arpad; în macedoneană, O milă sălbatică,
Ed. Cultura, Skopje, 1990, trad. de Dimo Dimcev și Dumitru M. Ion; în franceză, Prin pulberea lumii, Ed. Cahiers Bleus, Troyes,
1995, trad.de Gerard Bayo, Ion Pop, Tudor Ionescu, Claude Levenson etc.
Prezent în antologii în limbile bulgară, poloneză, engleză, greacă, italiană, maghiară, arabă.
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Andra Rotaru: În perioada 24-28 septembrie 2012, la
Kușadasî, în apropierea cetății Efes, a avut loc Turnirul
poetic „Cununa de lauri de la Efes“, organizat de Uniunea Scriitorilor din România. Juriul a fost condus de
Gabriel Chifu, laureat al ediţiei precedente. Concursul
s-a desfăşurat între filialele USR Iaşi, Craiova şi AradTimişoara. Care au fost avantajele ca o astfel de competiţie să se desfăşoare peste hotare?
Adrian Popescu: Am participat ca invitat al Filialei craiovene a Uniunii Scriitorilor, anul trecut, la Turnirul poetic de la
muntele Olimp.
Cum atmosfera şi peisajul de acolo au
fost minunate,
apropierea de
Marea Egee şi
de sălaşul mitologic al zeilor, regeneratoare, am considerat, alături
de organizatori, excelentă
ideea desfăşurării concursului într-un loc
având o mare încărcătură simbolică. Străduinţa de a
merge anul trecut în Grecia, iar acum la Kusadasi, dar
şi la Troia, la cetatea antică a Efesului, la Casa Sfintei
Fecioare, la Milet, sau la locul mormântului Sf. Ioan
Evanghelistul, i-a aparţinut lui Gabriel Chifu, câştigătorul primei ediţii a Turnirului…. Sponsorizarea turnirului poetic a venit din afara Uniunii Scriitorilor,
eforturile dinăuntrul ei.
A.R.: Care este scopul unui turnir poetic în zilele noastre?
Nu trebuie uitat nici faptul că este un proiect care s-a
desfăşurat cu ajutor financiar exclusiv din sponsorizări...
A.P.: Care ar fi de fapt raţiunea de a ne întrece colegial
tocmai în aceste locuri ieşite din comun, simplu spus crearea unor stări de disponibilitate pentru scris, pentru ascultat şi pentru contemplaţie, un fel de provocare a stărilor poetice, a unei priviri concentrate asupra imediatului care, acolo, în acel ,,locus amoenus’’,
să reverbereze în sensibilitatea şi în memoria afectivă a participanţilor. Mulţi dintre noi au scris, atunci,
spontan, versuri, mai mult sau mai puţin convingătoare, dar oricum altceva decât nişte înregistrări turistice ale peisajului, nuclee de poeme, sau flash-uri lirice
neconvenţionale. Multe stări poetice s-au concretizat,
ori se vor concretiza, sunt sigur, în meditaţii, iluminări, autoanalize etc. provocate de ambianţa mirifică.
A.R.: Înainte de plecarea în turnir, care au fost aşteptările?
A.P.: Eu am participat la prima ediţie cu versuri exclusiv
tipărite în volum, şi am fost depunctat, cum era şi a rămas regula concursului. Se cer participanţilor versuri
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inedite, apărute cel mult în reviste. Nu am dorit să câştig, nici atunci, nici acum, eram fericit să fiu cu vechii
sau mai noii mei prieteni, toţi poeţi de vocaţie, atât la
Leptokaria, anul precedent, cât şi la Efes, în 2012. Ce
să-ţi doreşti mai mult decât să faci baie în mare, să bei
retzina, să ieşi dimineaţa devreme în loggia de unde
să admiri Egeea, sau de pe ţărm Olimpul. Acolo, apa
sărată şi soarele blând de toamnă văratică te poate elibera de toate greutăţile zilelor monotone, iar muntele
sălbatic cu mănăstiri cocoţate neverosimil pe stânci te poate reface energetic, pneumatologic, dacă
nu-i mult zis.
A.R.: Cu ce vaţi întors de la
Kușadasî? Care au
fost cele mai memorabile evenimente?
A.P.: Am avut un
moment de stânjeneală, la lecturile din 2011, de
la Muntele Olimp,
stânjeneală manifestată şi retrospectiv, gândindumă că nu am fost
în stare să citesc şi eu câteva grupaje de poezii inedite,
precum Gabriel Chifu, Nicolae Prelipceanu sau Horia
Gârbea, sau alţii. Dacă nu mă leneveam… Am început să scriu, datorită acestui impuls lăuntric, mult mai
mult, în cursul anului 2012, decât în 2011, a fost o etapă a unei lucide asumări a trecutului meu, nu mereu
senin, o premoniţie că trupul meu va ceda, parţial, va
obosi, va fi supus unor probe de rezistenţă. Accidentul
petrecut misterios de absurd doar cu câteva ore înaintea plecării noastre spre Efes, m-a luat pe nepregătite, dar are, cred, sensul lui. De-acum armonia dintre
trup şi suflet este sfărâmată, dacă nu total disjunctă, a
devenit o frumoasă amintire. Poezia ,,Trupul, sufletul’’,
publicată în chiar numărul 40 din R.L. unde se află relatări despre Turnirul de la Efes, poate fi, pentru cine
vrea, citită ca un text premonitoriu, sau ca o răzbunare
a trupului, considerat de mine caduc. Trupul e preţios,
aşa cum e, ar fi o eroare, de nu chiar păcat, să-l dispreţuim devreme ce el ne-a fost dat în dar de către Creator,
deci, corpul nu trebuie nicidecum desconsiderat. Am
avut câteva ,,mâini’’ mai norocoase, în 2011, şi mai ales,
2012, chiar dacă am plătit pentru asta fracturându-mi
humerusul stâng….Şi astfel, am adunat aproape de un
volum, mai ales în ultimele luni. Nu neapărat pentru a
citi din ele la turnir, dar, uite, aşa s-a întâmplat şi gata,
aveam trei grupaje consistente, numeric, pentru trei
runde. Apoi, am intrat în finala concursului şi, în fine,
am luat trofeul denumit Cununa de lauri de la Efes, o,
glorii trecătoare, o, dulci iluzii, distanţându-mă doar la
un vot de Ioan Moldovan. Am fost, pe de o parte, bu-
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curos de prela neşansa poemiul primit,
tei, nu la norodar, pe de
cul meu, acoalta, întristat,
lo. Nu-mi place
un ,,Ex-equo’’
să întristez lum-ar fi făcut
mea, nici premai mulţumiile nici laudemit: nu pot
le câte or fi fiind,
vedea dezanu egalează penmăgirea unui
tru mine afecţicoleg şi priunea colegială,
eten, fără să
preţuirea prietenu mă pun în
nilor de scris, dipielea sa. Dar
alogul fratern cu
mi s-a spus,
generaţiile tinere,
,,a fost o comjubilaţia că mai
petiţie, numai
suntem câţiva
unul poate
pentru care frusă câştige.’’E
museţea şi gestul
drept, Lucian
de nobleţe sufleVasiliu a luat
tească mai conpremiul de
tează, că pot repopularitate,
ţese ţesătura luvotat de ascultători, e altceva…. ,, În plus, nu se poate
mii de azi, destrămată tocmai prin refuzul semnificaîmpărţi trofeul în două, lucrarea artistului Marcel Voiţilor totalizante.
nea este un bronz splendid, ai fi vrut să-l tăiem’’? Mă a.R.: V-a furat poezia locală, v-a inspirat să creaţi “pe teme
rog, promit să nu mai particip la concursuri literare.
simbolico-mitologice”?
a.R.: Nu mulţi dintre scriitori mai sunt dispuși să facă faţă a.P.: Cum nu mă mişcam prea uşor cu mâna imobilizată,
competiţiilor, rundelor de eliminare, jurizărilor. Cum vi
multe senzaţii mi-au fost schimbate acolo, de infirmis-a părut dvs. acest tip de eveniment? Au existat și “efectatea relativă, totuşi locurile pomenite la început, rete secundare”?
ligioase sau siturile arheologice m-au uimit prin iraa.P.:,,Efecte secundare’’, sau ,,pierderi colaterale’’da, exisdierea unor energii proaspete, inepuizabile, transtemtă, din păcate…La Iaşi, la un alt concurs, ,,Petrecere
porale. Prospeţimea izvoarelor de apă vindecătoare de
cu poezie şi trufe de ciocolată’’, ediţia a doua, am prila Caa Sf. Maria, biblioteca sau Teatrul cel mare de
mit un premiu, pentru că aşa a considerat juriul, care
la Efes. Unde o colegă inspirată a rostit chiar în mijpremiu a nemulţumit cel puţin două persoane pe care
locul scenei antice versurile mele despre zbor, cântale preţuiesc mult mai mult decât cred ele. Una e Marite de Adrian Ivaniţchi. Sonoritatea perfectă ajungând
ana Codruţ, pe care o ştiu de câteva decenii ca poetă
până la noi, aflaţi pe locurile de piatră ale ultimelor
autentică, aşa că mai bine îmi păstram relaţia de prierânduri, era o imagine holografică a transtemporalitenie colegiatăţii artei. Grija frală cu ea, deternă a tuturor, a lui
cât să plec la
Nicolae PrelipceaCluj cu prenu, o, bagajele gremiul respecle pentru mine, caltiv, mai ales
mul afectuos al lui
că poeta fuGabriel Chifu, grija
sese atinsă de
lui Marian Drăghici,
un moment
care m-a ajutat săde
g r aţ i e
mi cumpăr o cămacând îşi citise
şă largă, apa aduversurile….
să într-o sticlă din
atunci…Eumare, de Lucian Vagreoi, ea grasiliu, apă cicatrizanţioasă. Pretă…Peisaje marine,
miul de acodelicata Marmara,
lo e o statuforfota traversării,
etă, un sfinx
măslini, praf, priemitologic, un
teni, morminte, izbronz de ……
voare miraculoa. Când o văd
se, „o, anotimpuri,
mă gândesc
o castele“…
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Adrian Popescu

a

Plajă cu poeţi

Am ieşit la marea visată,
în spate se-ntinde prăfoasă Asia mică,
în faţă Samosul grecilor,
noi, între ele, cu trupuri greoaie de
orientali
dedaţi desfătărilor,
ba chiar preaplini de osânza poftelor
lumeşti,
cu excepţia a vreo doi sau trei dintre noi,
supli, ca poemele lor.
Suntem reversul versurilor noastre,
ce noroc pe noi,
că adolescentele care ne-au citit,
nu ne-au văzut goi.
Dar la ce-ţi foloseşte, cititorule,
degustătorule dezgustat,
sa vezi de-aproape
preacoapte merele,
cu numele noastre?
În cisterna de fermentat,
ce contează sunt puritatea
şi gustul alcoolului.
Mixăm la o liră postmodernă;
un laptop cu şapte corzi,
e chiar syrinxul nostru,
nouă ne dă târcoale Lachesis,
nu vechilor i greci.
Aşa răscopţi cum suntem,
avem melosul pe buze
nu în pântecele ca un burduf.
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Zâmbeşte, mâine va fi mai rău

D

gellu doriAn în diAlog cu dorel schor

Gellu Dorian: Domnule Dorel Schor, sunt peste treizeci
și cinci de ani de cînd aţi părăsit Botoșanii. Ce amintiri vă mai leagă de orașul nașterii și tinereţii dumneavoastră?
Dorel Schor: Îmi face o deosebită plăcere să reiau după
35 de ani legătura cu Botoşanii si cu cititorii botoşăneni, deşi majoritatea nu-şi amintesc de mine. Nu-s
născut la Botoşani, cum se crede, ci la Iaşi. De fapt,
părinţii locuiau la Ştefăneşti, pe malul Prutului. Toată populaţia evreiască a fost evacuată în iunie 1941,
când România a intrat în război. Aşa am ajuns la Botoşani, eu... sugar, mama, tata care după o scurtă şedere a fost trimis într-un lagăr de muncă. Eu am învăţat la Botoşani, după facultate am revenit ca medic
tânăr la Botoşani. Prietenii şi amintirile cele mai frumoase sunt din Botoşani.
G.D.: Aţi fost colaborator al ziarului „Clopotul”. Cronicile rimate erau citite cu interes, alături de Arca lui Noe,
singurele rubrici care nu puteau fi atinse de ideologia
comunistă. Cum priviţi acum, din acea lume, lumea
pe care o satirizaţi atunci?
D.S.: La Botoşani am debutat... La “Clopotul”. Nu mai
ştiu exact la ce vârstă, în orice caz foarte devreme,
pentru că la 15 - 16 ani eram invitat oficial la Congresul tinerilor scriitori. Deja publicasem versuri la
«Tânărul scriitor», la revistele din Iaşi, la Suceava, dar
şi la “Urzica” pentru ca poeziile mele erau lirico-satirice. La un cap de masă stătea Sadoveanu, la celălalt eu, ne aranjaseră după vârstă sau importanţă descrescândă...
G.D.: Șarpele şi cupa este prima dumneavoastră carte.
Medicul care eraţi s-a inspirat din viaţa de zi cu zi în
scrierea schiţelor de acolo?
D.S.: Şarpele și cupa era prima carte apărută la Botoşani după război, în 1972... Inspirată parţial din comuna Stăuceni, unde fusesem medic de circumscrip-
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ţie şi din spital. O parte din acţiunea cărţii se petrece la o clinică universitară. Mulţi s-au mirat ca am
avut curajul să afirm nişte lucruri neplăcute, ambalate în umor. Cartea a trecut de cenzură, la centru,
dar a deranjat câteva persoane pe plan local. Am plătit mai târziu...
G.D.: Aţi avut, cît aţi stat în ţară, ca scriitor de astfel de
„pastile” umoriste, probleme? V-a bătut vreodată securitatea la ușă?
D.S.: Nu am avut probleme cu securitatea, mai degrabă am avut probleme din cauză că n-am vrut să colaborez. Când am fost, mai târziu, arestat, mi s-a spus
direct: «Ehei, altă umbrelă aveai daca nu ne refuzai».
Dar era rezultatul unei anumite situaţii, de care nu
eram responsabil. Statele Unite ale Americii ofereau
României statutul de ţara favorizată în comerţ, cu
condiţia să existe emigrarea liberă a evreilor şi a saşilor în Israel şi în Germania. Dar mişcarea era înceată... Atunci, sub un pretext sau altul, în fiecare regiune a fost arestat sau a avut alte necazuri un «reprezentant» mai cunoscut. Ceilalţi au spus: dacă asta
are probleme, fiecare poate avea. În şase luni, mai
toţi medicii şi inginerii evrei erau plecaţi, numai eu
încă nu, pentru că eram medic la... puşcărie. De plătit au plătit Israelul şi Germania de Vest, nu e zvon,
exista un tarif pentru licenţiaţi şi altul în funcţie de
ocupaţie.
G.D.: De care dintre scriitorii botoșăneni de atunci vă mai
aduceţi aminte?
D.S.: Nu poţi vorbi de activitatea scriitoricească din Botoşani fără să pomeneşti de Lucian Valea. El era catalizatorul, poetul, scriitorul, fact-totumul. Îmi mai
amintesc de Dorin Baciu, de Ion Murgeanu, de Dumitru Ignat... Ei erau redactori la “Clopotul”, dar în
primul rând literaţi. Radu Cadelcu, Gellu Dorian,
Dracsin, părintele Bardieru publicau literatură, reHYPERION
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uşind să plătească cât mai puţină vamă partidului.
sari... Au fost scriitori buni în asociaţie, ca Al. MiroErau la “Clopotul” oameni pe care îi ţin minte: Gh.
dan, Al. Sever, I. Schechter, care ne-au părăsit. Acum
Jauca, Cântec, Zamfirescu cu care eram prieten.
îl voi cita pe Virgil Duda, Mirel Brateş, Andrei StriG.D.: Dar de cofetăria Delicia, un soi de Capşa a Botohan, criticul Eugen Campus, Francisca Stoleru, Maşanilor? Ţin minte că acolo i-aţi dat o reţetă unui june
delein Davidsohn, Solo Iuster şi alţii.. M-aţi întrebat
poet botoşănean care era disperat că-şi pierdea podoadacă în Israel mai erau chibuţuri când am venit eu.
ba capilară şi anume cum că pentru a nu-şi pierde păMai sunt şi acum!
rul, să folosească o cutie goală de chibrituri în care să- G.D.: Aţi re-apărut pe piaţa noastră literară destul de tîrşi adune comoara. Aţi mai dat şi altora astfel de reţete?
ziu. Ce pregătiţi acum pentru a-i recăpăta pe cititorii
D.S.: Cofetăria Delicia era... Capşa botoşăneană. Vreţi
din România?
un episod nostim? Într-un an au venit nişte scriitori D.S.: Se întâmplă un fenomen natural în Israel: cititorii
din Bucureşti la noi. Eram cu ei la cofetărie, dar conoştri îmbătrânesc. Cei din generaţia următoare, comanda era prea complicată pentru chelneriţă. Unul
piii noştri, vorbesc româneşte dar nu citesc. Încât e fidorea cafeaua cu zahărul alături şi laptele rece. Alresc să ne intereseze cititorii din România. La fel se întul vroia jumătate filtru, jumătate apă caldă îndulcitâmplă şi în alte ţări ale emigraţiei. Eu, de pildă, primesc
tă. Văzând disperarea pe faţa fetei, am spus: mie micomenzi de la cititori români din Germania, Canada,
aduci într-o ceaşcă curată. Când a venit cu tava, a înAustralia, Spania... Dar cei tineri preferă să citească în
trebat: cine a dorit într-o ceaşcă curată?! Chestia a delimba ţării respective. La plecarea din România aveam
venit anecdotă şi am citit-o peste ani într-o antologie.
publicate două volume: Şarpele şi Cupa, la Junimea, şi
G.D.: Ce aţi făcut cînd aţi ajuns în Israel? V-aţi adaptat
Zmeul cel mic, la Albatros. Au urmat trei cărţi editate în
rapid vieţii libere de acolo? La acea vreme încă mai
Israel: Amărâtul fericit, Consultaţii gratuite şi Doctor în
erau chibuţurile? Aţi intrat repede în viaţa literară?
Umor. Apoi trei în România: Înger cu coarne (Junimea),
Erau suficient de mulţi scriitori evrei de limbă româToate spectacolele sunt unice (Hasefer) şi Zâmbeşte, mâină la acea dată în Israel?
ne va fi mai rău (24 ore). Se află sub tipar a noua carte,
D.S.: În Israel, exista şi, evident, mai există, AsociaCostumul lui Adam, la editura Niram Art din Madrid,
ţia Scriitorilor Israelieni de limba româna în cadrul
în spaniolă, evident e o traducere, eu nu ştiu limba lui
Uniunii Scriitorilor din România . Poetul Shaul CarCervantes. Mi-ar face o deosebită plăcere să ştiu că vomel a fost multă vreme preşedintele asociaţiei. După
lumele mele umoristice au ajuns şi la Botoşani.
decesul lui, funcţia i-a revenit prozatorului G. Mo-
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Dorel SCHOR

MEMORIA SCURTĂ

Caricaturi de C. Ciosu

Unii au valoare, câţiva au preţ, cei mai mulţi au tarif.
Răul trebuie expus pentru a fi înlăturat sau recomandat.
Băile nu ajută la reumatism, dar măcar te spală.
Daca nu am de ales, aleg să tac…
Mă rog pentru voi la al meu… Fă-o şi tu la al tău… Unul trebuie să existe (Nae Cernăianu).
– Extraordinar cum nu te-ai schimbat! …Mă refer la cămaşă.
Memoria scurtă te ajută să te însori de mai multe ori.
Numai dacă te pierzi, ai o şansă să te regăseşti.
Amicul nu citeşte prostiile pe care le publică. Doar le scrie…
Istoria se face (şi) pe bază de greşeli involuntare. (Mihai Batog Bujeniţa)
Să se interzică umorul ca să nu se interpreteze…
Dacă ai idei, vei deranja sigur pe cineva.
Orice om valorează măcar bijuteriile pe care le poartă.
E ironic, l-a luat picior peste picior.
Un cuvânt scris cu k în loc de c nu devine brusc elegant. (Liviu Antonesei)
Făptaşul prins se crede victima justiţiei.
Ai bani, ai probleme. N-ai bani, ai probleme ! Nu ştiu ce să fac…
Când o uşă ţi-e închisă, alta e larg deschisă, dar e foarte departe…
Adevărul e greu, minciuna pluteşte.
Mi-am schimbat dispoziţia în bună dispoziţie. (Roni Caciularu)
Uneori, o decizie bună e să nu iei nici o decizie…
Tipul avea un calm nervos.
Destinul nu se învaţă la nici o şcoală.
O să ajungem de râsul lumii? Păi, am şi ajuns!
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Tocmai acolo, la capătul lumii,
moartea „se lua“
Andra Rotaru în dialog cu Aleksandar Stoicovici
Aleksandar Stoicovici s-a născut la Timișoara [26 mai 1988]. Este
absolvent al Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării și student al Facultății de Litere, specializarea Sârbă-Germană,
Universitatea de Vest din Timișoara. Cărți publicate: Vineri (București,
2011), aleksandar doarme/aleksandar spava (volum bilingv, Timișoara,
2012) și Dunărea deportaților (povești de viață din Bărăgan 1951-1956)
(Timișoara, 2011, coaut. Flavius Furtună). În anul 2011 a coordonat antologia de poezie Ziua cea mai lungă (Ed. Herg Benet), iar în 2012 antologia autorilor Cenaclului „Pavel Dan” Prietenii despre care nu mai știi
nimic (Ed. Brumar) și Malul celălalt (antologia poeziei sârbe sec. XX-XXI)
(în curs de apariție).
toria păstrează reAndra Rotaru: De curând, a apărut volumul de poezie
miniscenţele trecutului. În ce mod te influenţează acesta?
“aleksandar doarme”, ediţie bilingvă, publicat de Uniunea Sârbilor din România, 2012, traducere de Ljubinka A.S.: Am impresia că în scris întoarcerea asta spre trecut e ca regula celor cinci secunde. Scapi ceva pe jos și
Perinaț Stancov. Ai citit din acest volum în cadrul Festidacă nu-l ridici în intervalul respectiv, e bun de arunvalului Internațional de Poezie de la Smederevo. A exiscat. Cred că trebuie să fii pe fază atunci când amintiritat vreo diferenţă între cum este receptată poezia ta în
le îți scapă din mâini și să încerci să nu devii patetic în
România şi în Serbia?
cele cinci secunde și, desigur, să știi când să te oprești.
Aleksandar Stoicovici: Am citit din ”aleksandar doarme/
aleksandar spava” atât la Festivalul de la Smederevo, cât A.R.: “prima dată înveţi să striveşti gândacul/ hipnotizat de
liniile/ de pe spatele lui”
și la Târgul de Carte de la Belgrad. Nu pot să-mi dau
exact seama dacă există și care este diferența între mo- A.S.: Când eram mic, țin minte că auzeam mereu spunându-se că „moartea se ia”. Eu eram într-un sat uitat,
durile în care a fost receptată poezia mea. Dacă în Rope malul Dunării, în lume probabil că se întâmplau și
mânia m-au citit o mână de oameni, aș spune că acolo
atunci lucruri mult mai oribile, dar nu aveam voie să
deocamdată s-au adunat doar vreo două degete. Abia
ating animalele moarte pentru că, tocmai acolo, la caacum a început să circule volumul în Serbia și sunt cupătul
lumii, moartea „se lua”. Stăteam, așadar, lângă
rios să văd ce reacții va stârni.
sacii care tocmai fuseseră umpluți
A.R.: Care sunt apropierile dintre
cu
cartofi și vânam cu un băț gâncele două culturi, care sunt tendacii
de Colorado. Îi urmăream
dinţele actuale în poezia sârbă?
și când se apropiau de
cum
urcă
A.S.: Cred că e greu să rezumi în
gura
sacului
îi fixam cu vârful
câteva propoziții aceste aproși
apăsam
până se auzea
bățului
pieri și cred, de asemenea, că
o
mică
pocnitură.
Apoi
încercam
nu sunt omul cel mai potrisă
mă
conving
că
nu
suport
de nivit să o facă. Ce pot însă să fac
cio culoare liniile de pe spatele lor.
și ce am și făcut de altfel (în
A.R.: Pregăteşti şi o antologie cu
prefața antologiei de poezie
poeţi sârbi, Malul celălalt (38 de
sârbă pe care am coordonat-o
poeți sârbi din sec. XX-XXI).
și care urmează să apară luna
A.S.: Antologia apare la Târgul de
aceasta la Editura Herg Benet)
Carte Gaudeamus de la sfârșitul
este să pun față în față poezia
lunii la Editura Herg Benet și
ultimelor decenii de acolo cu
reunește, așa cum ai menționat,
cea din România și să o judec
38 de poeți (de la Vasko Popa
dintr-o perspectivă proprie.
la Dejan Aleksić), pe care i-am
A.R.: Ai încercat să scrii în limba
tradus împreună cu Liubinsârbă poezie pe care apoi să o
ca Perinaț-Stancov și Slavomir
traduci în română?
Gvozdenovici. Acum sunt foarte entuziasmat și aș vrea
A.S.: Deocamdată nu.
să vorbesc mai mult despre autorii antologați și despre
A.R.: “dacă-ţi bagi capul sub apă când e dunărea cuminte/
poezia lor, care cred că va avea succes în rândul cititopoţi să-ţi vezi străbunii cum împing animalul cu palmerilor români, însă, tot ce ar urma să spun se regăsește
le/ cum îl înalţă în proptele de aur// la scurt timp tot saprobabil deja în carte. Și pentru că mai e foarte puțin
tul vorbea despre peştele din lagodărie/ toţi îi spuneau
până când apare, am să-i las pe cei care citesc acest inacum peştele-pod/ pentru că pornea tocmai de pe malul
terviu să le descopere.
sârbesc/ şi ajungea până la noi” (peştele din lagodărie) Is-
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aleksandar STOICOVICI

peste Poduri

Sunt poduri care trec peste lucrurile pe care ni le amintim,
de sus se văd numai inimile noastre învelite în vată de sticlă.
În jurul lor se adună păsări colibri
ce împung vata cu trompele
şi trag cu sete apa călâie.
Îți povestesc despre corbul care trece peste Câmpia Mierlei
şi îşi agață gâtlejul, zburând, în sulițele ienicerilor.
Răvaşele îi flutură ca nişte cârpe prin penele cernite
şi acoperă trupurile schilodite ale soldaților.
Înainte ca păsările să apuce să-şi ia zborul de pe răni,
podul îi trece ca o spadă prin coaste cneazului Lazăr:
iată-l cum doarme acum, sub felinare,
somnul care-l duce acasă.
Amintirile tale despre leprozeriile mizere,
ascunse în spatele pădurilor de pin,
nu sunt developate niciodată până la capăt,
pentru că podurile zdrobesc pereții cu igrasie ai saloanelor,
alungă muştele de pe fețele scorojite ale pacienților,
apretează cearşafurile şi fețele de pernă, curăță cabinetele
de recoltare a sputei
şi încălzeşte mâncarea din gamele.
Ne aplecăm peste un pod şi tragem ațele:
corpurile învingătorilor laolaltă cu cele ale învinşilor,
sacii de oase din saloane şi brațele puternice ale asistentelor,
se deşiră toate, întocmai ca-n schițele lui Schiele.
Ai să mă întrebi ce vom vedea de acolo, de sus,
şi ce rămâne dedesubt. Şi-n timp ce-ți voi răspunde,
poduri vor creşte peste poduri, peste poduri, la nesfârşit,
iar noi le vom urca tăcuți.

Forma câine

Nopțile-n care îşi pierde răbdarea şi se adună lângă mine cu inima nituită, dată la minim. Îşi
înghesuie mai întâi picioarele, apoi îşi strânge umerii ca şi când ar urma să intre în vagonul
unui montagne russe.
(Țipătul umblă prin corp ca pata de ulei pe-o apă limpede.
Împărțim aceeaşi carne, numai spaimele
nu vor să se amestece)
Îmi încolțeşte inima în piept ca un cartof uitat în cămară
pe fundul unei cutii de carton.
Dimineața începe cu mierea zaharisită
în clopotnițele bisericilor de cartier
şi cu urma trasată pe trotuar pentru un corp care
nu se va zdrobi de beton.
Dialogurile revistei
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„Recunoaşterea e întotdeauna înlăuntrul nostru,
ca o rană deschisă şi vie din care nu curge
niciodată sânge, ci dragoste“
Andra Rotaru în dialog cu Ofelia Prodan
La Editura Cartea Românească, colecţia “Poezie”, a apărut volumul “Călăuza” de Ofelia Prodan. „Un loc numit
simplu Nicăieri, oameni care sunt numiţi Străini, o lume abia născută ce nu ştie încă ce este teama şi deodată
moartea. Şi coşmarurile morţii. Şi apoi liniştea aceea cumplită când realizezi că nu mai este nimic de spus. Poate abia atunci începe poezia şi Călăuza te conduce, dar nici măcar ea nu ştie unde se sfârşeşte călătoria.” (Ofelia
Prodan)
comunicarea e aproape imperceptibilă, ea este prezentă
Andra Rotaru: Alăturarea unor elemente aparent morbiîn fiecare gest pe care ei l-au făcut pe când erau cu noi
de de altele serene creează scenarii de interpretare şi chei
şi pe care acum noi îl repetăm inconştient ca pe o chemare continuă şi dureroasă. E poate dorinţa noastră ca
multiple de lectură. Intrarea dintr-o lume într-alta este
ireversibilă?
ei să fie cu noi sau continuarea morţii lor în viaţa noasOfelia Prodan : Lumile interferează între ele, pot fi materitră sau, de ce nu?, acea interferenţă dintre lumi, posibilitatea şi, în acelaşi timp, imposibilitatea de a-i avea la
ale sau imateriale, spaţiul care le desparte e fragil, sunfel de aproape. Recunoaşterea e întotdeauna înlăuntrul
tem în lumi şi între lumi, dar despre ireversibilitatea intrării sau ieşirii dintr-o lume nu ştiu şi n-am ştiut ninostru, ca o rană deschisă şi vie din care nu curge niciciodată cu siguranţă, un motiv în plus să-mi pot imaodată sânge, ci dragoste.
gina alte lumi şi întâmplări între şi din acele lumi care A.R.: „eu locuiesc aici şi nimeni nu-mi poate spune pleacă“
s-ar putea să provină dintr-o mitologie încă neasuma- O.P.: Nu mă regăsesc decât într-un loc al meu, un loc numit
tă a subconştientului colectiv.
de mine “aici”, să-l recunosc uşor, un loc care nu este
A.R.: Detalii ale unor posibile sinucideri ale personajelor sau
în afara mea, ci înlăuntrul meu, în centrul fiinţei mele,
o istorie a morţilor din literatură?
acolo unde se conturează cu sau fără voia mea şi toate
O.P.: Mă tem să vorbesc despre sinucidere. Parcă aş chemacelelalte locuri imaginate, care tot un fel de “aici” sunt.
o. O exorcizez în scris. Uneori detaliat, tocmai pentru
Când zic: “eu locuiesc aici” de fapt zic: eu sunt aceasta
a o uita, pentru a mă distanţa de acest teribil act. Când
şi nimeni nu mă poate alunga din mine însumi. “Aici”
intram în adolescenţă am găsit în bibliotecă “Madame
este locul meu lăuntric de refugiu şi eu aparţin cu tot
Bovary” şi am citit-o pe nerăsuflate, iar scena sinucidece am de acest loc.
rii mă fascina cumplit, deschideam când eram singură A.R.: De ce încă există cutremure în faţa puterii “celor neştiute”?
acasă cartea şi reciteam scena într-un soi de transă şi cu
voluptate. Eros şi Thanatos. Posibile sinucideri sau chiar O.P.: Nu prea mai există. Am ajuns să ne cutremurăm în
faţa golului, a nimicului. El ne invadează lent. Cele neistorii ale morţilor din literatură, pentru mine cele două
ştiute e bine să rămână neştiute, acea stare (cunoaştevariante nu se exclud, ba chiar stau frumos împreună.
A.R.: Care sunt gesturile de recunoaştere între personajele
re) paradisiacă, când asemeni primilor oameni ne cucare creează ritualuri pentru a-i simţi pe cei plecaţi fără
tremurăm în faţa puterii “celor neştiute” şi aceasta poate
să spună un cuvânt şi aceştia?
transforma fiinţa în ceva incredibil de tainic şi frumos.
O.P.: Sunt multe şi ţin de tradiţie, cei dragi care au plecat A.R.: Unde se sfârşeşte călătoria? Care e începutul ei?
de curând nu pleacă niciodată de tot, între ei şi noi, deşi O.P.: Nicăieri poate. Şi începutul este poate tot Nicăieri.
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Ofelia Prodan

răni albe

îmi crestez răni frumoase pe trup,
răni albe şi calde ca un miez de pâine.
sunt trei săptămâni de când ei au
plecat fără să spună un cuvânt. de atunci,
le aud vocile şi în somn. acum, rănile
se deschid ca nişte guri şi îmi
vorbesc cu vocile lor. îmi spun să îi aştept.
că nu au plecat de tot. că ne desparte
doar un spaţiu fragil precum o coală de hârtie.
mă gândesc să le scriu ceva şi atunci
rănile mele albe se aşază frumos
ca nişte cuvinte pe trupul meu. doar ei pot
înţelege mesajul lor. doar eu le pot
înţelege glasul şi deodată tot trupul meu
e o rană adâncă şi albă de sus
până jos, atât cât să ne recunoaştem între noi.

o moarte nesfârşită

de la o vreme umblu cu grijă înlăuntrul
meu. nu se ştie niciodată dacă voi
găsi ceva cu totul neaşteptat şi îngrozitor
aşa ca o moarte nesfârşită. câteodată
mă plimb în jurul meu, apoi în jurul lor până
aud cum urlăm fără glas. ei văd ceea ce
văd şi eu, dar dintr-un alt loc. cineva bun,
cineva îngăduitor o să suprapună
locurile în care ne aflăm în acest moment.
şi răul care ne roade puţin câte puţin
din suflete se va ridica obosit ca
un bătrân orb lovind cu bastonul lui de fier
în craniile noastre. atunci voi şti că
înlăuntrul meu este atâta loc încât toţi pot
intra să vadă ceea ce vedem şi noi
când ei se reîntorc din întunericul de afară.

lumina neagră

lucrurile care mă îndrumă. durerea surdă din
interiorul
trupului. lacrimile amestecate cu salivă. eu locuiesc
aici şi
nimeni nu-mi poate spune pleacă. soarele are acum
o lumină
neagră, soarele ăsta izbeşte pereţii camerei cu razele
lui
grele. aici bolile sunt bune. când ele se infiltrează în
trup, un cearşaf imens şi viu ca o apă mă acoperă. nu
mă mai
recunosc şi mă lovesc cu toată furia peste trup. în
craniul meu
se face o linişte bolnavă ce durează până când
soarele
îmi străpunge trupul. durerea nu mai e nimic. ea
pleacă
din mine ca un om care m-a ţinut în braţe până la
epuizare şi
acum merge abătut pe toate drumurile, căci nimeni
nu-l mai primeşte în casa lui.

o lume nouă

eram înveliţi în fâşii groase de carne şi tremuram
de frig. vorbeam doar prin semne. ne spuneam că
lumea asta abia a apărut. că nu ştie încă ce este teama.
că doar noi ne temem să vorbim ca nu cumva
frigul să smulgă hălcile de carne de pe noi şi
noi să plutim peste lume ca duhurile. şi în timp
ce semnele noastre se înmulţeau odată cu frica,
o zăpadă mai albă decât oasele primilor morţi a
acoperit totul. mergeam şi urmele tălpilor se
imprimau
în zăpadă ca vorbele celor ce-şi cheamă sfârşitul.
ne-am oprit în mijlocul lumii, am deschis gurile
şi am înghiţit toată zăpada. şi dintr-o dată, frigul ne-a
amorţit oasele şi toată carnea s-a desprins de pe noi
ca noi să ne putem ridica uşor peste lumea asta nouă.
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Scriitorul
- destin şi opţiune -

Recuperarea memoriei, înainte de toate, dintr-o perioadă mai veche dar şi mai nouă a existenţei noastre,
m-a determinat să întreprind acest demers. Scopul lui
este, mai ales, unul de introspecţie, de re/descoperire, a
acelor zone mai mult sau mai puţin cunoscute din biobibliografia unor scriitori contemporani… Cum scriitorii,
oamenii de cultură în general, s-au dovedit a fi în toate
timpurile avangarda prospectivă, credem că, în condiţiile de astăzi, o mai bună înţelegere a fenomenului literar nu poate fi decât benefică…

4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, prieteni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om
și scriitor?
5. Raportul dintre conștiinţă, politică și gândirea liberă,
constituie o mare problemă a lumii contemporane. În aceste condiţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăţean și
scriitor, dintre scriitor și putere?
6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din această perspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română contemporană?
7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau
1. Pentru un scriitor, destinul și opţiunea sunt dimensi- este vorba despre un anumit „program” al scriitorului? La ce
uni existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) aces- 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 noștri, 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

Ioan Moldovan

fost întrebat, să afirm cu mâna pe (acum)…tastatură că
ea – opţiunea, care va să zică – mi-a aparţinut în totalita„dacă în privinţa
te. Eram elev de şcoală primară când scriam şi scriam în
destinului mi-e greu,
caiete după caiete ceea ce credeam atunci – şi cu cât haz
dacă nu imposibil,
duios mă uitam mai târziu peste unul dintre acele caiete,
păstrat ca să…fie – că e poezie, iar autorul lor e , vezi
să mă pronunţ, în
bine,
poet. Şi ce poet! Mă inspiram din natură, din ciripit
privinţa opţiunii mă
de păsărele , din uliţa copilăriei etc.etc. şi desigur din aupot hazarda, cum, de torii citiţi la clasă, Coşbuc, Alecsandri, Eminescu… Opţialtfel, am mai făcut-o unea, ba chiar, ţinută în secret, certitudinea că sunt şi voi
fi poet a mers mai departe prin adolescenţă, prin tinerede câteva ori când
ţe, spre maturitate , începând să se îndoiască de sine, până
am fost întrebat, să
acum la această oră târzie când opţiunea nu-şi mare rost,
afirm cu mâna pe
iar îndoiala face ce poate ca să nu să facă de râs încăpăţâ(acum)…tastatură că ea – opţiunea, care nata şi vicioasa opţiune.
2. Arghezi mărturisea undeva : „…şi am rămas debuva să zică – mi-a aparţinut în totalitate.”
tant în perpetuitate”. Îmi place, mi-a plăcut de cum am ci1. Dacă în privinţa destinului mi-e greu, dacă nu im- tit, gata mereu a subscrie. Cam prin clasa a XI-a am deposibil, să mă pronunţ, în privinţa opţiunii mă pot hazar- butat în revista „Zorile” a Liceului George Bariţiu din Cluj,
da, cum, de altfel, am mai făcut-o de câteva ori când am apoi în suplimentul „Preludiu” al (vremuri!) „Scînteii tine-
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retului”, apoi cu un text în „Tribuna” clujeană, dar cu adevărat am debutat cu poezie în „Echinox”, în anul doi de filologie. În fine, am debutat editorial cu Viaţa fără nume,
la „Dacia”, Cluj-Napoca, 1980. Şi aşa mai departe, am tot
debutat şi probabil o să mai debutez o vreme.
3. Un drum lung şi plin de bucurii. Să debutezi cu o
carte la 28 de ani nu-i mare scofală. Dar au fost, până acolo, anii şcolari, cei liceali, cei studenţeşti, când, mai cu seamă după intrarea în redacţia „Echinox”-ului, trăiam satisfacţia împărtăşită cu comilitonii de a ne vedea publicaţi
şi chiar recunoscuţi ca noi veniţi în noua „generaţie”, cea
a „optzeciştilor”
4. Lecturile. „Echinox”-ul. Augustin Pop. Aurel Pantea.
Virgil Podoabă. Alţi colegi şi prieteni echinoxişti şi filologi:
Ion Cristofor, Ştefan Borbély, Gheorghe Perian, Mircea Petean, mai marii Al. Cistelecan, Nicolae Oprea, Al. Th. Ionescu. Dascălii şi mentorii Ioana Em. Petrescu, Liviu Petrescu, Mircea Zaciu, Ion Pop, Marian Papahagi. Iubirile. Iubirea şi Căsătoria cu Petronela. Copiii: Rareş şi Vlad.
Perioada maramureşeană. Prietenii Horea Ursu, Marius
Jucan, Adrian Oţoiu. Debutul cu Viaţa fără nume. Cărţile următoare, fiecare cu numele ei. Venirea la Oradea şi la
„Familia”, colegii şi prietenii din redacţie. Faptul că am trăit. Faptul că trăiesc. Nesfârşite miracole pentru mine, biet
om, biet scriitor.
5. Ideal vorbind, scriitorul (ca, de altfel, orice profesionist) n-ar trebui să fie supus unor forţe care să-l facă să
constate, dezolat, ruptura dintre cei doi ori doi termeni.
Dacă în economia relaţiei cetăţean-scriitor, chestiunea mai
poate avea sorţi de normalitate, în cazul celei de-a doua
ecuaţii, scriitor-putere, prezenţa însăşi şi mai ales acţiunea
politicului face cvasi-imposibilă relaţia normală. Mereu
politicul va căuta şi cel mai adesea va reuşi să pervertească
relaţia în detrimentul, grav, al conştiinţei, al gândirii libere şi, în ultimă instanţă, al moralităţii scriitorului. Exemplele, de azi, de ieri, dintotdeauna, sunt la îndemâna oricui.
6. Literatura română contemporană se confruntă cu
probleme de ordin general – cele care acţionează în cazul oricărei literaturi naţionale contemporane – şi cu probleme specifice – cele care ţin de realităţi istorice şi socioculturale tipice unei ţări în curs de a se despărţi de un trecut imediat caracterizat de dezastrele provocate de infernul comunist. Nu am căderea şi capacitatea de a oferi un
tablou analitic al acestor confruntări disociate, dar, aşa ca
simplu „actant” al acestui eon temporal-cultural, am impresia că trăim o perioadă tulbure, agitată din varii pricini,
un timp al despărţirilor şi al rupturii şi, deopotrivă, unul
al iniţiativelor novatoare, de asemenea al unei „compătimiri” din care, sub semnul unei speranţe gratuite, să iasă
nişte „fructe” în care sevele şi gustul energiilor „trecutului”
(prezentul însuşi fiind un trecut iminent) să se prezerve în
noua textură a „fructelor” viitorului ceea ce este savoare
fără conservanţi şi ofertă fără „înlocuitori”.
7. Nu am lucrat niciodată şi nu lucrez nici acum la „o
nouă carte”. Cartea nouă se naşte, dacă se naşte, din acumulări multe, mai mult sau mai puţin mărunte, din aşteptări (dar nu cu braţe încrucişate), din încercări reluate mereu, dacă se (mai) poate. Ca să-mi fie mai lesne, aş transcrie aici un text pe care l-am citit de curând în faţa unor,
mai ales, tineri veniţi la întâlnirea cu „Vârstele poeziei”, la
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Alba Iulia, unde am avut norocul/şansa să stau alături – fizic vorbind – de poetul Emil Brumaru. Iată textul:

În loc de confesiune
La „Vârstele poeziei”, Discobolul, Alba Iulia, 16 martie 2012
Se dedică poetului, prietenului Aurel Pantea

Şi pentru mine a scrie e un înlocuitor al aşteptării
Când scriu, aştept – a spus-o George care-şi zicea în sine
Bacovia
A aştepta
S-a dus vestea că – scriind-aşteptând – multe pot veni,
nu mult
Şi venind, pot rămâne – o vreme – cu tine
Peste tine, în tine şi de care nu mai scapi – ca de
O râie, ca de satrapi
Ca de o boală aproape ruşinoasă
Ca de o împreunare secretă şi şi bucuroasă
Se poate întoarce rătăcitorul risipit – care eşti
Poate sosi corbul din alte poveşti
Poate vederea pentru orbul care conduce un alai
De litere către groapă
Poate veni o apă şi să ia forma ploii (în cel mai fericit
caz)
Şi orice alt necaz – pe care tu, ca o
Meduză, îl păcăleşti
Împroşcând asupra-i un nor de cerneală în miezul căruia – ieşit din
Moleşeală – un fulger visând încă mai eşti
Când scriu, aştept. Un lucru
Foarte deştept: întâi pentru că nu doar aştept
Ci mă aştept: să mă deştept dintr-un somn, o somnie
Ca să mă văd în fine domn
De fie-ce-o-să-fie
Facultativ:
7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un
dialog mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs.
un text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă
mulţumesc pentru înţelegere.
Un text din (mă rog) opera mea:

De lucru

Stricat de viaţă stricat de neviaţă
de gât cu mainimicul care mi-s
un aparat de fabricat toxine greaţă
mă mai prezint doar ca trimis
de Vechiul Tărâm
de unde am venit ca să dărâm
pe-aici ce e de dărâmat
dar nu mai e de lucru – pace
iar îngerul mi s-a-ncruntat
s-a pus în somn suspină doar şi tace
(din vol. Mainimicul, Ed. Cartea Românească, 2010)
2012, Oradea
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Corneliu Filip

1. În anii ’60 era o melodie-şlagăr care începea cu
versul: Că nu e om să nu fi
scris o poezie/ Măcar o dată-n viaţa lui! Ca orice adolescent am încercat şi eu, dar
am ajuns repede la concluzia că pot scrie doar... rime!
Atunci mi-am zis că voi fi
doar cititor. N-am urmat facultatea de filologie, ci cea
de istorie din Iaşi. În ajunul
isprăvirii ei, în 1971, întâmplarea a făcut să mă întâlnească doi ziarişti din conducerea cotidianului judeţean „Clopotul” din Botoşani, care căutau absolvenţi
care să vină în redacţie. Fiind vorba de oraşul natal,
deşi nu ştiam mai nimic despre munca din presă, am
acceptat, am primit repartiţie acolo şi aşa am ajuns
ziarist şi să scriu primele articole, anchete, reportaje.
Pătrundeam în lumea scrisului. Peste un an, în 1972,
am trecut de la presa scrisă la cea vorbită, la Radiodifuziunea română, corespondent permanent în judeţul Botoşani.
2.3. Debutul meu a fost tot legat de factorul întâmplare. După primii cinci ani de la absolvirea facultăţii de istorie la zi, am terminat şi secţia filozofie,
tot la Iaşi, dar la cursuri fără frecvenţă. După examene, peste 100 în zece ani, având timp disponibil, am
încercat să mi-l umplu scriind. Nu poezie sau proză,
ci note de călătorie, pentru că student fiind am început să călătoresc, atât prin ţară dar şi peste hotare. De
aceea am notat câteva însemnări de călător prin Polonia şi Algeria. Când m-a întrebat un prieten, regizorul Ion Puiu Stoicescu, repartizat şi el la Botoşani,
la teatrul „Vasilache”, unde public, i-am spus că scriu,
atunci, pentru sertarul meu! Puiu mi-a propus să discut la Bucureşti cu prietenul său, Arie Grumberg Matache, redactor la editura „Sport-Turism”. Regretatul
Arie mi-a propus atunci să scriu reportaje din zona
mea, mai ales că atunci apăruse o colecţie nouă în
Editura „Cântarea României”. Aşa am debutat la începutul lui 1983, cu volumul de reportaje „Secvenţe
Botoşenene”.
4. La Botoşani, în anii ’70-’80, era o mişcare literară, care reunea însă pe creatorii de poezie, ce gravitau
în jurul poetului Lucian Valea, care a fost un veritabil îndrumător pentru poeţi. Eu mi-am ţinut promisiunea din adolescenţă de a nu mai încerca poezie, ci
doar proză. Dacă e vorba de un scriitor care mi-a fost
ca model, l-aş putea numi pe prozatorul Constantin
Munteanu din Piatra Neamţ. I-am citit romanele publicate în anii ’80 şi mi-au servit ca model în maniera de a aborda realităţile contemporane. De altfel, am
reuşit să-l cunosc şi personal într-un dialog reprodus
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în a doua carte de reportaje „Oameni şi pasiuni”, publicată în 1985, tot la editura „Sport-Turism”.
5. Dacă e să mă refer la raporturile dintre putere şi
scriitor, eu am trăit, scris şi publicat în ambele regimuri, puteri politice, slujindu-le, ca radioreporter, pe
ambele. S-a scris şi vorbit mult despre cenzura epocii
ceauşiste. Din 1972 s-au desfiinţat posturile de cenzură, aşa numita „direcţie a presei”, care citeau şi dădeau bunul de tipar sau difuzare. A rămas autocenzura. Mai mult a bunului simţ şi a faptelor pozitive,
moralizatoare şi mobilizatoare. Plus o scriere corectă. Acum nu mai e nici un fel de cenzură, în afara celei financiare, poate mai dură decât cea veche. Acum
cine are bani poate publica orice. Chiar şi proza sau
poezia bune, greu mai găsesc editori, fără să-ţi găseşti
sponsori. În plus, atât de vorbita „literatură de sertar”
din epoca ceauşistă, nu prea s-a văzut. Dar, ceea ce
este mai grav, cărţile, chiar cele bune şi foarte bune,
zac în rafturile librăriilor. Cititorii sunt tot mai puţini,
iar cumpărătorii de carte sunt mai vizibili la Târgurile de carte, cu reduceri. Deci tot cenzură economică!
Putem da vina şi pe internet şi rezumate, care înlocuiesc lecturile, în special la elevi şi studenţi. Totuşi,
menirea scriitorilor este, în continuare, de a scrie şi
publica, chiar dacă condiţiile sunt vitrege.
6. Literatura română contemporană, în speţă proza, îşi caută modalităţi de a fi în rând cu cea care apare în alte ţări, să imite, să abordeze diverse modalităţi, curente literare. Să investigheze zone obscure ale
spiritului şi comportamentului uman. În acest fel se
adresează, adesea, unui număr tot mai restrâns de cititori, în condiţiile în care oamenii de azi, presaţi de
timp şi goana după bani, bunuri materiale, când reuşesc să găsească şi răspunsuri pentru reuşita în afaceri sau să se regăsească în întâmplările şi modul de
a gândi sau acţiona al personajelor cărţii. Şi o mare
problemă pentru scriitorul de azi este, pe lângă cea
a neplăţii muncii sale, a difuzării, a răspândirii cărţilor. Apar şi multe cărţi bune, valoroase, pe care ai
vrea să le ai în bibliotecă, să le citeşti, dar de unde să
le iei, mai ales că nici bibliotecile nu mai au fonduri
pentru achiziţii de carte.
7. Având în vedere că peste patru decenii am lucrat în presă, realitatea în evoluţia ei mi-a rămas ca
sursă de inspiraţie. De regulă scriu în sezonul rece,
când suntem constrânşi să rămânem în casă, evitând
plimbările, călătoriile, distracţiile. În ultima perioadă, pe lângă lucrări „ştiinţifice”, dar şi cu reportaje, pe
care le-am publicat în 2011 („Dosarul Transnistria” –
istoria unui conflict îngheţat” şi „Mărturii de la românii din jurul României”), am terminat un nou volum de povestiri, cu titlu provizoriu: „O ultimă iubire” sau „Lacrimă şi zâmbet”. Lucrez acum la un nou
roman, cu titlul „Oameni prin vremi”, despre cei care
au trăit şi trăiesc între cele două modele economicosocial-politice din ultima jumătate de veac românesc.
Anchetele revistei
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Am găsit o
oglindă
din ea venea un tren.

A
N
T
O
L
O
G
I
A

Terra ballerina*

mi-am scos capul pe fereastră
părul meu se întinde până dincolo de ultimul vagon
ca un otgon ca un magnet străveziu târăște după el
întunericul tunelului
eu nu m-am născut pentru a fi văzut.
între laptele vizibil al mamei și laptele invizibil al tatălui
e o zi și o noapte și noaptea e fără sfârșit.

Dumnezeu n-a făcut
omul în afara omului
până astăzi bărbatul e în femeie
și femeia-n bărbat.
ca un pendul care ne traversează
cum ar purta un animal invizibil
în lesă pe străzi
cineva plimbă prin noi
androginul în lanţuri.
lătratul lui roșu
se-aude când se vede.
la sfârșitul veacurilor
bărbatul va fi femeie și femeia
bărbat.

– în bărbatul acela era o femeie
care s-a căsătorit cu o femeie și a născut foarte repede
câteva fetiţe
pentru a-și pierde urma.
la sfârșitul veacurilor
nu vor mai fi nici bărbaţi nici femei
oamenii-și pot aminti ceva
ce n-a existat niciodată în timp
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și care poartă numele Tu.
piatra a fost odată lumină
și lumina a fost odată lumină
dar piatra dar piatra
dar lumina dar lumina.
avidă mulţimea
privește-nspre ultimul vagon
și ca un pește fusiform
cu zeci de capete de om ieșindu-i din trup
trenul trece prin mine pe lângă mine.
bărbatul este aici
femeia nu este niciodată cu totul aici
ea întrece-n
viteză viteza:
instantanee de-a pururi ca frumuseţea.
femeia e fascinată
de spatele bărbatului
cum el aleargă în timp
interiorul lui
ca un copil care și-a scăpat în praf ochelarii
rămâne în urmă.
apa care coboară scările
a văzut cândva un om
coborând scările.
vai lui vai nouă
femeia e dimineaţă și eshaton al bărbatului
or cine-l compătimește pe orb
că e și miop?
el aleargă spre aleasa lui
transfigurându-se
HYPERION
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o clădire sorbită în cer
în vid
îşi pierde
mai întâi vestibulul
coridoarele şi incintele
obiectele intră unele-ntr-altele
explodând
aerul din recipiente
explodează şi el
solidar cu făina de diamant a materiei
clădirea e mototolită
e smochinită ca faţa matusalemului
înainte de-a cădea în Soare
înainte
de-a nu mai fi decât un piper
şi un punct.
femeia la rândul ei
intră-n bărbat
„îmi place mai mult acest vestmânt
decât dacă aş fi mireasa unui rege”
o fetiţă-nchisă-n tatăl ei
izbeşte cu pumnişorii pânza de sac
a fiinţei celuilalt
dar nu pentru a
dar nu pentru a i se deschide
dar nu pentru a
dar nu pentru a ieşi la lumină
ea îşi delimitează dinlăuntru fieful dinlăuntrului
şi se dezmărgineşte mărginindu-se cu bărbatul.
femeia nu are umbră
pentru că este inteligentă.
la auzul acestor cuvinte
oul nepământesc din piaţa oraşului
se întoarce pe partea cealaltă
oftând.
o femeie se simte-n
bărbatul ei mai acasă
decât în propria casă
şi dacă ar fi după ea
bucuroasă şi-ar lepăda
cheia pe geam.
şi iat-o cum rămâne cu mâna în aer
când îşi vede bărbatul venind
ca o mulţime vidă
aproapele
e alcoolul departelui
un ciorchine de strugure o femeie
alcătuită numai din sâni.

în tot Occidentul.
ca un lanţ atârnând pe pământ
după un dirijabil
bărbatul îşi urmează femeia.
el e în visul femeii
şi totdeodată în pat
lângă ea
pentru că el e poligam şi ubicuu.
„într-o familie
(foşnea cineva)
sunt trei persoane:
bărbatul
femeia şi perechea”.
vă vorbesc cu două guri
zice bărbatul
vă privesc cu patru ochi
vă mângâi şi vă îmbrăţişez cu o tufă de braţe
zice femeia
sunt singur zice perechea
sunt mort şi bolnav.
femeie pune masa
se aude din zid
şi ea pune masa
ca şi cum s-ar privi în oglindă
ca şi cum ar aşterne un pat
cu trei aşternuturi.
perechea mănâncă şi bea
perechea plânge şi-ngheaţă
aleea de pietriş răsună sub paşii perechii
ea îi sare lui de gât
cu mănuşile ei de dantelă până la cot
el o vede încă de departe îi face semn cu mâna
privind la o fotografie de grup
de fapt privim în mormânt.
femeile
sunt orbitor de frumoase
de când a murit ultima fetiţă de pe pământ.
numai coatele şi genunchii lor ştiu
cât a durat tracţiunea
câte zile şi nopţi au târât sus pe munte mireasma
pentru ca de acolo să o arunce-n prăpastia florii
care a zămislit-o.
în ciuda aparenţelor
bărbatul e numai concav.

într-o
tulpină de porumb cu mai mulţi ştiuleţi
e pusă sub lacăt în cer
vigoarea bărbaţilor:

deodată femeia din el
e chiar lângă el
goală şi cu părul despletit
până la parter
o străbate acolo printre covoarele strânse
oglinzi şi tablouri întoarse cu faţa la perete.

abia câte un grăunte o dată
pe an

se pierde în parcul adânc
strigat pe numele mic
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de o ceaţă verde cilindrică.

inima ta e o ţară bogată în ape
de şes şi de munte
are ieşire la fluviu la mare
inima ta e o ţară cu un singur locuitor
iubito
inima ta e o patrie
sunt patriot.

nenorociţii
iar au uitat
pianul pe terasă
se va umple cu
beznă cu
grindină şi broscuţe.
bucură-te femeie
bucură-te bărbate
bucură-te pereche
lumina-în-care-nu-mai-eşti-singur
bărbatul e în umbră
deşi nu e nimeni în jur nici un corp
care să-l umbrească.
în sfârşit
părăseşte umbra şi poate fi văzut.
privit din profil are trei chipuri
unul peste altul ca un palimpsest
primul e al lui
al doilea e al tatălui femeii
şi al treilea e chipul străluminat
al primului bărbat al femeii.
dacă atingerea e o apă stătătoare
mângâierea e o apă curgătoare

Adrian Alui Gheorghe

a

iubitule
mi-ai spus cândva că soarele
e întunericul lui Dumnezeu
dar soarele vai nu e
cel mai din urmă şi cel mai adânc întuneric
iată eu sunt odaia cu ferestre în locul uşilor
vino şi locuieşte-mă
ia-mi forma dându-mi forma ta şi orbind
luminează întunecându-mă.
vizitele s-au înmulţit. dreapta
trece drumul de câte ori vede luminile stângii
aprinzându-se.
când stânga într-un târziu a rămas însărcinată iar sângele
ei
s-a făcut străveziu până sus în inimă
toată lumea de acum a ştiut că dreapta e tatăl. oglinda
furnirului negru al pianului nu minte:
omul din faţa clapelor are trei mâini.
* Din cartea cu acelaşi titlu, în curs de apariţie la Editura
Paralela 45, în seria Poeţi Laureaţi ai Premiului Naţional
de Poezie „Mihai Eminescu“.

Legături primejdioase

a murit domnul grasu
cum, a murit domnul grasu?
da, în somn
bun om, păcat. a avut parte de o moarte uşoară

exact
măi, dar ce femeie frumoasă era şi nu părea să sufere
de ceva anume. de ce a murit?
un chist ovarian un cancer ceva

a murit doamna aurica, ai auzit?
care doamna aurica?
coafeza, femeia aia înaltă şi cu un neg pe nas
a, cea care te-a coafat la nuntă

a murit profesorul danciu
profesorul danciu? a, cel care apărea la televizor
care vorbea frumos despre orice
da, el, a murit tot aşa, privind la televizor
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o moarte fulgerătoare
acum nici nu ştii cum e mai bine să te chinui o vreme
sau să mori aşa ca şi cum te-ai urca în avion şi te tot duci
a murit liviţa. da, profesoara de pian.
ehei, e blestemul femeilor aici, asta a ras toţi bărbaţii
scăpaţi numai o secundă din privire de neveste,
dumnezeu să o ierte. cum a murit?
otravă. a luat otravă.
nefericita…!
a murit croitorul roşculeţ, numai ce a trecut strada
şi l-a izbit un camion.
ce croitor! ce om! ce croitor!
a murit doctorul truică, a făcut infarct în baie.
deh, un beţiv! da` bun doctor, să ne înţelegem
a murit colonelul grigoriu. era bătrîn şi mînca pensie
de o sută de ani.
ăsta era veteran de la războiul de independenţă? că
îl uitase dumnezeu…
sunt mulţi şi zilnic se adună şi mai mulţi.
o fac într-un anume fel.
se uită peste lume, aşa, cu un fel de regret,
spun vorbe pe care parcă numai o dată în viaţă le auzi
deşi ele sunt la o mai adîncă privire
absolut banale,
ţin morţiş să lase amintiri, multe amintiri
în urmă ca să li se şteargă probele
adevăratei lor vieți,
fac în aşa fel încît nici măcar să nu vezi
pe unde au zbughit-o
în lumea lor,
au şi un soi de egoism pe care
trebuie să-l treci cu privirea,
au datorii pe care nu şi le achită niciodată
şi o fac premeditat,
o fac parcă şi cu oarecare dispreţ
la adresa celorlalţi,
ei, doar ei contează şi lumea lor
care nu ştim dacă e tristă sau nu
aici avem ceva presupuneri
eu cred că au şi o înţelegere secretă
se retrag unul cîte unul
ca să pună ceva la cale
trebuie să fim un pic mai vigilenţi
că ne trezim una, două
că au ocupat toată eternitatea
şi nouă nu ne mai rămîne
decît să tragem mîţa de coadă
pe lumea asta, în viaţa asta
în care am ajuns să banalizăm
şi cele mai importante lucruri …
da, e limpede, chiar acum cînd spun aceste lucruri
aflu că a murit şi domnul stere
contabilul de la fabrica de ulei.
cum a murit?
a căzut de pe scară
în timp ce curăța adăpostul porumbeilor.
e clar. nici o scară nu stă întîmplător
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lîngă un perete.
fiecare îşi provoacă drumul
în felul său.
şi apoi domnul stere avea un fel al lui de a fi
că părea să fie jumătate în lumea asta
şi jumătate în lumea cealaltă
treaba asta, cu porumbeii, fiind
o fugă din realitate, evident.
de asta vă zic:
maximă vigilenţă, maximă vigilenţă.
chiar şi acolo unde crezi că e vorba de banalul somn
unul dintre ei îşi iţeşte capul în lume.

Dincolo

M-am născut pe malul drept al fluviului.
Unii m-au invidiat: ce fluviu frumos,
Soarele răsărea cu toate razele înfipte în spatele apei
Ca şi cum ar fi păşit apăsat
Spre un tărîm nou

Pe celălalt mal lumea
Cu tot ce are ea mai adînc poate şi străin;
Doar peştii trec dintr-o parte în alta
Adulmecînd ţărmurile;
Pentru noi e greu de trecut
Unii reuşesc într-o viaţă, alţii nu;
Acolo, pe celălalt mal, e izvorul cu o mie de rădăcini
Acolo, pe celălalt mal, fericirea te ucide dacă nu eşti atent
Acolo, pe celălalt mal, infinitul capătă sens
Şi Dumnezeu e mai aproape de necredincioşii săi
Hula se face rugăciune
Lămpile strănută adevăruri la o simplă pîlpîire de flacără
Pe celălalt mal tristeţea e fecundă toamna
Iubiţii se îmbrăţişează şi îşi jură
Că într-o viaţă vor găsi o cale să treacă dincolo
Uite ce frumos este
Dacă trimiţi un suspin dincolo el se opreşte pe mal
Şi face o reverenţă
Uşile acolo se deschid cu o simplă plescăire a limbii
Copii acolo au un viitor
Bătrînii au un trecut
Foamea acolo e mai subtilă ca un comis voiajor
Care îţi oferă săpunul care te face nevăzut
Acolo dragostea mea
Nu trebuie să ai nume
Acolo dragostea mea
Iubirea e dincolo de cuvinte
Acolo dragostea mea
Copiii noştri au ochii sfioşi
Şi deschid ferestre direct
În inima văzduhului
Acolo dragostea mea dacă vrei să mori
Rămîi într-un fel anume vrăjit
Ca ochiul de apă de ploaie
Într-un peisaj.
Am ţipat ca să trec dincolo;
Am urlat în urechea prea strîmtă a nopţii;
Am plătit minciuna cu monede care au cinstit crima;
Am rîs şi am anulat toate întîlnirile trecute;
Am dansat ca să nu mor de durerea de a nu avea
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Decît un viitor şi acela grevat de datorii;
Am jurat strîmb ca să învăţ cuvintele
Ceva despre adevăratul chip al lumii;
Pe un deget am înfăşurat curcubeul –
Ar putea fi el puntea care se rupe
Cînd îngerul burticos îşi face plimbarea după rugăciune?
Am hulit ca să-mi dovedesc neputinţa.
Am pierdut tot cu sentimentul
Că undeva toate pierderile se adună în dreptul cîştigului
Şi Dumnezeu îşi face din pierderile noastre
Palatul de aer la care toţi avem o cheie ...
Gata. Am trecut pe malul celălalt al fluviului.
Cuvintele au tăcut precum greierii
Speriaţi de schelălăitul lunii prinsă într-o plasă
De pescar care îşi cîntă o iubire de care nu are nevoie.
Nu mai aprind ţigara
Nu mai dau bătăile inimii mai tare
Nu mai strănut ca să-mi dovedesc bărbăţia
Mă sprijin de un zid care nu ascunde nimic;
Izvorul cu o mie de rădăcini
A secătuit pămîntul, deja scoate lacrimi acum
Acolo în adînc bolboroseşte voluptuos suferinţa,
O minciună e suma a o mie de adevăruri
Pe care le poţi înţelege; dar sigur le poţi ierta?
Doamne, îmi depun şi eu calitatea de martor
Aici pe malul fluviului, oasele mele sînt relicvariul
Care cheamă ploaia şi dau curaj celor care cred cu
adevărat
Că frumuseţea e un altar lăsat de izbelişte.
Să mori e tîrziu
Să uiţi e o impietate
Să te împiedici ca şi cum beat de fericire
Te întorci de la împerecherea sufletelor
Să pluteşti de dragul plutirii
Să înveţi curcubeul să nu se lege de ţărm...
Noi care ne-am născut din inerţia unor trupuri
În derivă cui îi vom spune mamă?
Noi care vorbim despre bătrîneţe ca despre o religie
Cui îi vom spune tată?
De acum ce o să se întîmple cu noi?
Aici dragostea mea
Nu trebuie să ai nume
Aici dragostea mea
Iubirea e o spaimă de cuvinte
Aici dragostea mea
Copiii noştri au ochii sfioşi
Şi deschid ferestre direct
În inima văzduhului
Aici dragostea mea dacă vrei să mori
Rămîi într-un fel anume vrăjit
Încît şi ochiul de apă de ploaie
Clipeşte avid după peisaj.
Heraclit susţinea cu toată convingerea
Că nu poţi să te scalzi de două ori
În aceeaşi apă;
Ei, în aşteptarea ta eu am să demonstrez
Că pot... Vei ţine cont de asta?

Clipa

eu i-am dat suficiente motive să creadă că e
singura fiinţă care se interesează de moarte,
că toţi ceilalţi nici măcar n-o bagă în seamă,
cînd vine doar, îşi împachetează sufletul,
îşi mai iau vreo amintire, vreun lucruşor care poate fi
dosit
în cutele cuvîntului de pe urmă,
apoi pleacă aşa cum ar prinde un tren în gară, în ultima
clipă,
gara rămîne învăluită în propria ei singurătate
ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat în lume
în ultima sută de ani,
i-am povestit cum a murit vecinul meu, un general,
(care dispreţuia moartea,
care o provocase la duel,
cu armele ei chiar)
ascunzîndu-se sub pat, de acolo l-au scos, cu greu,
moartea îi făcea respiraţie gură la gură, inimă la inimă,
apoi vorbeam de părinţi.
de ai noştri, de sfinţii părinţi,
cu cît amesteci argumentele, cu atît nu vezi drumul drept
care duce
la capăt, pare să se mai înfunde sub un orizont
ca un izvor care izbucneşte de nicăieri,
care se rostogoleşte spre nicăieri,
îi spuneam: viaţa e frumoasă,
eternitatea e frumoasă,
doar poarta care le desparte e potopită de viermi
care latră
păream deţinătorul unor formule infailibile
de asta, doamna Adelina - o nonagenară dintr-o ramură
nemţească
rătăcită în spaţiul valah - , mă întreba uneori cu speranţă
dacă ştiu cumva dacă se poate muri după o reţetă,
dacă am cetit undeva,
dacă am auzit asta undeva,
dacă am văzut undeva,
dacă mi-a spus cineva ceva care ar putea să dea o soluţie,
dacă am intuit cîndva
că ar putea să existe vreun secret al muririi...!
De la o vreme îi vorbeam numai despre oameni
care plecau fericiţi.
Păşeau cu dreptul într-o lume mai bună
care e la o lungime de pană de pasăre kiwi
de lumea noastră,
se dădeau de trei ori peste cap şi se făceau din nou
oameni,
se sufocau de iubire
unul pe altul ca şi cum dincolo poţi să fii dintr-o dată
toţi oamenii care n-ai putut să fii în lumea asta.
Apoi
m-a sunat în miez de noapte:
Dragă, a venit clipa...!
Acum,
acum ce trebuie să fac?

Cu doamna Adelina am vorbit deseori despre moarte:
cum au murit unii, alţii,
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SPÂNZURĂTOAREA GREŞITĂ

Atunci când ai să cobori, ai să vezi îngerii.
Ai să vezi cum stau ei aşa aşezați
cu armata lor îngerească tăcută pe fiecare frunte
aşteptând. Ai să le vezi aripile prinse în bolduri de cer
în insectar.
Atunci când ai să cobori ai să te apropii foarte mult
pentru că stau agăţată cu capul în jos
în spânzurătoarea asta greşită
cu gleznele prinse într-o singură frânghie
împreună cu îngerii mei fără faţă
care nu ştiu cine sunt

ZIDUL BERLINULUI

Anca Mizumschi

LA RÂND

Lumina se aducea în vagoane de marfă. Înghesuită şi
grea
deşi era interzis, în fiecare gară, cineva se băga în faţă şi
striga
Mai încet! Mai încet, să ajungă la toţi. Ne aşezam la coadă noapte de noapte, până când trenul ăsta se urnea gol
spre gara următoare
unde ne străduiam din nou să împărţim amintirea
luminii
şi nimeni nu mai ştia unde a fost prima gară,
ci doar cum să te aşezi în tăcere la rând

MASS-MEDIA

Toţi ceilalţi oameni iubesc mai mult
vorbesc mai mult despre ei, îşi fac bloguri
se simt bine
Tot ce am eu e un videoclip
montat de maica domnului în direct
pe ecranul televizorului de la mall
care are o bandă roşie cu dezastre dedesubt
pe care scrie no comment
şi un număr de revistă tras în ţiplă
anunţând concursuri cu premii
dacă reuşesc să trăiesc
încă de pe copertă

TU NU FACI NICIODATĂ NIMIC

Fă şi tu ceva cu fusta asta pe care vântul mi-o pune în
cap
dezgolindu-mi gambele şi fiecare scoică pe care calc vrea
câte ceva. De câte ori nu ţi-am spus să stai ghemuit la picioarele mele, să te înveleşti cu fusta asta prin care se văd
stele, ca printr-un cort auriu, în loc să stai aşa îngropat
până în gât în nisip aşteptând nemişcat
un tren care opreşte în mare
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Mă caţăr pe zidul Berlinului. Un păianjen
cu picioare de sticlă
unul din ele s-a rupt deja şi a rămas agăţat
direct de carne,
fără nicio hârtie de ambalaj,
fără nimic
urc tot timpul. Desenul filigranat
de pe spatele meu
atârnă din ce în ce mai greu:
o plasă de prins şi remorcat
gloanţe oarbe
oraşul nu se mai vede. Urc înnebunit de plăcere
cu bucuria înfăşurată în jurul capului
ca o cârpă curată
pentru că bunicul meu mort
pe frontul de Est
în 1943
mi-a explicat că niciodată
moartea nu doare

O NECUNOSCUTĂ ÎNTR-UN BAR

Trăiesc în pielea mea ca un travestit
în pielea altcuiva şi urc scările
ţinându-mă de mână cu anca mizumschi
o necunoscută pe care o agăţ în fiecare seară
în alt bar

CÂNTECUL UNEI FETE CUMINŢI

Cel mai bine e să îţi asculţi mama
să stai aşezat la masă cu împăratul ceresc
cu cerul direct peste tine ca un giulgiu pentru genunchi
şi să te veseleşti, să te încânte ideea că nu o să îţi fie
foame
şi sete şi frig şi de abia atunci mama ta o să vină spre tine
ţinând în mâini o tavă cu pahare de sticlă colorată pline cu tot felul de cuvinte ca la bâlci, ca la un cinematograf mut pe care poţi să desenezi pe pereţi cu carioca şi
să spună bea de aici, bea din laptele ăsta până te îmbeţi,
până pofteşti la altceva decât să te naşti din corpul meu
încă o dată şi încă o dată. Când ai să înveţi şi tu să stai
acolo sus liniştită cu cerul aşezat direct peste tine
ca un giulgiu pentru genunchi?

Poesis

ÎNTOTDEAUNA E-O LINIŞTE MARE
LÂNGĂ UN SAC PLIN-PLIN DE GUNOI

Constantin IFTIME

CUM DE-A CĂPĂTAT RANA
O PUTERE EXTREMĂ?

Cum de-a căpătat rana o putere extremă,
Şi de ce nu toate cuvintele noastre comune?
Şi sunt atâtea lucruri cu urme roşii,
Ce bântuie dezbrăcate de nume!
E o dispută, la sânge, până la urmă,
Între ochi şi minte.
Ceva rămâne după fiecare gând, pe care ni-l spunem cu
atâta iubire.
Ceva vital,
Cu nimic mai prejos de simplitatea ce nu are odihnă.
Rămâne roua, să zicem,
Rece,
Încă ostilă. Dar e prea puţin.

Atunci,
Cheamă un profesor de filozofie, care ştie presocraticii,
I-a citit în greaca veche, are intuiţia unui adevăr scufundat.
A fost la Freiburg,
Scrie cel mai bine-n franceză,
Îi pare rău că nu ştie rusa,
Şi-ar plânge puţin,
Îl simt.
Are un reflex tot mai îndepărtat de-a întoarce capul.
Fă doi paşi cu el, în tăcere,
Prin parc.
Desfată-te cu zgomotul paşilor pe nisip. Îţi scapă sensul,
Fireşte.
Sunt primii paşi din acea zi.
Este dimineaţa.
Fii bucuros că a sosit ziua.
Vei asculta un discurs despre cum în fiecare lucru
Intră un soare puternic în fiecare dimineaţă,
Ca un bolovan straniu căzut din cer.
Şi cum sunt distruse atâtea spaime de nebunia unui singur
gând puternic.
Nu ştiu care-i acela.
Nici nu-l mai întreb pe profesor, pe maestrul spiritual,
Pe poetul divin,
Nu!
Spiritul pur şi atât de dulce al atâtor nelinişti,
Din cea mai neagră mizerie a nopţilor cu multe sudori,
Acolo piere,
Se usucă,auzi, în lumina blândei dimineţi.
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Întotdeauna e-o linişte mare lângă un sac plin-plin de
gunoi.
Din locul unde-a fost aşezat,
Cu o mână sigură,
Ca-n suflet,
Ţipă disperat. Cine-i răspunde lui?
Întunecatele puteri nu pornesc de acolo,
E un miros ciudat.
După bufnitura sacului de rafie, urma şoldul bătrânului
tată de copii,
Rupt,
Cu o mutrişoară de zbârcit, de acrit,
De murat.
Un avorton şi el, mi-amintesc –
Dar e-un cuvânt puternic.
Oasele i se făcuseră mici-mici,
Au rămas doar oase de batjocură.
Chinul era unul omenesc.
Şi, totuşi, râsete în jur,
Iar lucruşoare ieftine şi amare explodau prin contagiune.
Şi când văd asemenea explozie costisitoare,
Intru-n delirAni şi ani de viaţă proaspătă au fost!
Copiii avortoni răscolesc paturile în toate blocurile, spun,
ca să uit,
Fantome bătrâne.Se relaxează privind fix.
Câte una, de la geamul strâmb, face cu ochiul. Sunt
încântaţi,
Îşi rup mădularele încă o dată,
Îşi terciuiesc gleznele,
Sorb tinereţea părinţilor cu paiul din câte-un craniu roz,
Sub basmaua roz, cu un cerb rănit, cu iz de naftalină.
Şi vorbesc gros.
Pielea li-i plină de negi, se cutremură-ncet,
Într-o pungă de plastic pe marele dorsal,
Umeri drepţi.
Unde sunt copiii-feţi de altădată?
Femei şi bărbaţi,
Suntem noi?
Grohăie atunci prin toate ţevile comune,
Dăruie căldură ieftină pentru un întreg bloc.
Hăul din ţeava de plastic a veceului ajunge,
Până la urmă,
În inima murdară a pământului.
Şi acolo se bat, se bat, se bat cu pantofiori roz.
Şi se opresc. Şi când se opresc,
Încep iar.
Lupta lor e un mister. Şi sunt împăcaţi,
Când privesc aşa lucrurile.
Stau drepţi, în sângele lor, în şira spinării smulsă, bucată cu
bucată.
Ţipătul era înăuntru încă,
Urcă o scară albă de oase singur. Îmbrăcat bine. Cobalt.
De ce cobalt?Acum au doar piele lăbărţată de pisoi înecat,
Gras, plin de o mâzgă albicioasă.
Şi ne sperie încă o dată.
Întotdeauna e linişte mare lângă-un sac plin-plin de gunoi.
Şi sub o rază a murdăriei lui se face o altă tăcere,mare,
Şi ce fel de tăcere este asta,
Înăuntru?
HYPERION
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mai mult perpendicular decât paralel
din os pe os
eram oarecum curios
să înţeleg
ce te-a făcut să îţi munceşti
frumuseţe de picioare
de la munte
la mare
şi-n sensul acelor de ceasornic
numai şi numai
pentru a mă înhăma
la căruţa nedumeririlor tale

Paul vinicius
când îi ceri o audienţă iubitei
iar ea ţi se plânge
(dintr-un alt pat)
cât mai este ea de ocupată
cerul – dreptunghic
timpul – pătrat
şi o toamnă
care-ţi cere
chirie
mi-am uitat numele
(e prea complicat)
trec tapiţeri
cu sicrie
ancoriunfoa’
cam cum e
să îţi bată vântul
prin cap
preadulcissimo?
presupun că e cool
bănuiesc io
că lumea
ar trebui să ţi se pară
enormă
şi plină de pistoane
care te tot fugăresc
(astâmperez vous!
şi
nu te încrunta:
în definitiv
nici pentru micuţul newton
nu era mai altcumva –
ea
lumea –
vreau ca să-ţi transmit
rezemat de acest ombilic
al atracţiei noastre universale)
vezi tu? –
având eu un echer
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pe când tu
îmi vorbeşti
cu propoziţii cu blană
şi fraze cu cuc
şi te rap
ort
ezi
la mine
precum stăpâna inelelor
la cerceluşul pe care l-ai pierdut
în noaptea aia
în parc
(când luna
se dădea lună)
pe când io:
nicivo
nikakda
el zorab
gram de gramatică
astăzi
acvariul ne uneşte
tramvaiul ne desparte
adjectivele stau pe spate
iar substantivele
pe burtă
noroc cu verbele la diateza pasivă
venite de prin piaţa comună
şi care
(uite:)
cât de uman se mai plimbă
într-un amurg energetic
mână în mână
cu doxe
şi schaffhausen
cel mai frumos vers al tău
prinţesă
aduce cu baronul
munchausen
pe când zbura
călare
pe ghiulea
(din volumul Kemada, în curs de apariţie)
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Sorin Lucaci

s-a trezit intr-o dimineata si-a plecat

într-o dimineaţă s-a trezit si-a pus cizmele negre de
gumă
ca aşa se zice pe la noi la cauciuc şi-a plecat în spatele
casei în grădină
şi-a scos inima din piept şi-a aşezat-o pe o bucată
de catifea roşie într-o cutiuţă maronie din lemn de
mahon
ia, zice, păstreaz-o pentru cand n-oi mai fi
o sa ai nevoie,
cum să am grijă de inima ta, îi zic,
mi-e frică, nu ştiu, zău, nu ştiu ce să fac cu ea
ei lasă că ştii tu, îţi imaginezi că e o cutie veche de
bijuterii
plină de inele brăţări şi alte d-astea şi când ai nevoie
tai o bucăţică din inimă te duci cu ea la târg la jibou
o vinzi şi mai ai pentru câteva luni
te descurci tu, doar ştii eu am o inimă mare
când treci din când în când pe langă biserica de pe
deal
mai aprinzi şi tu o lumânare pentru sufletul meu
cum să am grijă de inima ta, îi zic
mi-e frică, nu ştiu, zău, nu ştiu ce să fac cu ea
lasă că te descurci tu, doar te-am învătat bine
apoi a plecat
s-a întors după o vreme cu prosoape, vase,
căni,icoane mari de-o palmă
şi ce mai era de împărţit cum e obiceiul pe la noi
avea lacrimi în ochi dar se ţinea tare
de ce tragi tu să pleci aşa devreme, îi zic
la noi acum au înflorit merii se tocmesc cosaşii
de ce tragi să pleci aşa devreme
şezi blând, îmi zice, nu plec amu’
da’ omu’ trebuie sa fie pregătit
au trecut cateva luni bune de atunci
s-a dus saracu’
în faţa mea pe masa scorojită acoperită de o muşama
veche
stă cutia maronie din lemn de mahon
iau cutia sub braţ şi plec
afară e zăpușeală mi se pune un nod în gât şi înghit
cu greu saliva
mi se umezesc ochii şi merg mai departe
la jibou e târg mare azi

poemul unui saltimbanc

de la fiecare din confratii mei am luat cate ceva si n-a
fost de ajuns
au vrut tot mai mult tot mai mult
ultima picatura de sange ultima farama de noroc ultimul dumicat de paine
hai varsa tot spune tot
trebuia sa arunc in cratita veche ingredientele si condimentele vietii mele de sufleor
de actoras de mana a doua din targurile de provincie
sa le amestec pana se fac una cu pamantul
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sa dovedesc talentul meu culinar in fata unei asistente ingrozite de teama
trebuia sa-mi ingrop iluziile de ratat medaliat la marile concursuri de imbuteliat literatura second hand
trebuia sa-mi ingrop lacrimile intr-un ocean al
neputintei
sa scormonesc cu degetele insangerate in asa zisul
pamant al fagaduintei
sa-mi vand ultimele zile rancede pe o sticla de rom
intr-un ghetou de la marginea orasului
sa astept venirea amazoanelor cu parul rosu sa-mi
vegheze somnul de chihlimbar
de la fiecare din confratii mei am luat si n-a fost de
ajuns
putin din placerea nevinovata a pacatului
din teama oprobiului public
din credinta misionarului
din discretia ganditorului
putin din iubirea aproapelui
din puterea celui ce merge pe ape
da chiar din puterea celui ce merge pe ape
si cu ce am ramas dupa toate astea
praf si pulbere
doar zilele nenumarate ca un sirag de margele strans
legate in jurul gatului
au ramas sa dea de stire acelor vremuri ce n-au sa
mai vina
doar butoiasul de coniac frantuzesc de la gatul sinucigasului nu ma sperie nu ma intriga
ma face doar sa plutesc cu mintea in deriva ca o lebada neagra
pe un rau innegrit de un intuneric nevazut

acum va vorbesc
dintr-un lemn de salcam

acum vă vorbesc dintr-un sicriu cu redingotă si
joben
sau din blana unui viezure mort de spaimă
e bine aici sub pământ dar așteptarea e mai rea decât
moartea
vă spun că vor veni vremuri mai bune și pentru voi
eu vă vorbesc cu liniștea unui patriarh iar voi mă
ascultați
toropiți de aromele serii
până ce vin hingherii de suflete să vă perceapă taxa
pe vise
taxa pe viciul neputinței
taxa pe nonvaloarea adaugată
nu-i lăsați să vă ia
nu-i lăsați să vă mâne ca pe vite
noi nu suntem d-ăia, băiete
noi am fost cândva viețași
aici se impune puțin respect măcar așa de ochii lumii
de amorul artei
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Dicţie pentru însingurare

Singurătatea a venit în joia paştelui,
eram copil,
ştergeam luna de praf în fereastră,
odaia mirosea a busuioc şi a frunze de nuc,
sub grindă,
bunicul,
în tranşeele Crimeii, ciocnea ouă roşii,
fotografiile se exfoliau precum paştele
în degetele sale de pământ,
lângă vatră,
bunica împletea colaci
să-i trimită lui Gheorghe pe front,
bunica,
singura văduvă din sat care nu mergea sâmbăta la biserică.
Tata era tânăr,
tata încă mai fierbea în inima mamei,
mama mesteca în ceaunul pe jumătate cu coji de ceapă,
apa ca prin minune s-a schimbat în sânge,
mântuitorul putea coborî de pe cruce.
Mama ardea în inima tatei ca la început.

Vasile Iftime

Astfel

Ca să omori o pasăre este nevoie de trei pietre:
cu prima piatră poţi strivi cântecul,
cu a doua piatră poţi strivi zborul,
cu a treia piatră poţi strivi viaţa.
În iarbă, trei pietre:
una cântă,
alta zboară,
alta culege cuib.
Ca să omori o dragoste
trebuie să se facă noapte
pe toate feţele pământului,
în loc de cer,
deasupra,
o grindă.
Lumină atârnată în ştreang,
muzica se încâlceşte pe o suveică,
moartea, împăturită pe din patru, într-o scrisoare.
Apoi,
dumnezeu scutură vorbe,
apoi,
cine culege nisipul,
apoi,
se închid ochii,
nimic mai simplu.
Nicio diferenţă într-o cochilie goală de melc
şi o coajă de nucă.
Ca să omori o pasăre
trebuie
să te ridici deasupra pământului.
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Eram copil,
desenam stele în poalele cămăşii
şi aşteptam noaptea să le pot număra ca pe nişte bani de
drum.
Pe masă, o pâine mare cât pentru o zi de duminică,
în jurul ei eram 6,
eu rupeam ultimul.
O felie mereu ascunsă sub pernă
pentru nişte buze de pământ.
Adormeam cu urechea lipită de perete,
un şarpe număra timpul,
ajungea până la 1 şi o lua de la capăt.
Visam că plouă cu ochi de pasăre,
Înspăimântat, mă priveam în oglindă,
încă nu venise timpul meu.
Eram copil
pe când mi-am încrustat cu briciul în podul palmei o uşă,
tu nu ai deschis,
după icoană, ştergarul alb
te aştepta şi acum să-ţi ştergi mâinile.

Poem estetic

Nu am nicio scuză,
este toamnă şi îmi plouă în inimă.
Două palme ostenite întăresc stăvilare,
o salcie plină de sete bea apă din cer,
până la brâu în furtună o corabie înnoadă valuri.
Noaptea întunericul este un dig cu venele rupte.
Mi-am pus ochii pe tăişul nesomnului,
(cine se vede în sine se culege din cele rămase,
cine se moare pe sine se naşte din cele primite).
Ar fi cazul să apelez la absurditatea sfinţilor,
sunt cel mai atipic poet,
la mine s-a făcut octombrie şi în oglindă.
Îmi spui:
- Trebuie să construieşti o moară
sau o hidrocentrală în amonte,
apoi, pe întuneric,
adormi ostenită,
visând pâine.
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cu organele transparente
la vedere,
o luminoasă pasăre îmi apăsa sternul frumos
cu luminoasă putere
ea nu era o pasăre de pradă,
mi-am dat seama ,
nu îmi va sparge sternul cu ciocul,
nu îi vor creşte prin umerii mei aripi fantastice
pur şi simplu
aici şi-a făcut cuibul
ea
eram eu !

RĂSĂRITUL

Valeriu Marius Ciungan

SISIF PE CASA SCĂRILOR

urcam pe casa scărilor,
şi parcă nu se mai sfârşea,
vopseaua insalubră, de ulei,striată pe betonul miserabil,rece,
spoiala varului, anume nedesăvârşită,
o cenuşie umbră nedesăvârşită însoţea
urcam pe casa scărilor,
cu becuri sterpe ,imbecile,muribunde,
halucinând din două în două etaje
tăcutul martor era balustrada plastic infinită
(scurt circuite isbucneau în negre, umezi, filamente)
la îndrăsneţele-mi viraje
era o lumină–absentă,chioară,
becuri de patruzeci
frumoasă cum ştiam
te aşteptau pe casa scărilor ( şi n-ai trecut )
să treci
urcam pe casa scărilor
var pe manşete,pe genunchii altruişti,înţelepţi,spre casă,
şi rezemat contemplativ lângă tabloul de contoare
părea ca urc ( urcam ?) şi poate chiar urcam
o scară nesfârşită,tot mai naltă, mai frumoasă !

DESPRE MINE

ai fost vreodată pasăre?
eşti ?
nici nu trăisem
răsăritul ce în piept
mi-l creşti

o luminoasă pasăre
îmi întindea
coastele elastice
şi pielea mi-era mai lucioasă
pe arcele de colivie
subţiri,
fantastice
eram frumos aşa
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scriam? acest poem ascuns
sub faţa de masă a cantinei,în carouri,
sub fustele negre, populare,
zăream subţiorii în splendoarea lor
acele sbărcituri de piele, acel păr,
mătăsos,prelung,spălat dumineca
suav mirositor

pantofii groşi de piele,
perechile febrile,încinse, rotative,
tropăiau pe tavan
îţi căutam pupila centrifugă
-n maioneza boeuf
şi-n pandişpan
lumina dimineţii se iţea-ntre scânduri paralele
vechi, lungi, de roasă cherestea
un abur mic în urma trenului de turtă dulce
şi-a mopului cu plete lungi de catifea
cu mâna stângă -mbrăţişam piciorul şchiop de masă
subţioara de rumeguş umedă ,suav mirositoare
şi încercam s-ating cu mâna dreaptă răsăritul
şi să mă sprijin de lumină
către soare !

ETANŞ

Aveam fereastra la şoseaua principală
Simţeam cumplit şi mă durea un soare ipocrit pe dale
Un puzzle cenuşiu, abstract, între borduri,fără-nţeles era
Iubita mea în pijamale
Treceau maşini, caroserii fără şofer,cu vise-ncorporate
În sensuri unice, opuse,giratorii, îşi căutau o cale
Treceau haotic, treceau, ci mă durea, ci fără înţeles era
Iubita mea în pijamale
Muşcau cupe înfometate un perimetru gri din viitorul şantier
Şenile grele înveleau excavatorul galben în sclipitoare zale
Fără-nţeles, clădiri fără proiect şi fără oameni-escaladau spre
cer
Iubita mea în pijamale
Aveam fereastra la şoseaua principală
Un termopan german, perfect etanş, cu albe balamale,
Mă prefăceam că nu aud cum închidea din robinetul de la baie
Pesemne apa caldă , ci fără înţeles era,
Ştia că scriu poemul, trecea tiptil spre dormitor
Iubita mea în pijamale !
HYPERION
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prinți și prințese prin bodegi obscure unde
doar zgomotul prăfuit din boxe e mai
prost ca băutura.
o plasă gri mi se așează încet, încet
pe ochi când mă uit la ei cum
se manifestă asemeni unor animale
turbate. îmi fac cruce în gând și
mai comand un rând de
hamburgeri la
Mc Donalds.

tot ce vor ăștia să fim, noi nu vom fi

de când ți-ai luat zborul nopțile se
succed aiurea
ieri a fost joi la tine dar
la mine era luni.
tu te bagi printre scoici
eu fug prin țărână și
Vlad A. GHEORGHIU
mă ascunde o manechină foarte slabă
deportarea balerinei
în sutienul ei buretos.
”De 2 ani îmi tot promiți că mă duci
tu mă cauți sub capace de
pe lacul cu lebede!”
suc și sub inele de bere dar tot
spuse Cristiana plângând
ce câștigi sunt excursii și
și aruncând cu biscuiți în
vehicule extravagante.
mine.
eu îți trimit prin fax o capcană de urs
”Lacul cu lebede nu mai e ce
să te prind la cotitură, tu
a fost”–am spus eu cu un tremur în
alergi drept ca o săgeată de darts.
glas.
ai umplut marea de sticle cu mesaje în
ea s-a uitat la mine, și-a luat
ele și ai înnebunit până și delfinii din
tricoul și a plecat.
celălalt capăt.
nu am mai văzut-o de 2 ani
când te caut în iarbă te pitești după
dar țin bine minte ce a spus
păpădii și
într-o seară rece când
peturi și
doar bețivii mai încălzeau
grătare
trotuarul:
făcute de bizonii urbani.
”sunt cârpa ta de șters pe jos…”
te caut în gaură de șarpe dar până
nici nu-mi dădeam seama
și ăia s-au săturat de tine.
cât de mult o iubeam
pârjolești pajiști, poate o să ies la
și cât am rănit-o.
suprafață.
era februarie.
acum după ce te-am găsit dormind
19.
pe o bancă în gară la
Urlați, o să îi dau un telefon
maică-tii să vină să te
amoruri 1
motto: «parcă totul se petrece într-o vară.” ia. vezi că o să o
sun pe fix.
Copii nu mai citesc Ferlinghetti.
ei stau și se coc în suc propriu internautic, își
poezia asta nu se cheamă testament
prezintă viața pe tarabele de
În fața paharelor care se tot alimentează
socializare pe unde
cu băuturi verzi sau incolore îmi
străinii trec și se uită ca la hălcile de carne
mimez testamentul asemeni unei
din galantare.
cocote ce mimează plăceri plătite.
toți sunt made in Indonezia
nu vreau să-mi pui statuie în oraș
sau Dubai
ci doar un bibelou cu pescarul
sau Paris sau
chinez
pe unde s-au mai preumblat dealerii
la cap.
de gameri. pe
să mă cari ca pe o răpire din
terenurile de joacă nu mai vezi omuleți
serai
imaginându-și că sunt
să mă îmbraci cu un ștergar
power ranger-i
cu fata și tigrul. în loc
țestoase ninja sau
de cruce să îmi pui o pereche de
superman-i. ei sunt
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coarne de cerb
lăcuite.
să nu-mi pui icoane, mai bine
un bibelou cu balerina
sau peștele de sticlă
sau elefantul gri pe
un milieu
de hârtie.
vreau toți să vadă că viața
e un kitsch decupat din ochii
alcoolicilor
anonimi.

a.mea

De ieri mă uit în gol pe geam.
visez la momentul în care
sânii tăi vor ieși înaintea ta din
autocar, prelungind momentul de supra
excitație la vederea
ta.
când în gară o să oprească ploaia
asta, nebuna!
doar în jurul tău, iar tu mă vei lua
în brațe ca în emisiunile lacrimogene
de pensionare de
la posturile proaste
de televiziune.

ploaia

Norii cară ploi peste orașul vechi
cu terase mici.
ne-am săturat de apă ca de
romanele de dragoste și
acum stăm sub semafoare
acoperiți cu cărți de filozofie
să se scurgă idei pe noi.
Îl asimilez pe Platon prin toți porii
deschiși de la ploaia caldă,
sunt plin de Jung si Shankara sub
unghii.
în ochi mi se scurge Kirkegaard
de pe firele de păr.
afară nu mai plouă cu apă.
mai degrabă cu
ciocolată sau cu
sare.
noaptea vine de pe zgârie
nori. e 6:56 pm și pe cer
e numai zgură.
e 6:58 pm. afară a început
să plouă cu
cărămizi.

confesiune apersonală

Nu mai scrijeliţi femeia
pe ușile din tramvaie unde cloșarzii
dorm în petale mari de roză
pe geamurile murdare
de viață băută prost
pe ușile salvării când plimbă
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dializații.
pe linia de tren când se aliniază
sinucigașii.
pe florile de soc când plouă cu
dimineață
pe crucile de marmură din
cimitirele de mașini
pe telefoanele publice
când sună condamnații.
Folosiți cu grijă femeia.
ea nu e afiș
electoral.

poetul de noapte

Pe pervazul geamului cu lumânări roșii,
poetul de noapte iese din
ghiveci și începe să ordoneze
lumea.
pământul e mult mai maleabil
noaptea, la fel ca și viața vagabonzilor
care jefuiesc un chinez nefericit în
fața blocului.
poetul de noapte aprinde focul în
soba de teracotă cu
cărămizi lutoase pentru a-și
modela trecutul.
viața lui se topește lin
lin...
el pune trecutul într-o clepsidră din
lacrimile unui copil
nefericit de la
Disneyland.
poetul de noapte aprinde soarele aproape
de 6 A.M și închide între
paginile unui roman
polițist.
noaptea e în siguranță
acum.

buna dimineață

Iubita mea doarme mult.
în fiecare dimineață îi
aduceam pâine caldă
cu unt și miere la pat.
ea vroia și cafea și
suferea că nu îi ofer iubirea mea
arzătoare.
Azi am dat foc patului în
care iubita mea
încă dormea.
Mirosul păcatelor care ard
îmi aminteşte de zilele
când îmi găteam
singur
micul dejun pe muzică de
Șostakovici.
Îmi iau cafeaua și
simt nevoia să exclam
”Ah ce dimineață frumoasă
și ce miros!”
HYPERION
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Francisc Pal

Fluviu

Din cerul cu numele meu
Curge un fluviu de mîini groase
ßi fiecare din ele
Imi caută gîtul.

Versuri

Am să mor ÎN nOIEMBRIE
ßi o să mă transform în țărînă.
Din ea, negrăita
Au să răsară flori multe
Care o să-mi rostească versurile.

Iarnă

Cu niște vreascuri schiloade
Fac focul etern
Care ne scoate din iarnă,
Dă mîna cu noi
ßi ne zice PA DOMNULE, DOAMNA.

Ncercare

Rotundul din mine și pătratul din tine
Nu prea seamănă
Dar încercăm să le potrivim
Seară de seară.

Confuzie

Cu mare greutate
Ridic o mînă din mormînt
Dar cineva, în trecere, în grabă
mi-o strînge moale
ßi o bagă la loc.

Doi

Mai trece o zi
ßi sînt cu un pas mai aproape de moarte
ßi dacă mai vorbești mult
Femeie tîrzie, ,
Vor fi doi.

Semne de întrebare

Bebe, măcelaru’ demult
Mă agață în semne de ântrebare
Ascuțite-ndelung
ßi-mi spune să stau liniștit
Să nu ma agit
Că într-o oră, două
Incep cumpărătorii să vină.

Două ore

Două ore nebune
Au să aibă nevoie
Să-mi întoarcă pielea pe dos
ßi arama pe față.
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Petruţ Pârvescu

nici o câmpie fără număr
de înregistrare

stau neputincios în ograda neterminată a simţurilor
singurele în stare de altfel să-mi oblojească noaptea şi
visul
visul şi noaptea
şi AUD
şi VĂD prin perete (o floare înaltă albastră neterminată
fiecare descompunere)
în s t î n g a prunii albi primăvara în flăcări
în d r e a p t a M A M A
MEREU
SINGURĂ
DUPĂ
NAŞTEREA
MEA
un gest al umbrei (l u m i n o s ş i r e c e )
mai îndrăgindu-mi stingerea pustiită mai
flori de lemn de dud în cruce pe răzor
alt gest al umbrei (d u l c e ş i a m a r)
mai plină de infinit rostogolirea mămăligii calde
pe masa de lemn mică şi rotundă
după un vechi obicei murdar al popoarelor migratoare
nimeni nu-şi mai amintea clipa aceea de oarbă rătăcire numai torţa din coamele cailor tineri în noaptea primelor trădări printre ruinele trupurilor pe uliţa răvăşită a lucrurilor căută adăpost şi scăpare pentru ce este
mai aproape de fericire de bucurie în viaţa asta şi nu se
vede şi nu se aude acolo departe în inima siberilor pe
cerul negru al morţii unde stelele rămân singurii martori ce poartă pe umeri amprentele complicităţii noastre
depline
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Dumitru ŢiGAniuc

acelaşi tren…
Când ies din vis în plină noapte grea,
ochii se-opresc pe geamurile-aprinse
curgând spre nicăieri pe roţi de stea
precum un tren cu zarurile ninse.
Acelaşi tren neîndurător oricând
(de când sunt conştient că el există)
m-o duce mai târziu ori mai curând
spre universuri mari cât o batistă,
încât voi sta, poate, într-un picior
cum cocostârci veniţi în primăvară
şi-oi aştepta ca-n toamna bicolor
să mă întorc în lume (-a câta oară?)
Oct. 2012
Poem din volumul
Peste nopţile noastre, fulgere aşteptate,
în lucru la Editura AXA, Botoşani
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Andra Gabriela PRODEA

Circus death wheel

Inima mea a scăpat ca prin urechile acului
de briciul carismatic
al lui Sweeney Todd
Ştiu ca următorul pas
va fi să ne muşcăm buzele
cu plăcerea unui canibal
ca şi cum ne-am da în vânt
dupa jadul sângelui din Iad
Numai tu nu ai fost pe fază
când meteorologii au anunţat
un val de temperaturi delirante
ca în Sahara
O rază de soare îşi schimbă brusc poziţia
încolăcindu-se în jurul
unui sărut în stare de ebrietate
- Cuvintele nu mai au putere
să facă dragoste kantiană
în cerul cu heruvimi inşiraţi
pe sârma de uscat lacrimiNu ştiu cum ai înnodat pulsul elastic al minţii
mele
Si acum mă trezesc cu simţurile vineţii
de nesomnul ideilor din crisalidă
Îmi inghiţi memoria ca pe nişte boabe de zmeură
cu pofta unui urs grotesc de gurmand
Iubitule,m-a atins amurgul pe sânii crosetaţi de
cactuşi
Şi-am simţit cum iubirea explodează
în fiecare colţ al cărnii
din veşnice trupuri egiptene

Cuburi de viaţă

M-am născut în mijlocul unei avalanşe de idei
la doar câţiva paşi de inima Anzilor
Cuvintele-mi erau bulgări prematuri
extraşi cu forcepsul
din pântecul unei nuci de cocos
Inainte să intru în memoria fulgilor de zăpadă
îngerii m-au avertizat
să nu-mi fac detartraj cu ultrasunete
la -30 de grade
Sub mănuşile groase de lână
ghioceii începuseră să mă gâdile în palmă
de dragul regăsirii
Visam la o lume
în care să pot respira fără masca de oxigen
devenită complice la năpârlirea buzelor
Am încetat
să-mi încălzesc sufletul
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în paharul Berzelius
unde somonii işi depun icrele
pentru a fi din nou liberi
până la ultima consecinţă

Exerciţii de nemurire

Singurătatea prinde rădăcini
în păienjenişul buzelor
arse de lumina unei stele căzătoare
Cânt in urechea ta roasă de molii
la aceeaşi chitară albă a lunii
Iti aminteşti cum mariachi ne dedicau serenade
sub corola cireşului de săruturi coapteî
Amintirile ne leagă de pat cu o panglică de satin
pe care mă temeam să o decupez cu foarfeca
ca sa-ţi redau ghemotocul de libertate
încâlcită in plasa vitezei
Zâmbete cu dinţi infiorători de albi se aleargă
in anticamera nesomnului
ca nişte fluturi agitaţi de invazia chipurilor
născute
din magma purpurie din noi
O picătură de ghinion se strecoară in lada
cu păpuşi matrioşka de pâine prăjită
gata să le desprindă juponul cu un cuţit
nebărbierit
Simt că trebuie să arunc speranţele in cada plină
cu spumă de frappé
si să le spăl pe spate cu săpun de Marsilia
pentru a le dezbrăca de mirosul de viaţă ieftină,
împrumutată de la o corcitură de pechinez
Nu mai ştiu de cate ori am sărutat intunericul pe
buze
crezând ca te sărut pe tine,
tu care dormi buştean in paradisul dirijat cu telecomanda ingerilor
alături de stelele trase la xerox dupa modelul
platonician
Am impresia că te voi mai imbrăţişa o dată
cam tot pe la jumătatea lui decembrie
când Dumnezeu va trimite cornflakes de speranţă
la pachet
din care să ne modelăm un destin-origami
fără a cunoaşte cum se termină iarna la
eschimoşi!
–––––––––
Premiul revistei HYPERION Botoşani
la Festivalul „Nicolae Labiş“, ediţia a XLIV-a, Suceava-Mălini 2012
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Povestea lui Nic Studenov

LICEANUL ŞI SENIORII

Înger? Nimb ceresc? Dumnezeule! Ipochimenul se
născuse într-un sat de „sârbi“ din judeţul Mehedinţi şi
purtase în prima parte a vieţii numele de Nikola Studenov - un fel de Răceanu sau Răcescu, dacă numele ar fi
trebuit tradus din bulgară, pentru că bulgari erau de fapt
locuitorii acelei aşezări. După o copilărie anodină, copilul primise o bursă de stat la un liceu din Craiova, exact
în anii în care ultimii deţinuţi politici erau eliberaţi din
puşcării. În curtea cu case-vagon în care liceanul ocupa
o magherniţă se aciuaseră, atraşi de chiriile mici, doi seniori interbelici dornici să fie cât mai invizibili după mulţii ani petrecuţi în sistemul concentraţionar dejist. Pentru că ambii aveau în jur de şaizeci şi cinci de ani, ziua se
ocupau cu activităţi mărunte aducătoare de bani la fel de
mărunţi iar seara şi duminicile nu formau guverne, pentru că niciunul nu fusese membru al vreunuia dintre partidele istorice, ci depănau amintiri de pe vremurile când
ciocolata era „şocolată“, ridicolul „ridicul“ iar „de groază“ se zicea, neapărat cu glas suguşat, „ceva teribil!“. Mai
era şi domnul Tusca, avocatul de şaizeci de ani care l-a
cooptat şi pe timidul licean în cercul lor numit ad-hoc
„tolba cu poveşti“. El nu făcuse puşcărie şi se declara „maximalist cu platformă proprie“. Dispreţuia „comunismul
de tip gruzin“ dar îşi rezervase dreptul de a visa „o adevărată reformă marxistă“ înfăptuită nu de proletari, ci de
o clasă de mijloc sufocată de concentrarea inechitabilă a
capitalului. Ridiculizat de congenerii lui care călătoriseră în ultimele două decenii între Cavnic, Aiud, Piteşti şi
Periprava, le dădea acestora peste nas arătând cu degetul într-o direcţie incertă şi şoptind „dar mareşalul Tito
cum a reuşit?“
Pe tânărul Studenov îl abordase direct, după ce îi văzuse numele scris în cartea de imobil, spunându-i că şi
el se născuse în Cadrilater şi copilărise într-un sat turcobulgar, „razbiraş“? După câteva discuţii destul de evazi-
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ve în limba sud-dunăreană, gheaţa a început încet-încet
să se spargă iar avocatul care peste zi gestiona o mică tutungerie de pe strada Nicolăescu-Plopşor a început să deşerte tolba cu poveşti, în limba română, de faţă cu domnişorul Nikola şi cu ceilalţi seniori care, la început, tăcuseră. Primul din timiditate, ceilalţi bănuind sau temându-se că nou-apărutul licean ar putea câştiga un ban în
plus informând nişte securişti despre natura discuţiilor
purtate în acea văgăună locativă. Prin urmare, la primele întruniri în format complet - cu doi foşti deţinuţi, avocatul şi Nikola - domnul Tusca fusese singurul povestitor. Uneori mai apăreau în vizită şi alţi seniori, sau chiar
tineri care fuseseră săltaţi de organele statului comunist
după evenimentele din Ungaria şi care, deşi destul de volubili la început, tăceau mâlc de cum domnul inginer Tănăsescu începea şi înceta să-şi scuture pipa de colţul mesei de tablă, lovind-o îndelung şi într-un ritm neregulat.
Numai vorbitorii de bulgară nu înţelegeau semnificaţia
acestui ritual, pentru că ei nu se informaseră niciodată,
zi de zi, ascultând postul de radio Caloriferia. Din toate
aceste motive, vreme de o săptămână, în Cetatea Băniei s-au evocat zilele liniştite ale anilor 1920 petrecute de
o familie de aromâni pripăşită în seceta pietroasă a Dobrogei de Sud, printre măgăruşi, case scunde, umbraruri,
mirosuri îngemănate de cafea, tutun şi bucătărie orientală, printre bulgari blânzi şi resemnaţi şi mulţi turci a căror
viaţă se derula, cu lentoare de melc, de la o cafea la alta.
Micuţul Iorgo Tusca vorbea la perfecţie cele trei limbi
ale comunităţii şi începuse să se descurce destul de bine
şi în limba oficială a regatului în ziua în care s-a anunţat
că guvernele Turciei şi României parafaseră o înţelegere prin care urma să se facă un important transfer de populaţii, turcii fiind încurajaţi să se stabilească în patriamamă, casele lor urmând să fie ocupate de aromâni din
imperiul năruit în urma ultimului război. Turcii au plecat dar, spre dezamăgirea familiei Tusca, aromânii nu au
mai apărut. Au venit în locul lor câteva caravane cu olHYPERION
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teni cărora li se promisese că vor scăpa de ţânţăria Luncii
Dunării şi că vor primi case mari, cu acareturi, şi loturi
de pământ. Căpătaseră chiar şi bani ca ajutor de colonizare, dar pe aceştia îi cheltuiseră cu datorii mai vechi sau
cumpărând cai. Ajunşi în Dobrogea, au rămas câteva săptămâni, cât să-şi tragă sufletul, apoi au încărcat în carele
cu care veniseră toată agoniseala turcilor plecaţi, care nu
avuseseră voie să ia cu ei mai mult decât putea trage un
măgar. Şi duşi au fost oltenii, dimpreună cu familia Tusca, bucuroasă să afle că Oltenia este o ţară în care, spre
deosebire de Dobrogea, oamenilor le place să vândă, să
cumpere şi să se tocmească la preţ.
Toate acestea erau povestite cu mai multă tragere de
inimă duminica, atunci când seniorii se întorceau de la
biserică iar Tusca tutungiul îi aştepta cu boabele de cafea
verde pregătite, după ce dimineaţa străbătuse jumătate
din oraş ca să le cumpere de la un armean bătrân căruia,
nu se ştie deloc de ce, îi făcea plăcere să îşi aducă aminte
că limba ţării din care provenea era turca. Alt loc în Craiova de unde să poţi face rost de cafea neprăjită nu exista. Pe la unsprezece, de cum începea deşertarea tolbei cu
poveşti, domnul Tusca îşi instala primusul pe masa de
tablă, îi pistona pompa pentru ca gazul lampant să aibă
suficientă presiune şi arunca boabele în prăjitor, o contrapţie asemănătoare unui vagon-cisternă, cu uşiţă culisantă într-o latură şi manivelă la unul dintre capete, totul
fixat pe un suport din pleu gros, cu funcţie de pirostrie.
Pentru că se făcea la foc mic, prăjirea cafelei părea că nu
se mai termină iar zgomotul de betonieră al prăjitorului
însoţea în această etapă evocările dobrogene ale aromânului, care descriau legende locale cu mirese deopotrivă
spânzurate şi înecate în fântâna cu cumpănă, batali turbaţi şi povestiri despre marele inventator local, cunoscut de toată suflarea satului ca Ciâciu Mitku, redescoperitorul roţii şi al proprietăţii acesteia de a se învârti. Spre
final, când din prăjitor începeau să iasă aburii înmiresmaţi ai Bosforului, domnul Tusca extrăgea repede câte o
boabă, o sufla cât încă stătea în căuşul linguriţei iar apoi
începea să o crănţăne şi să o ţină sub limbă ca pe un remediu homeopat. În urma acestei evaluări de sommelier
levantin, întotdeauna trebuia să fie dat focul mai moale
sau să se arunce în tamburul rotitor o lingură de apă. În
cel din urmă caz, cafegiul avea nevoie de ajutorul tânărului Studenov, pentru că aburii rezultaţi nu aveau voie
să părăsească prea repede cilindrul încins: cineva trebuia
să împingă imediat la loc uşiţa culisantă. O făcea aşadear
liceanul, folosind propria batistă ca să nu se frigă la degete. Pe la a treia boabă ţinută sub limbă, avocatul exclama
„Mukemmel!“ şi stingea primusul. Urmau atunci poveştile despre vecinii lui din copilărie care îşi petreceau cea
mai mare parte a zilei pregătind cafele cu caimac şi narghilele sau explicând bulgarilor care se omorau cu munca inutilitatea zbaterii lor, pentru că, spuneau turcii, ar fi
fost deja chivernisiţi dacă Allah le-ar fi hărăzit acest destin. Lui Ciâciu Mitku nu-i explicau nimic, pentru că acesta nu ştia să spună în limba turcă decât „tekerlek“.
Odată suficient de răcită, cafeaua era măcinată cu mişcări încete şi egale într-o râşniţă turcească originală, de
forma unei ştafete de aur, fabricată la Erzurum. Acesta
era momentul în care domnul Tănăsescu scotea punga
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în care ţinea la macerat combinaţia de tutun scurs din ţigări Naţionale sau Plugar, coji de mere, scorţişoară şi vanilie - tutunul lui de pipă a cărui aromă avea să însoţească memoria olfactivă a lui Nic Studeno chiar şi în anii în
care cafeaua multă şi de bună calitate îi va amplifica insomniile, permiţându-i să compună cele trei trei teze de
doctorat pe care le va susţine la Sorbona, Heidelberg şi
Ghent. De cum boabele de cafea deveneau o pulbere fină
precum colburile de pe Drumul Mătăsii, domnul Tusca
aducea ibricul din alamă şi tăviţa cu scoici pisate, repornind primusul şi făcând cafelele pe rând, respectând gusturile fiecăruia dintre seniori, astfel încât nimeni să nu rămână fără caimac.
Într-o astfel de duminică, parcă vorbiţi, seniorii şi-au
dat drumul la gură, respectând cu sfinţenie două reguli:
niciun comentariu politic şi evitarea cuvintelor îngemănate „atunci“ şi „acum“. În acea zi şi în sutele de seri care
au urmat, s-a vorbit despre educaţie, cărţi vechi şi inofensive, limbile străine în care acele cărţi fuseseră scrise
şi despre animale de casă, pentru că fiecare dintre cei doi
foşti deţinuţi, în absenţa unor familii, îngrijea câte o pisică. Atunci când nu fumau, bătrânii le lăsau să li se aşeze în poală şi le mângâiau cu gesturile nesigure ale unor
oameni care nu mai ţinuseră pe nimeni în braţe de foarte mulţi ani, dacă nu punem la socoteală trupurile unor
muribunzi. Se discuta şi despre muzică, muzee şi dans,
dar astfel de subiecte atrăgeau ca un magnet nedoritele
cuvinte „pe vremuri“ şi „azi“ şi de aceea erau pe cât posibil evitate.
„Domnişorul student“, aşa cum începuse să fie numit
liceanul printr-o involuntară transformare a patronimului Studenov, căsca ochii şi urechile aproape seară de seară, duminică de duminică şi, fără să îşi dea seama, îşi
compunea personalitatea preluând cu vremea obiceiul
de a rosti cuvintele limpede şi rar şi de a folosi tot vocabularul limbii române colocviale. Devenise în scurt timp
singurul elev din liceu care folosea cuvinte precum „răspăr“, „dozaj“, „malversaţiune“, „carambol“ - dar şi „ambuteiaj“ sau expresii ca „a-ţi veni în ori“ sau „a pupa piaţa independenţei», cea din urmă având să îl umple de ruşine mai târziu, când cititul vorace şi de-a valma îi acaparase deja nopţile.
La „tolba cu poveşti» se şi râdea. Domnul Teiu, care
trecuse şi pe la Sighet, era singurul posesor al unui aparat de radio, pe care îl alterna cu cele două difuzoare plasate de municipalitate la capetele curţii comune. Uneori
cei trei seniori ascultau transmisiuni sportive iar în timpul nopţii domnul Teiu se băga sub plapumă şi urmărea
la receptor ştiri în limbile franceză şi germană. În tinereţe, până să intre în mişcarea legionară, fusese rugbyst şi
mare amator de atletism. Domnul Tănăsescu era un microbist cultivat şi de aceea putea să recite componenţele
echipelor de fotbal pe ani şi chiar pe reprize, dacă se comenta vreun meci important din trecut.
– O mai fi trăind Sepi? se întrebase la un moment dat
inginerul, fluturând în aer un futac improvizat dintr-o
coadă de lingură.
– Care Sepi? răspunsese domnul Teiu în vreme ce toată masa, la care poposiseră în vizită încă doi seniori, iz-
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bucnise în râs - mai puţin liceanul. Sepi unu sau Sepi...
ha, ha ha!
Cu trezeci de ani în urmă, în sportul românesc apăruse un al doilea fotbalist român cu numele de Sepi, care
deschisese seria de jucători identificaţi cu sufixul „unu“
sau „doi“. Graţian Sepi, originalul, devenise în presa sportivă „Sepi unu“, iar nou-venitul „Sepi doi“ - toată suflarea
interbelică îi spunea însă „Sepi şase“.
– Ha, ha, ha! Ceva teribil!
După câteva luni, nimeni nu se mai sinchisea de prezenţa „domnişorului student“ iar discuţiile deveniseră tot mai slobode. Se puteau deja auzi cuvinte precum
„ovrei“, „lingău carlist“, „rebeliune», „zarcă“ sau „reeducare“, domnul Tusca având grijă ca ele să fie transcrise cu
acurateţe în notele informative pe care le completa săptămânal, menţionând pentru instanţa lui nu-se-ştie-niciodată-când-se-întoarce-roata că numiţii cetăţeni „nu
uneltesc împotriva orânduirii socialiste de stat, ci doar
fac dovadă de apucături retrograde“.
Un moment decisiv pentru evoluţia tânărului Studenov a fost apariţia unui tânăr muncitor care frecventa
„tolba cu poveşti“ pentru a avea ocazia să vorbească cu cineva în franceză, germană sau latină, limbi pe care avusese timp să le aprofundeze în cei şase ani şi jumătate de
„facultate“, unul dintre profesori fiindu-i însuşi domnul
Teiu, cu care într-o vreme împărţise acelaşi prici, turtoiul şi porţiile de arpacaş.
După eliberare, băiatul reuşise să îşi găsească un post
de ungător la o mică filatură din Işalniţa şi visa să i se permită să dea examen la un liceu.
În 1957 efectua stagiul militar într-un regiment de infanterie de la Cilibia şi se bucura că scrisul lui, elegant ca
un cur de gazelă, impresionase ofiţerimea încă făcută „pe
puncte“, suficient ca să îl propulseze în funcţia de furier şi de responsabil cu întocmirea gazetei de perete. Spre
sfârşitul celor trei ani de cătănie, un ordin venit ca toate ordinele de undeva „de sus“ i-a pus în vedere să copieze ultimele materiale agitprop venite cu poşta militară,
să le împodobească cu frunze de stejar desenate cu creion verde şi să le afişeze, aşa cum mai făcuse de atâtea ori
în ultimii doi ani şi ceva. De data aceasta era un material propagandistic „cu adresă“, pentru că regimentul tocmai primise un contingent de recruţi absolvenţi de liceu,
tineri educaţi care nu reuşiseră să intre la facultate sau
nici măcar nu încercaseră. Prin urmare, materialul nu se
mai numea „Pentru pace, pentru înfrăţirea între popoare“, ci „Combaterea cosmopolitismului“. Candidul furier crezuse că ştie despre ce era vorba şi copiase întocmai
materialele primite, îmbogăţindu-le conform ordinului
cu grafică naivă şi fixându-le cu piuneze în lemnul moale,
de brad, al gazetei de perete. Peste o lună, lăsat la vatră şi
încă dornic să slujească cu trup şi suflet orânduirea socialistă, a fost săltat de organele Securităţii statului pentru
că un colonel venit în inspecţie la unitatea în care furierul
îşi petrecuse ultimii trei ani din viaţă avusese răbdarea să
citească literă cu literă textele afişate şi aflase cu stupoare
că militarii de la Cilibia sprijină cu ardoare COMBATEREA COMSOMOLITISTULUI, în titlu - iar în text chiar
a COMSOMOLITISMULUI. Şi iată aşa băiatul unor cobiliţari analfabeţi avea să devină peste şase ani muncitor
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poliglot şi model uman conştientizat ca atare de viitorul
cadru universitar Nic Studeno.
„Oare cum e cu putinţă ca un individ precum acesta
să îmi fie superior?“ se tot întrebase liceanul, frământându-se în nopţile care urmară. Frustrarea lui, însă, a fost
cu rod, pentru că la sfârşitul liceului tenacele bulgar putea să citească apoape orice în rusă, franceză şi germană, limbile moderne adăugate peste româna şi bulgara
pe care le vorbea nativ. Tăvălugul se pornise, însă, încă
din clasa a noua, pentru că bursierul învăţase de la seniori că vremurile nu erau bune pentru a-ţi cheltui tinereţea în tumultul experimentărilor şi că mult mai bine ar fi
fost să îşi amâne reveriile hedoniste pentru când va fi împlinit măcar treizeci de ani. Până atunci se presupunea că
va fi înghiţit toată cultura lumii „neuitând niciodată importanţa unei bune forme fizice“, adăugase domnul Teiu
mângâindu-şi cu gesturi mai hotărâte pisica.
În următorii trei ani şi jumătate, copilul venit dintrun sat oarecare în capitala provinciei a reuşit să se şlefuiască suficient încât grupul „tolbei cu poveşti“ să îl adopte ca pe un moştenitor spiritual. În ultimul an de studii
liceale Studenov era în continuare timid, dar avea acum
păreri pe care le exprima cu aerul că ar dori să le dea tuturor dreptate. Iniţial încercase să urmeze sfaturile domnului Teiu, alergând dimineaţa devreme în jurul cvartalului, dar nu reuşise decât să stârnească haitele de câini
alienaţi de răutatea muncitorilor care, provenind în cea
mai mare parte de la ţară, păstraseră intactă cruzimea ancestrală a ţăranului român faţă de animale. Un vecin de
la celălalt capăt al curţii apreciase dorinţa tânărului „să
dea o dată cu pumnul, dar nu şi a doua oară“ şi sudase
din nişte fiare desperecheate o pereche de gantere infernal de grele care, încet-încet, aveau să sculpteze în trupul elevului un gât fibros, braţe de gorilă şi nişte umeri
lăsaţi după modelul curburii sticlelor de ulei comestibil.
Prin clasa a unsprezecea, când fetele începuseră să stârnească rivalităţi tot mai sălbatice, Studenov fusese nevoit
să potolească un găligan gelos iar palma lui, care îl făcuse pe agresor să plângă ca un ţânc şi să-l înjure pe bulgar
cu cuvintele „Poetule! Poetule care eşti!“, fusese atât de
bine plasată încât nu mai fusese nevoie şi de a doua nici
atunci, nici mai târziu. Pentru că în ultimul an de liceu i
se năzărise că are burtă de la menuiul pe bază de pâine,
untură de porc, ouă şi cartofi fierţi, tânărul s-a apucat de
înot şi a constatat că, şi fără tehnică, braţele îl pot purta,
asemenea unor zbaturi neobosite, pe distanţe oricât de
mari. Aceasta avea să îi folosească mai târziu...
Din păcate seniorii nu fuseseră niciodată nişte veritabili oameni ai ideilor, ci mai degrabă o specie de bonvivanţi de anvergură medie, arestaţi în floarea vârstei şi
obligaţi să suporte fiecare mai mult de zece ani de torturi rutiniere. De la el tânărul Nikola a învăţat poveşti de
demult şi tot ei i-au transmis ierarhii valorice bazate pe
o serie de afinităţi elective deja caduce la sfârşitul anilor
1960 şi arta de a lua de la viaţă tot ce se poate, în măsura în care agrementele acesteia ţi se oferă singure, fără să
trebuiască să le smulgi realităţii asemenea oportuniştilor de duzină.
În mod cu totul neaşteptat, domnul Tusca a murit primul, nemulţumit că platforma lui maximalistă nu apuHYPERION
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case să fie pusă nicăieri în aplicare. După nici o lună de
la înmormântarea aromânului, cu domnul inginer Tănăsescu aproape că nu se mai putea vorbi. Zâmbea întruna
şi nu-şi mai aducea aminte decât lucruri petrecute înainte de război. De el se îngrijea cu stoicism domnul Teiu
care, ca fost legionar, simţea că Dumnezeu îi trasase un
ultim drum de penitenţă creştină. Uneori, îl ruga pe Studenov să îi ţină locul iar acesta se bucura pentru că bătrânul inginer, de când începuse să sufere de uitare, nuşi mai controla logoreea şi, văzând că în faţa lui se află
un licean în uniformă, începea să povestească deopotrivă istoria unor aventuri galante, cât şi incursiunile unor
elevi interni prin cartierele cu felinare roşii ale Bucureştiului, acolo unde celebra Miţa Curdefer le făcea reducere,
le vorbea cu „aşa mămică“ şi „rezolva plăcerea“ la domnişori, de multe ori stând într-un picior, sprijinită de zid
şi fumând, în vreme ce bitangii se întreceau să reziste cât
mai mult, incomodaţi de strânsoarea curelei de la pantaloni petrecute după gâtul lor şi pe sub genunchiul stâng
al Miţei. Băieţii care nu aveau bani puteau plăti anticipat
muncind cu normă prestabilită în spălătorul stabilimentului în care se aduceau mereu cearceafuri şi alte pânzeturi pentru a fi opărite, apoi frecate cu leşie şi stoarse între doi tamburi grei, cu cremalieră.
Liceanul se înfierbânta teribil ascultând toate aceste poveşti ale căror amănunte ocupaseră locurile părăsite de memoria recentă a inginerului. La optsprezece ani,
Studenov era încă virgin. Nici măcar nu ţinuse o fată de
mână, deşi mai multe colege se fâţâiau în recreaţii prin
preajma lui iar cu una chiar dansase în cadrul unei serbări şcolare iar aceasta, probabil ca să îi demonstreze că
nu e vreo proastă, îl întrebase în mijlocul melodiei Patricia interpretată de formaţia lui Perez Prado: „Nu vă supăraţi, vă place Shakespeare?“. După fiecare seară petrecută
în lumea misterioasă a poveştilor deocheate ale domnului Tănăsescu, Studenov se retrăgea în odaia lui şi făcea,
nesăţios, dragoste cu aşternuturile, pe care şi le aranja în
distribuţiile sugerate de seniorul cel gagarisit: Victoria
cea cu sâni mici şi fund generos (pui de pernă sus, pernă mare jos), ţâţoasa cu strungăreaţă, ţâţoasă şi strâmtă
„acolo“ (pilotă plus deschizătură între nasturii de la prohab) sau Narcisa care se dezbrăca singură spunând întruna „nu vreau!“. În timp ce derula acest ultim scenariu
masturbatoriu, liceanul rostea şi el, stângaci, „nu, deloc!“.
Apoi, într-o zi, în curtea în care cu numai câteva luni
înainte încă se deşerta tolba cu poveşti şi-a făcut apariţia
o femeie cu chip speriat care s-a prezentat ca fiica domnului Tănăsescu şi care, după câteva zile de infern birocratic, a reuşit să-şi ia tatăl şi să-l ducă undeva la ţară.
Nikola Studenov rămăsese să-şi petreacă serile în compania domnului Teiu care, grevat de misiunea îngrijirii unui
confrate, devenise şi mai posac, retrăgându-se în văgăuna
lui devreme şi preferând compania unor posturi de radio
bruiate. Tânărul de optzprezece ani se retrăgea şi el ca să
citească, amânând mereu pregătirea examenelor de admitere la Universitatea din Bucureşti, unde i-ar fi plăcut
să studieze germanistica. Un gând tot mai prezent, inspirat din poveştile seniorilor care evocau lupte purtate pe
frontul de răsărit, îl îndemna să îşi amâne studiile pentru a cunoaşte greutăţile vieţii în timpul unui stagiu mi-
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litar efectuat printre ţărani şi muncitori de vârsta lui. În
ziua în care pe adresa lui din Craiova a sosit o carte poştală prin care era chemat să se prezinte la Centrul Militar Judeţean pentru luarea în evidenţă, efectuarea vizitei medicale şi întocmirea fişelor, Studenov realiză că era
prea târziu să se mai răzgândească: avea să facă armata,
iar de acolo se va întoarce maturizat şi gata să dea iama
în frumoasele studente ale anilor 1960, care vor prefera
să se combine cu un coleg ceva mai mare şi cizelat de asprimile vieţii cazone.
La Centrul Militar Judeţean a aflat de la gradaţi că e
sănătos dar are pula tocită de la atâta labă şi că trebuie să
şi-o frece cu ardei iute ca să o umfle la loc, iar un ofiţer
cu figură de varan i-a atras atenţia că dacă şi-o mai beleşte mult pe culoare „o să te fut şi eu, şi tata, şi în cur toată armata“. Bietul adolescent nu ştia că toţi eroii pictaţi
pe fresce şi cântaţi de marile ansambluri corale au luptat cu arma în mână, dar au trecut şi prin aşa ceva. Anul
era 1967 iar Nikola Studenov nu se gândi în următoarele
zile decât la strategii de fentat armata sau la posibilitatea
unei dezertări cât mai timpurii, ideal înainte de a fi nevoit să îmbrace uniforma militară şi să depună jurământul.

COLONELUL MOLODEŢ

Într-una dintre seri, domnul Teiu l-a surprins lăcrimând şi s-a gândit că tânărul suferă din pricina vreunui
amor neîmpărtăşit. L-a cuprins pe după umeri şi a început să-i povestească întâmplări din propria tinereţe şi despre cum dăscăliţa de care era îndrăgostit l-a convins, ţinându-l de mână, de justeţea „cauzei naţionale“. Aşa ajunsese Coriolan Teiu din licean îndrăgostit simpatizant iorghist, gogo-cuzist, apoi membru al mişcării legionare şi
şef de cuib. Şi din toate aceste pricini zăcuse întemniţat
sub mai multe regimuri, la fel de prigonitoare. Studenov
l-a ascultat până la capăt, pentru ca mai apoi să îi mărturisească uşor jenat că mărunta lui suferinţă nu avea legătură cu nurii inaccesibili ai vreunei colege, ci doar cu
perspectiva celor şaisprezece luni în care ar fi urmat să ia
sute de smetii peste ceafa lui de „bulgar şmecher cu liceu“
- cel puţin aşa îi ghicise în zbârciturile scrotului varanul
cu epoleţi de la Centrul Militar, după ce îi consultase fişa
şi văzuse ce nume poartă recrutul:
– Că Nicolae nu puteau să îţi spună părinţii tăi, doar
trăiesc în România şi au cetăţenie românească!
Auzi la el. Nikola! Zici că-i nume de pizdă!
Domnul Teiu, care făcuse câteva facultăţi în mai multe închisori dejiste, dar îşi dăduse şi doctoratul în oroare
la Academia de reeducare de la Piteşti, surâse auzind ce
glume cazone îl speriaseră pe tânărul lui vecin. Încercă să
îl încurajeze cu banalităţi de om bătrân („armata trebuie făcută“) şi nu îşi regăsi verva misionară stinsă odată cu
plecarea domnului Tănăsescu decât atunci când băiatul
izbucni din nou în lacrimi şi hohoti suficient de tare cât
să audă şi urechi străine:
– Dacă o fi şi o fi nevoie, o să trec dracului Dunărea înot
şi o să mă duc să fac armata în Bulgaria!
Atât de tare i se opintise obida în gât încât rostise aceste vorbe nesăbuite clătinându-şi capul afirmativ, de la
stânga la dreapta, după obiceiul strămoşilor săi.
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De pe vremea când prospecta un loc pe unde să îl scoată din ţară pe Horia Sima, domnul Teiu ştia un segment
din clisură în care se putea ajunge pe cărări tainice, prin
Munţii Semenicului. La sfârşit se cobora de-a dreptul prin
albia unui pârâu care, abia născut, se vărsa sprinten în
anaforul fluviului. De acolo, un înotător bun ar fi ajuns
pe malul celălalt, în regatul iugoslav, în numai cincisprezece-douăzeci de minute, ajutat de portanţa unor mingi
mici plasate sub indispensabili. Înotătorul nu trebuia să
facă niciun efort să se ţină la suprafaţă, toate mişcările urmând să fie puse în slujba unei înaintări cât mai grabnice. Din păcate, în 1941 Sima preferase să fie scos prin Banat, trecând Caraşul îngheţat de la Vrani la Coştei într-o
noapte smolită, cu nori groşi pe cer şi sub o ploaie înecăcioasă. Din satul Imbroneştilor fusese preluat de un cioban care făcuse parte din cuibul avocatului Belgea şi trimis mai departe, către Adriatică. Dar varianta iniţială putea fi încă valabilă, credea domnul Teiu, dacă între timp
comuniştii nu vor fi blocat pârâul cu sârmă ghimpată şi
nu vor fi împânzit malul abrupt al Dunării cu reflectoare
şi surplus de grăniceri.
Pentru a supravieţui, domnul Teiu, culegea hârtiile
ajunse în spaţiile verzi ale Craiovei cu ajutorul unui toiag
din sârmă groasă, ascuţit la un capăt şi curbat la celălalt.
Era plătit cu ziua, astfel că nu îi fusese greu să ceară o învoire de o săptămână şi, nespunând nimănui unde pleacă,
a refăcut drumul pe care îl prospectase cu peste douăzeci
şi cinci de ani în urmă. La capătul lui a găsit, într-adevăr,
un gard de sârmă ghimpată, ruginit însă şi tăiat în câteva
locuri de contrabandişti, precum şi un pod nou, pe care
din când în când treceau maşinile grănicerilor. A rămas
pitit pe un povârniş o zi întreagă, alungându-şi somnul
cu cafeaua din termos şi notând din sfert în sfert de oră
toate mişcările care se puteau observa din acel loc, inclusiv circulaţia puţinelor barje care mai aduceau aminte de
faptul că Dunărea fusese cândva o importantă arteră comercială. Se bucurase văzând că grănicerii care trecuseră la pas prin faţa lui nu ţineau în lesă câini adulmecători
şi că noaptea nu se aprindeau reflectoare ci, foarte rar şi
departe, rachete de semnalizare multicolore.
Întors la Craiova reîntinerit, domnul Teiu îi făcu o vizită securistului care îl luase în evidenţă după ce legionarul reeducat şi reabilitat ieşise din închisoare şi compuse
în faţa acestuia o notă informativă în care spunea că domnul Tănăsescu, înainte de a fi luat şi dus la ţară, îi mărturisise că americanii vor ajunge în curând pe Lună şi că
vor înfiinţa acolo o bază militară de unde vor porni războiul împotriva Uniunii Sovietice pentru eliberarea Europei de Est şi refacerea graniţelor României cu Polonia şi
Cehoslovacia, abuziv desfiinţate. Tănăsescu rostise şi vorbele „să vedeţi atunci ce o sa-i mai belim pe comunişti!“.
Ofiţerul rămăsese surprins de verva bătrânului cu dinţii
nimiciţi de paradontoză şi îl scoase în seara aceleiaşi zile
de pe lista recalcitranţilor, propunând ca Teiu Coriolan
să fie în viitor avut în vedere pentru mici misiuni operative şi informări plătite.
Cu vigilenţa organelor statului, spera domnul Teiu,
adormită, turnătorul bătu în seara aceleiaşi zile la uşa liceanului şi o vreme îl privi tăcut în ochi, suficient de mult
încât Studenov să se sperie şi să-şi închipuie că simpati-
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cul lui vecin ar fi putut căpăta prin închisori oarecari înclinaţii pidosnice.
– Băiatule, curmă domnul Teiu tăcerea, dar nu şi tensiunea. Băiatule, ceea ce o să-ţi spui eu acum mă poate
băga până la gât în cremă de ghete Gladys maron! Dar îţi
spui pentru că eşti tânăr şi plăpând şi pentru că nu vreau
să treci prin ce am trecut şi eu. Măi băiatule, în ziua în
care dai examenul de maturitate şi primeşti diploma, să
vii neapărat la mine pentru că eu pot să te ajut să scapi
de armată, să scapi de nenorociţii ăştia. na, c-am spus-o!
Lui Studenov îi trecuseră primele temeri şi acum se
lupta cu următoarele. Oare cine îl trimisese pe domnul
Teiu să îl provoace aşa, pe faţă? Deşi anii stalinismului
pur şi dur trecuseră pe lângă el fără să-i lase în inimă vânătăi, pentru că era un biet fiu de ţărani, ştia ce se întâmplase pe atunci şi fusese sfătuit de nenumărate ori să îşi
vadă de carte şi să tacă de fiecare dată când ar fi vrut să
spună ce avea pe suflet. Nesocotise o singură dată această povaţă şi, iată, se trezise cu domnul Teiu la uşă, plin de
transpiraţie şi agitat ca un câine flămând.
Nu îi promise nimic vecinului pe care în următoarele săptămâni îl evită, pretextând că învaţă pentru bacalaureat. Apoi, la începutul verii fu chemat din nou la Centrul Militar Judeţean, de data aceasta pentru a fi repartizat la una dintre arme şi a primi ordinul de încorporare: în toamnă urma să plece undeva în judeţul Botoşani, la un batalion de geniu condus de „cunoscutul colonel Molodeţ“.
– Ai belit pula, bulgarule! îl căină acelaşi varan cu petliţe albastre. O să vă ia toaş’ colonel Molodeţ la-mpins vagoane de o să bateţi cuie cu palma şi n-o să ziceţi nici au!
Tociţi glaşpapirul cu palmele alea! Faceţi, bă, acum laba
cu cheia franceză, să vedeţi cum o să fie cu mâna după o
lună de baros! Aaa!
Grupul de răcani repartizat la unitatea din nordul
Moldovei nu părea din cale-afară de impresionat de tabloul pe care îl prezenta ofiţerul. La fel procedase şi cu
cei de dinaintea lor, care urmau să piardă doi ani din viaţă frecând puntea şi borându-şi călcâiele, legănaţi de valurile Mării Negre. Dacă grupul lui Studenov s-ar fi spart
atunci, tânărul ar fi înghiţit probabil în sec şi ar fi pornito încet-încet pe calea povârnită a resemnării. Atâta doar
că, din pricini obscure, grupul a rămas încă o oră în curtea Centrului Militar, acolo unde viitorii ostaşi au descoperit că au fraţi mai mari care făcuseră armata şi au început în mod spontan să se joace de-a băgatul fricii în oase.
Astfel află Studenov că armata acelor ani este un loc în
care eşti trezit în fiecare dimineaţă de răcnetele gradaţilor care te scot din pat apucându-te de părul de pe piept,
după care ţi se toarnă în cap şi la coaie câte o gamelă cu
apă rece ca gheaţa şi eşti zorit la spălător, unde ai fix un
minut să te pişi şi să vezi în oglindă în ce hal ai ajuns. Tot
un minut primeşti pentru echipare şi, dacă peste noapte
ţi s-au pitit bocancii, pentru completarea echipamentului militar. Cei rămaşi desculţi sau în pula goală nu scapă de mult necesarele exerciţii de înviorare, atât de binevenite după letargicele răcnete şi căni cu apă rece vărsate pe chelie. Dacă sergentul s-a trezit cu faţa la cearceaf,
alergarea de dimineaţă se execută cu masca pe figură şi în
sunetele melodiei „Republică mă las la vatră“, până când
leşină primul băiat crescut în puful de la pizda lui mă-sa.
HYPERION
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Urmează masa de dimineaţă compusă din pâine neagră
cu blană de şoarece, tare ca asfaltul, marmeladă din aceea care în trei-patru luni te lasă fără dinţi şi cu Peşterile
Cărişoara şi Ciur Ponor prin măsele - şi ceai de zahăr ars
combinat cu multă bromură, pusă acolo pentru ca trupeţilor să nu li se mai scoale mătărângile până după liberare.
– Că altfel le vin idei, conchise filosofic un frate mai
mic, iniţiat de fratele mai mare abia întors din armată. În
perioada de instrucţie ţi se face mică-mică, ca un sfârc.
Îţi lasă armata pulă numai cât să te pişi pe ea. După jurământ e deja altă mâncare de peşte, pentru că mai ajunge
unul-altul din leatul tău pe la bucătărie şi bagă toată bromura la pifani, să le moară lor pulili. Dar dacă eşti şmecher şi nu faci instrucţia iarna, când vezi că s-a ţi s-a făcut
prea mică şi poate mai ai şi tu nevoie de ea pentru una-alta, iei gândăcei din ăia verzi şi le mănânci alea două care
le acoperă aripili.
– Elitrele! completase profesoral Studenov.
– Aşea. alea două care le acoperă aripili, că alea conţin cantarină.
– Cantaridă! nu se lăsă păgubaş bulgarul.
– Da, cantarină din aia şi dacă iei din aia o să se trezească de dimineaţă ţie primul şi caporalu, îl citase inexpert olteanul pe fratele mai mare.
Studenov nu înţelesese prea bine tâlcul ultimelor vorbe, dar urmări în continuare cu interes prăpăstiile recruţilor. Află astfel că după perioada de instrucţie depui jurământul, după care gata, nu o mai poţi da la întors, adică dacă te pune naiba şi dezertezi iei la sigur un glonte-n
cap sau bagi ca popa vreo zece coţi de batalion disciplinar, la Topraisar la mama dracului:
– Că a venit aşa unul de la noi din sat care a făcut batalion disciplinar şi nu mai avea deloc dinţi în gură şi pălmili erau aşa. numai rană vie. numai rană vie. completase tabloul un recrut micuţ căruia nu i-ai fi dat mai mult
de paisprezece ani.
În următoarele minute, absolventul de liceu află că
arma „geniu“ nu are nicio legătură cu ceea ce ştia el de
prin cărţi. Când primise repartizarea, se amăgise că va învăţa să construiască poduri, şanţuri de apărare şi fortificaţii, ca să afle că va deveni de fapt un fel de sclav trimis să
robotească oriunde economia judeţului Botoşani avea nevoie de braţe de muncă ieftine şi obediente. Lângă grupul
de recruţi se hlizea un soldat din corpul de pază al Centrului Militar, un flăcău cu dinţi ascuţiţi şi figură de pară.
Din când în când ţinea să intre în vorbă şi să pună discuţiile în perspectivă folosind cuvinte soldăţeşti precum
„Berilă“ (Beriliu? întrebase evaziv Studenov) sau „amereu“.
Acum povestea despre zile întregi de sortat şi curăţat cartofi degeraţi în nişte depozite îngheţate, săptămâni de pus
vată de sticlă pe nişte conducte interminabile şi infinituri
temporale în care soldaţii sunt nevoiţi să mute materiale
de construcţie de colo-colo, fără un rost anume, doar ca
să nu se lenevească.
– Un an şi patru luni te înveţi până la urmă cu astea,
îşi încheie rechinul-pară intervenţia. Dacă nu vă prinde
vreun amehaş - „au mărit-o hoţii“! se înveseli deodată
soldatul.
Adevărul este că, dacă nu ar fi trecut Dunărea înot,
Studenov ar fi prins, în trena evenimentelor din
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Cehoslovacia, cel mai lung şi păcătos „amehaş“ din istoria armatei române, pe lunga graniţă comună a judeţului Botoşani şi a Uniunii Sovietice.
În seara aceleiaşi zile, Studenov a revenit pentru ultima oară în cămăruţa lui de licean şi, înghiţindu-şi lacrimile, şi-a adunat puţinele haine şi obiecte în valiza de
lemn cu care ar fi urmat să plece în Moldova şi l-a rugat
pe domnul Teiu să-i păstreze o parte din cărţi, pe celelalte urmând să le ducă el însuşi, a doua zi, la un anticariat. Vecinul l-a ajutat bucuros iar în dimineaţa următoare
l-a condus, îmbrăcat încă în pijama, până la stradă. Acolo
domnul Teiu nu s-a mai putut abţine şi a izbucnit şi el în
plâns („Mă fac de ruşine, domnule student!“), după care
l-a îmbrăţişat pe cel care fusese în ultimii ani copilul lui
şi al celorlalţi seniori, l-a sărutat pe frunte înălţându-se
pe vârfuri, i-a refuzat batista, după care a găsit suficientă putere să îngaime:
– Mihăiţă, eu de aicea nu plec. Du-te la măicuţa şi la
tăicuţul tău, gândeşte-te bine şi... eu te aştept, Mihăiţă băiatule.
Bătrânul părea atât de emoţionat încât Studenov nu îl
mai întrebă de ce îi spusese Mihai şi nu Nikola, sau măcar „domnişorule student“, ca de obicei. Mister.

VLAGALIŞTE!

De la anticariat, Studenov se îndreptă direct către gară
iar pe la sfârşitul după-amiezii cobora dintr-un camion
Bucegi în faţa primăriei din satul natal, în dreptul căreia
îl aşteptau părinţii lui cei pământii şi mereu tăcuţi. În cele
două luni de vară rămase până la încorporare, tânărul ar fi
vrut să îşi piardă virginitatea. „De mai multe ori, dacă se
poate“, lăsase el să-i scape un gând incongruent. Tinerele
din sat erau în general cam negricioase şi balcâze, dar pe
el nu îl interesa să plece în armată îndrăgostit. Chiar de a
doua zi acestea începură să îl salute galeş, care de care mai
păroasă şi mai mustăcioasă, vorbindu-i cu subînţelesuri
în limba aceea care tânărului, deşi era limba strămoşilor
lui, ajunsese să i se pară lipsită de orice fel de romantism.
„Oare cum sună Cântarea Cântărilor în bulgară?“, se întrebase Studenov după o astfel de întâlnire, care îi adusese
aminte că zonele erogene ale femeii pot purta nume precum „krakata“, „ţiţi“, „gârdite“, „bedrata“ sau chiar „vlagalişte“. O astfel de vlagalişte disponibilă îi trebuia lui, gândindu-se că ar fi păcat să moară în armată fără să fi văzut
măcar una de aproape. Una singură.
În prima săptămână nu se întâmplă nimic. Băiatul renunţase să mai iasă din camera lui în care zăcea citind în
franceză o ediţie restrânsă a Jurnalului lui Amiel. Apoi,
într-o seară, pe la ei a trecut depanatorul aparatelor de radio şi TV din comună, un bulgar priceput la toate şi plăcut la vorbă, pe care părinţii lui Studenov îl opriră la o rachie de struguri, domolită cu salată de legume cu brânză şi cu chiuftele. Astfel cei doi tineri aflară că peste un
an şi jumatate vor putea împărtăşi amintiri comune din
infernul batalionului de geniu de la Botoşani, condus cu
mână de oţel de tartorul cu stele pe umeri, locotenent-colonelul Molodeţ.
– Dacă poţi sau dacă ai pe cineva care să te mute de
acolo, nu mai sta pe gânduri! îi băgă depanatorul frica în
oase. În leatul meu nu a trecut lună să nu auzim că a mai
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murit unul, că au mai murit doi. A pierit o grupă întreagă sub un mal surpat!
Din spusele meşterului, se părea că Molodeţ îşi alesese numai ofiţeri cu inimi de câine turbat şi îi făcuse comandanţi peste companii şi plutoane. Pe ceilalţi îi numise
în posturi mai puţin importante din punctul lui de vedere, la statul major sau ca ofiţeri politici. Împinsese această strategie până la nivelul grupelor.
Avea grijă ca toţi cei care urmau şcoala de gradaţi să
arate ca nişte garguie balcanice, să aibă bube pe faţă, nasuri strâmbe şi dinţi încălecaţi, dar mai ales să fi tăiat cu
mâna lor gâtlejul unor porci, „pentru că nimic nu arată
mai bine care e bărbat şi care nu decât asta“, spunea Molodeţ care ţinea să asiste personal atunci când candidaţii
erau poftiţi în cocina gospodăriei agro-zootehnice şi puşi
pe rând să sacrifice câte un animal trecut de o sută de kilograme. Orice ezitare se pedepsea cu excluderea din rândurile aspiranţilor la gradul de fruntaş sau de caporal. Noile serii de recruţi erau imediat preluate de aceste arătări,
care abia aşteptau să răzbune, înzecit, şmotrul din lunile
de instrucţie şi din săptămânile în care mestecaseră noroi între măsele ca să îşi merite galoanele din pânză galbenă. Când plutoanele se învecheau iar gradaţii care comandaseră până atunci grupele erau lăsaţi la vatră, Molodeţ avea deja pe birou listele cu soldaţii care ar fi putut să
le ia locul. Pentru a deveni comandantul unei grupe compuse din cătane din acelaşi leat cu tine trebuia să îndeplineşti două condiţii: să îi poţi „ţine în mână“ pe ceilalţi şi
să fii şi tu avut cu ceva la mână: un furt, o bătaie care s-a
lăsat cu nişte dinţi sparţi sau măcar evidenţa faptului că
îţi place să persecuţi soldaţii din seriile mai mici, pe cei
fragili fizic, pe unguri sau pe cei cu mutre de şmecheri.
Dacă te încadrai în acest profil, erai trimis la sediul batalionului „pentru că tovarăşul comandant vrea să te cunoască“. Acolo, porcii trecuţi de greutatea necesară erau
deja pregătiţi pentru sacrificare. Cu aceşti gradaţi făcuţi
la apelul de seară colonelul Molodeţ stabilea o relaţie specială, pentru că de cum carcasele porcilor erau aliniate şi
eviscerate, se organiza un fel de pomană cazonă a porcului, cu rărunchi, guşă şi jumări deja topite aruncate de-a
valma într-un cazan mare, cu număr de inventar ştanţat
pe margine. Bucăţile erau apoi mâncate din mână, pe felii de pâine neagră, în vreme ce Molodeţ distra trupa cu
anecdote din şcoala de ofiţeri şi din dormitorul conjugal.
Presăra spectacolul cu îndemnuri, pentru că „băieţii
lui“ vor trebui să uite că viitorii subordonaţi au intrat pe
poarta batalionului în aceeaşi zi cu ei:
– Leat-leat, da’ şi când te pun planton doi o săptămână o să cazi lat!
Cei agreaţi primeau a doua zi galoanele chiar din mâna
comandantului care îi ciupea de obraji, spunând fiecăruia
în parte „Să nu mai aud de tine, să aud cum plânge mama
lui ăla de nu-ţi ascultă ordinele!“.
Urma pentru toţi noii gradaţi o permisie de trei zile,
după care militarii se întorceau la companiile şi punctele
de lucru de la care fuseseră iniţial convocaţi.
În ochii eşaloanelor superioare, batalionul lui Molodeţ mergea strună. Toată ofiţerimea din judeţ, şi nu numai, avea case ridicate sau renovate de soldaţii genişti care
munceau pe gratis şi pe şuturi în cur, fericiţi că nu sunt
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nevoiţi să robotească sub cerul liber, împreună cu restul
trupei.
Cam aşa arăta, în mare, tabloul zugrăvit de tânărul depanator, care scăpase cu bine din armată tocmai datorită meseriei pe care o avea şi pentru că numele lui, Marian Ionaşcu, nu păruse suspect nimănui. Un Nikola Studenov, însă, ar fi luat cu siguranţă sute de scatoalce peste
ceafă şi s-ar fi trezit cu legume putrezite băgate în valiză
sau bocanci, dacă nu cu interpelări hâtre:
– Ştii cum vorbiţi voi pe bulgăreşte? Uite aşa: cacă-te,
cacă-te!
În noaptea aceea şi a doua zi viitorul cadru universitar s-a perpelit rememorând vorbele depanatorului, după
care pe uliţa satului a apărut Deliana, studenta de la Timişoara sosită ca şi el, în vacanţă la părinţi.
Fata era o epitomă a frumuseţii anilor 1960: glezne
fine şi coapse generoase, fundul destul de mic urmat de
o talie de om sănătos, nici prea subţire, nici adipoasă, şi
de nişte sâni care dacă ar mai fi crescut puţin nu ar mai fi
avut eşafodajul necesar pentru a se susţine. Aşa, erau mari
şi obraznici, ceea ce se ghicea destul de bine sub cămăşile cu balene la guler pe care le purta băieţeşte, însă înnodate la brâu, deasupra fustiţelor mini după a căror dezacoperire înnebuniseră toţi tinerii din sat. Trăsăturile îi
erau regulate, dar nu neapărat frumoase, ceea ce nu conta,
pentru că Deliana avea o gură mai excitantă decât piersica unui clitoris iar dinţii, albi şi frumoşi, îi erau uşor încălecaţi, construindu-i astfel un zâmbet care aparţinea în
mod firesc şăgălniciei. În plus, era clar pentru toată lumea
că fata „avea draci în ea“, altfel nu l-ar fi petrecut insistent
cu privirea pe Nikola, pentru ca după aceea să-i spună că
nu are ce vorbi cu copiii care încă nu au terminat liceul.
– Când o să-ţi facă ai tăi un frate mai mare, o să te trimitem după ţigări, îi spusese ea tânărului năpădit de hormoni. O să te las să tragi din ţigara mea. Ai o ţigară?
Aşa a deprins Studenov măruntul viciu al fumatului.
Fata părea interesată de alura de gorilă cu ochi blânzi a
puştiului, dar lăsase garda jos abia când acesta îi spuse că
peste nici două luni urma să plece militar şi că nu devenise student pentru că iniţial ar fi vrut să cunoască viaţa
„şi o fată ca tine, Deliana!“.
Şi ea ratase un an încercând să devină actriţă, apoi reuşise să intre la Institutul de Studii Economice din Timişoara:
– Sunt şi o grămadă de studenţi iugosloveni, surâse ea,
apoi adăugă în limba română: şi e fain.
După câteva zile, sudând ţigările (ea) şi dându-le de
gust (el), cei doi deveniseră de nedespărţit.
Aveau deja locurile lor în care stăteau pe iarbă, ea întrun fel de poziţie lotus care îi etala atât vulva cât şi decolteul, iar el în cele mai incomode poziţii, singurele de altfel care îi ascundeau erecţiile infinite cu care cu siguranţă ar fi putut străpunge pământul afânat din via părinţilor.
Până să fugă la Craiova, să bată la uşa domnului Teiu
şi să-l implore pe acesta să îi arate cum să ajungă la sârbi, „despre care mi-a spus cineva că sunt oameni faini şi
săritori“, tânărul Studenov avea să mai treacă prin trei
încercări ratate de a ajunge nu numai să vadă, dar să şi
simtă cum e să penetrezi o vlagalişte adevărată, de femeie tânără.
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Prima dată s-a întâmplat sub nuc, acolo unde Deliana
l-a întrebat direct dacă nu are cumva probleme „sus“ (deget la tâmplă), că „jos“ (deget pus pe propria vlagalişte),
după cât de umflaţi îi stăteau pantalonii, nu părea să aibă.
Inspirat de lectura Jurnalului intim al lui Amiel, tânărul a
recunoscut atunci că este virgin, că o doreşte nespus, dar
că nu îndrăznise să facă primul pas din timiditate şi teamă. Rostise ultimele cuvinte ca zgâlţâit de remorca unui
tractor, pentru că între timp Deliana îşi dăduse jos chiloţeii, mimând nu se ştie de ce pudoarea şi se apropiase în
patru labe de tânărul înmărmurit, care ejaculă pompeian
în prima secundă a primului sărut din viaţa lui. Rămase
apoi o vreme uimit, evaluând situaţia, după care leşină la
propriu şi nu se mai trezi decât atunci când în jurul lui se
adunaseră deja proprietarii nucului, alertaţi de strigătele fetei care înainte de a deschide gura şi a ţipa după ajutor îşi pusese înapoi lenjeria intimă, ţopăind într-un picior. Acum fuma cu gesturi mici şi tot repeta:
– A fost aşa, deodată!
În zilele următoare Deliana nu a mai apărut pe uliţă
decât în pantaloni evazaţi. Din vreme în vreme respingea
cu câte un deget botul întins al lui Studenov, spunându-i:
– Vrei să leşini din nou? În plus, am şi uloşke sârbeşti
acolo, adăuga ea în şoaptă, de parcă i-ar fi putut auzi cineva sau Studenov ar fi ştiut ce sunt acelea.
Prin urmare, a trebuit să se fumeze un cartuş întreg de
Snagov cartonat înainte ca Deliana să-l mai lase pe Nikola să o atingă. Într-un fel era mai bine aşa, pentru că paranteza a avut darul să-i unească într-un fel de prietenie
amoroasă care teoretic ar fi trebuit să curme posibilitatea
repetării unor sincope precum cea petrecută la umbra nucului. Nu ejaculezi necontrolat atunci când faci sex cu o
„veche prietenă“, gândise strâmb Studenov care în timpul
nopţilor de perpeleală numai cu himera unei „vechi prietene“ nu făcea şi refăcea nefăcute. Apoi, unei astfel de persoane nu îi spui, chit că imaginar şi în singurătatea odăii „ia de aici, curvo, că am de unde să-ţi dau, până rămâi
fără vlagaliştea aia!“.
După o astfel de noapte, în care Studenov adormise
vlăguit de la o erecţie pusă la punct la alta, se ivise şi cea
de a doua ocazie. Părinţii lui plecaseră la câmp iar Deliana îi mărturisi că „s-ar putea să se poată, doar să pui o
muşama, ceva“. Au pus şi muşama, s-au şi sărutat până
şi-au uns boturile, nasurile şi bărbiile cu salivă, dar puţa
lui tot nu a intrat în vlagaliştea fetei. „Măcar am văzut-o!“,
avea să se consoleze tânărul pe seară. Mai mult, o atinsese,
o sărutase şi din păcate tot ceva ca un pupic reuşise să-i
facă şi cu propriul mădular. Toate acestea - şi o mulţime
de draci, pentru că Deliana avusese o răbdare de miniaturist şi încercase toate metodele pe care le experimentase în nopţile în care camera ei de cămin se umplea de studenţi iugoslavi şi, după a doua sticlă de şliboviţă, aceştia
nu mai erau în stare să facă sex, nici cu ea, nici cu colega
de cameră - ci doar să răcnească nişte cântece înfiorătoare şi să spargă pahare.
Peste o săptămână, timp în care Studenov nu o mai
văzuse fluturându-şi sânii pe uliţele satului, a zărit-o râzând şi dând şuturi în fund unui băiat cu care, în copilărie, Nikola fusese de câteva ori la cules de urechiuşe şi
despre care se spunea - iar eroul nostru chiar ştia, pentru
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că se duelaseră în jeturi de pipi - că are o mătărângă nemeritat de groasă.
Mai rămăsese o săptămână până la începutul lui septembrie, când promisese să dea o fugă până la Craiova, ca
să recupereze cărţile lăsate în grija domnului Teiu, şi mai
puţin de o lună până în ziua în care avea să folosească foaia de drum primită de la Centrul Militar Judeţean şi să se
îndrepte către capătul Moldovei, un ţinut despre care nu
ştia decât ceea ce citise în epopeile istorice ale lui Sadoveanu sau din Medelenii lui Ionel Teodoreanu. În acele
zile a descoperit că ţigara se combină de minune cu zaibărul local şi astfel în viaţa lui Studenov a început o serie
de beţii tâmpite, în care a fost nevoit să audă şi poveştile
scabroase ale mătărângarului care încheia fiecare epodă
laudativă cu cuvintele „mare curvă şi Deliana asta!“. Ceilalţi parteneri de băutură, nişte adolescenţi ceva mai mici
decât Nikola, erau în vorbă cu fete din sat, dar cu toţii ar
fi vrut să se afle în locul culegătorului de ciuperci pentru
că mândrele lor aveau reputaţii locale de apărat şi, în perspectivă, familii de întemeiat. Mai toţi îşi domoleau hormonii în hardughia ţigăncii din capătul dinspre miazănoapte al satului. Pentru douăzeci şi cinci de lei şi o vorbă bună, aceasta primea pe oricine între coapsele ei unse
cu ulei de nucă. Atâta doar că, la cei treizeci şi cinci de
ani ai ei, părea cam trecută, groasă în şolduri iar în cuplărăiul ei cam puţea de la blănurile de oaie prost argăsite, întinse pe toţi pereţii. Pentru că mai demult îmbolnăvise pe cine nu trebuia, acum avea pretenţia ca futălăii să
poarte gume sau să prefere atingerea mâinilor ei care, în
mod surprinzător, era moale şi chiar tandră.
Studenov, deşi furios că va pleca şi se va întoarce din
armată virgin, nu se îndemna să facă acest pas. O ştia pe
ţigancă, pentru că apărea mereu pe la magazinul sătesc
unde îşi cheltuia banii obţinuţi peste noapte.
Îi era greu să suprapună peste imaginea acesteia pasul
nervos al tinerei cu chip smolit care, cu numai zece ani în
urmă, vindea prin sat fructe de pădure. Acum umbla târşâindu-şi picioarele încălţate într-un fel de şlapi confecţionaţi dintr-o pereche de tenişi cu botul decupat, care lăsau să i se vadă unghiile date neglijent cu ojă. De la magazin cumpăra cafea, ţigări fără filtru, apă de colonie, parfum cu miros de trandafiri, after shave şi pâine. De grădina de legume şi de orătănii se ocupa fata ei cea şchioapă, frumoasă şi tăcută despre care maică-sa spunea că a
făcut-o „cu un domn civil îmbrăcat în ofiţer“.
În poiana în care flăcăii înteţiseră şi un foc, zaibărul fusese adus în nişte mari canceuri de doi băieţi care făceau
cinste, pentru că şi ei urma să plece în curând la oaste. Vasele erau trecute din mână în mână şi, pentru că dura destul de mult până să-ţi mai vină o dată rândul, băieţii înghiţeau pe nerăsuflate câte o jumătate de litru de cum li
se ivea ocazia. Studenov preferase să fure un tâlv din grădina unor consăteni şi, golindu-l de miez, îşi confecţionase un fel de cană – nu putea să fumeze cu gura uscată, aşa
că se ameţea încet-încet din două surse, pentru că de fiecare dată când unul dintre canceuri ajungea la el, îşi umplea şi tâlvul, şi stomacul.
– Mergem la kosmataputkă! răcni unul dintre băieţii
care făcuseră cinste, constatând că focul nu le mai luminează feţele. A zis că pe o sută de lei ne ia pe toţi în noaptea asta!
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Ţinându-şi tâlvul în pumni, Studenov se luă după alai
trăgând din ţigară, respirând greu şi simţind că mersul
pe jos îi face bine. Pe drum fusese şi el purtat câţiva metri pe braţe, ca viitor soldat, şi îndemnat să bea pentru o
armată scurtă şi o liberare grabnică. Se pare că purtătorul tâlvului mângâiase la un moment dat şi un câine cu
ochi mari şi cuminţi, dar nimeni nu avea să-şi mai aducă
aminte de acest amănunt, pentru că evenimentele petrecute mai târziu în casa ţigăncii aveau să acopere cu prisosinţă amintirea acelei nopţi.
– Ha! se auzise vocea kosmataputkăi după ce gloata
strânsă în ograda acesteia fusese înştiinţată de ordinea intrării. Frişca de pe tort aveau să o ia cei care făcuseră cinste cu vinul şi care acum sărăceau cu
o sută de lei pentru ca distracţia să fie completă. Urma
Studenov, viitorul lor camarad, apoi ceilalţi patru băieţi
rămaşi, în ordinea pulilor: cine o avea mai mică trebuia
să rămână la urmă.
– Ha! replicase băiatul care ţinea bancnota în mână.
Sunt eu, Nicolae Bălcescu de la Banca Naţională a Republicii Socialiste România!
– Cine? întrebase femeia tot pe bulgăreşte.
– At... haş? Athaşeneul roman? Român!
– Sunteţi români? se auzi din nou vocea ţigăncii, adresându-se de data aceasta în limba scrisă pe hârtia de o sută
de lei. Că eu aştept pe cineva şi nu a mai venit!
– Noi suntem, strigară pe bulgăreşte cei care încă se
mai certau măsurându-şi mădularele cu coada unui plici
de muşte lăsat de femeie pe pridvor.
Uşa se deschise şi în prag îşi făcu apariţia kosmataputka, aruncând o rafală de priviri furioase.
– Sunteţi prea mulţi! Mai daţi douăzeci şi cinci, altfel
culc codana. Şi aţi băut! Gume aţi luat, ha?
Aşa, dichisită, ţiganca recăpătase ceva din frumuseţea
de odinioară. Picioarele îi rămăseseră lungi şi
frumoase, ceea ce-l tulbură pe Studenov, care se bucura că mătărângarul nu venise şi el, pierzându-se de alai
undeva pe drum. Se pare că venise, în sfârşit, ziua aceea!
Nimic nu mai putea să îi stea în cale: peste cel mult o jumătate de oră avea să îşi bage sexul, care începuse deja
să-i zvâncească, într-o vlagalişte adevărată, iar dacă va
privi femeia numai de la brâu în jos, va putea povesti în
armată că „gagica mea nu avea cine ştie ce făţău, dar măcar cracii erau durere“.
Plătitorii intrară împreună în odaia ţigăncii şi începură să urle:
– Fraţilor, pute a stână! Bee!
– Să nu futeţi o oaie! se auzi de pe pridvor vocea băiatului care în urma măsurătorilor repetate avea să intre
ultimul.
Gloata izbucni în râs, mai puţin Studenov, căruia misterul gemetelor care începuseră să se audă dindărătul uşii
închise îl tulburară şi mai mult. Acum nu mai simţea acel
zvâcnet doar în pantaloni, ci şi în gât. Încercă să ducă tâlvul la gură şi constată că nu este în stare. Lăsată jos, mâna
îi atârna firesc, dar începea să-i tremure de cum o ridica
mai sus de buric, aşa că aruncă puţinul vin rămas în iarbă şi puse tărtăcuţa lângă pliciul de muşte.
Chiar atunci se auzi din casă al doilea răget iar Studenov simţi ceea ce simt condamnaţii la moarte atunci când
cortegiul se pune în sfârşit în mişcare şi porneşte către
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eşafod: nimic nu mai poate opri succesiunea evenimentelor scrise să urmeze. Aşteptă câteva clipe ca băieţii să se
spele, după care trecu pe lângă ei şi pătrunse în bordelul
sătesc tremurând de emoţie şi de frig, pentru că nopţile
acelui sfârşit de august fuseseră deosebit de reci iar el rămăsese îmbrăcat în hainele de peste zi.
Înăuntru ardea o lampă cu gaz şi focul din şpoier, care
clătina uşor umbrele sticluţelor de parfum înşirate peste
tot. Putoarea blănurilor, combinată cu izul dulce al apei
de colonie cu care probabil ţiganca stropise peste tot, era
într-adevăr de nesuportat. Într-un pat din colţul îndepărtat al odăii dormea fata gazdei iar aceasta tocmai îşi aprinsese o ţigară şi aranja cu un vătrai lemnele cuprinse de flăcări. Apoi îşi crăcănă picioarele şi-i arătă băiatului o cutiuţă rotundă cu prezervative Vulcan, aşezată lângă lampă.
– Să ţi-l pui până la capăt, să nu am vorbe cu tac-tu!
Nikola se chinui o vreme cu balonul, pentru că nu mai
ţinuse niciodată unul în mână şi ştia că sunt foarte greu
de găsit, pentru că fuseseră de curând interzise prin decret prezidenţial. Ca să vadă vlagaliştea ţigăncii, aceasta mai trebuia să-şi ridice poalele, dar nu făcu acest gest
până nu-i explică băiatului că va trebui să îngenuncheze
în faţa ei, iar ea se va lăsa cu fundul pe marginea fotoliului, ca să-i ajungă lui codana numai bine. Cu toate simţurile armonizate precum instrumentele unei orchestre întrun tutti apoteotic, tânărul îngenunche, îşi dădu şi mai jos
pantalonii şi, cu sexul pregătit, aştepta ca „prima femeie
din viaţa lui“ să tragă în sus cortina. Când acest lucru se
întâmplă, Studenov hâcâi îngrozit, se aplecă pe spate sperând să nu fie adevărat ce i se întâmpla, dar vomită prelung cei trei litri de zaibăr de care nu se putuse descotorosi la timp din pricina erecţiei. Privirile însă îi rămăseseră
aţintite asupra vlagaliştei: un cap de copil cu păr pe faţă,
gură verticală şi codiţe împletite în trei, la capătul cărora
atârnau câte şase bănuţi de aur.
Când termină de borât, Studenov, cu pantalonii încă
în vine, se apucă să urle înfiorat. Gloata de afară, neştiind ce se întâmplase, dădu năvală înăuntru, acolo unde
ţiganca, speriată, începu să urle şi ea, apucând pe nevăzute vătraiul rămas cu vârful în jar. Tăciuni aprinşi săriră în toate părţile, pârlind blănurile de oaie întinse pe duşumea şi făcând în câteva clipe un fum gros şi otrăvitor,
care îi scoase pe toţi afară. Acolo ţiganca se porni să ţipe
că i-a rămas fata înăuntru. Nikola, care începuse să realizeze tragedia ce sta să se petreacă, se năpusti pompieristic în casă, unde agăţă cu breteaua pantalonilor încă neîncopciaţi lampa cu gaz, pe care o răsturnă peste tăciuni.
Reuşi să smulgă fata din pat şi, cu greu, prin fumul care
devenea tot mai solid, găsi uşa, luându-se după răcnetele celor de afară. Acolo, ţiganca îl bătea cu vătraiul în cap
pe bulgarul cu pula mică, singurul vinovat de tot ceea ce
se petrecuse, pentru că nimeni nu-i sărise în ajutor, nici
măcar în clipa în care sângele începu să-i curgă şiroaie pe
gulerul cămăşii. Chiar atunci gazul vărsat pe jos se aprinse iar în casă începură să zărească flăcări şi să se audă pocnituri. În afară de Studenov şi de cel lovit cu vătraiul, toţi
petrecăreţii se făcuseră între timp nevăzuţi.
(Fragment din volumul cu acelaşi
titlu, care este partea a doua a romanului
Cartuşe, apărut la editura Cartea Românească)
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Domnul Suzuki

Ecaterina și Irina muriseră stupid, întocmai ca cele o
mie de morți stupide care se pot găsi într-un oraș mare,
cu universitate. Deschideți știrile tv, ascultați vecinele
bârfitoare, citiți ziarele mondene și romanele proaste,
veți găsi așa ceva. Despre moartea lor mă voi simți obligat, ca cel mai drag și mai vechi prieten al lor, să scriu și
eu măcar o poveste. Muriseră de la margarete, de la sufletul lor parfumat și ars, ieșit mișelește prin crăpăturile sobei de teracotă care le încălzea camera din subsolul vechii case în care-și trăiau studenția. Și, o, Doamne, dacă n-aș fi vorbit cu ele exact cu o seară înainte să
se sfârșească dramoleta asta cu iz macabru! Am fost primul sunat de pompieri, de doctori și de polițiști, când,
alertați de proprietar, le-au găsit, dimineață, în pat, frumoase și reci (în cameră încă se mai odihnea căldura
nopții), cu numărul meu de telefon mobil în lista lor de
apeluri. Am venit într-un suflet, să le recunosc cadavrele, să dau detalii autorităților, să le mângâi părul galbenpai, răsfirat pe pernă, și să le închid ochii definitiv, încet, cu mâna mea, scuturat de spasmele unui plâns fără
lacrimi. Tot eu am fost rugat să o sun pe tanti Cecilia și
să-i dau cumplita veste, că avea de aranjat o înmormântare dublă, devastatoare, la care să fiu cavalerul de onoare al scumpelor ei mirese, întinse pe dric.
Mă chemase Caty la o cafea, să-mi spună că nu putea să arunce pur și simplu snopul de margarete strâns
cu evlavie după raftul de cărți, că nu putea să calce în picioare darurile atât de galante ale domnului Suzuki, aduse în fiecare săptămână, vreme de trei luni. Despre domnul Suzuki îmi povestise câteva ceasuri, în seara aceea,
completată din când în când de Iri, și atunci am înțeles
ce se-ntâmplase cu artistele mele gemene și singuratice,
de vreo nouăzeci de zile. Oare chiar am înțeles? Oare LEAM ÎNȚELES? Nu, nu, pe deplin niciodată, cu toate că
am împărțit copilăria în aceeași curte și-n aceeași clasă
și, apoi, un rest de tinerețe în același mare oraș universitar. Urma să le rămân aproape și după ce vor fi devenit
ce-au vrut să devină și mi-au spus-o de un infinit de ori,
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făcându-mă să mă simt insignifiant, șters: Caty — mare
critic și istoric de artă, Iri — scriitor și critic literar. Cele
mai frumoase, mai originale și mai singure gemene artiste! Imaginați-vă că, puțin timp înainte de a-l întâlni
pe domnul Suzuki, nu știau altceva decât cărți, literatură, muzică și pictură! Îmi arătau încă din gimnaziu, mândre, maldărele de cărți, de albume de artă, de cd-uri și de
obiecte de prin anticariate, strânse din banii scăpați de
tanti Cecilia sau din micile lor învârteli lucrative. La liceu se-mbrăcau aiurea, doar în blugi strâmți, rochii lălâi
și pantofi sport, cam demodat și ridicol, nici nu-și prea
cumpărau haine sau obiecte personale, total indiferente
la tot ce nu era literatură, muzică și pictură. Nu ieșeau
aproape nicăieri, iar eu trebuia să țin mereu locul prietenilor și iubiților pe care ar fi trebuit să-i aibă și s-o împac pe neconsolata și văduva doctoriță Cecilia Zărnescu.
Ziceau că o să se mărite numai cu arta și cu scrisul, că o
să se călugărească la vreun muzeu sau la vreo bibliotecă,
că vor să ajungă mari, să intre în cărți și-n istorii, iar eu
le spuneam că istoriile artei, ale muzicii și ale literaturii
sunt pline de mari și furtunoase iubiri, de memorabile și
fructuoase prietenii. Dumnezeule, erau atât de frumoase,
atât de inteligente și de rafinate, încât orice intenție de-a
le vorbi serios despre băieți, despre cuplu, despre îndrăgostire, despre farmecul vieții în comun părea neserioasă, inutilă, sortită, din start, eșecului. Și nimeni nu le
credea, cu adevărat, sănătoase, normale, și nici pe mine
nu mă credea cineva, când povesteam de ciudatele și absolut autenticele mele Caty și Iri. Chiar dac-aș fi putut,
unde să le fi găsit eu niște prieteni, niște băieți pe măsura lor, în cercul meu de boemi citiți, meschini și ratați?
Gemenele mele erau aidoma ielelor, nimfelor sau sirenelor, strălucitoare, subtile și impenetrabile, o pereche de
diamante multifațetate, prinse în montura filigranată a
unei broșe desuete, rătăcite în sertarul lumii.
Pe domnul Suzuki îl întâlniseră în împrejurări ireale, ca mai tot ce se-ntâmpla în existența lor de gemene blonde și solitare. Și domnul acesta care întruchipa
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stranietatea extremă le scosese din găoacea prescrisă a
vieții lor îngropate-n cultură. Le scosese așa cum eu și
tanti Cecilia nu reușiserăm vreodată, deși petrecuserăm
zile în șir scufundați aievea în apele celor patru ochi verzi, înarmați cu răbdare de fier și mulțimi de argumente. Caty se trezise, dintr-o dată, în toiul unei nopți, exact
după primul examen al ei de la Academia de Arte (și
după primul al Irinei, de la Litere), că un domn îmbrăcat în costum negru, impecabil, stă pe marginea patului, privindu-le, cu un buhet de margarete proaspete în
mâna dreaptă. Avea chipul frumos, alb, cu părul brunet,
lucios, lăsat în chică, pe spate, cu ochii oblici, metalici,
de asiatic. Pur și simplu le privea zâmbind cald, empatic, fără să spună nimic. Vedenia o tulburase pe Ecaterina și, după ce se trezise, dimineață, hotărâse să nu i-o
împărtășească Irinei. Să n-o sperie, să nu pară habotnică
și ridicolă. Visul se repetase după sesiunea de examene,
și iarăși Caty nu spusese nimănui nimic, nici măcar mie,
căruia îi spunea totul, întotdeauna. Oricum, prins de libertatea și euforia studenției la filosofie, nu prea mai treceam așa des pe la ele, eram în febra citirii marilor tratate sistematice, a discuțiilor peripatetice și a petrecerilor
prelungite. Până în ziua când Irina îi spuse Ecaterinei că
de la un timp are un vis care se repetă: un domn japonez,
coreean sau chinez, nu știa prea bine, într-un costum negru, cu un buchet de margarete în mână, stă pe marginea patului și le zâmbește. Caty rămăsese șocată și-i dezvălui, în sfârșit, că aveau același vis, cu același vizitator
periodic, un domn asiatic, politicos și elegant. Din clipa
în care au convenit că bărbatul era japonez și că se numea Suzuki, au început toate. Și nu mi le-aș fi închipuit niciodată pe gemenele mele dragi aluncând în vertijul care a urmat.
Cumpărau buchete întregi de margarete pe care pretindeau că le primeau de la domnul Suzuki. De fiecare
dată când japonezul le apărea în vis, dădeau fuga la piață
sau la băbuțele ocazionale de pe la colțuri, de unde se întorceau cu margaretele îmbobocite sau abia desfăcute în
florilegiul de perle albe, cu bănuț galben în mijloc. Ajungeau să se ofilească și să miroasă urât, dar nu le aruncau, le depozitau într-o cutie de carton, după rafturile de
cărți, apoi luau altele și altele. Îmi amintesc vazele pline
și împuțite, atunci n-am întrebat nimic, florile învechiten vaze făceau parte din opțiunile lor de artiste, așa cum
zecile de tablouașe și de obiecte rare de prin anticariate
umpluseră la refuz cămăruța închiriată de tanti Cecilia
pentru studentele ei dragi. Renunțaseră la curățenia deplină de altădată, toate zăceau de-a valma, neatinse, praful se așernuse peste tot, iar obiectele și cărțile erau oriunde în altă parte decât la locul lor. O indiferență casnică teribilă le cuprinsese, în timp ce visau la următoarea vizită a noului lor prieten, vorbind continuu de el și
călcând la întâmplare peste volume, desene, reproduceri,
cursuri și petale albe, scuturate.
Apoi, nu știu cum și unde, fără să am vreo contribuție,
cunoscuseră niște băieți, colegi de facultate sau poate
nu, artiști ratați sau scriitori în devenire, cu care colindau serile prin cluburi fistichii, de unde nu ieșeau decât
dimineața, îmbrățișate, pentru a merge acasă, amețite și
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fericite. Nu le văzusem niciodată așa, Caty și Iri nu avuseseră niciodată aventuri erotice, dimpotrivă, aveau filosofia unor estete solitare, cutreierate numai de atingeri culturale și de mizantropii cuminți. Unii chiar miau șoptit, spre stupefacția mea, că făceau dragoste cu toți,
pe rând, în feluri minunate, jertfindu-și de fiecare dată
fecioria pe altarul înlănțuirilor pasionale frenetice, dar
absurde, fără sentimente, fără urmări. Nicio iubire nu se
putea lega de ele, oricâți parteneri ar fi cunoscut și fascinat, și nu erau puțini aceia care rămâneau înnebuniți
săptămâni întregi după câte o partidă amoroasă cu frumoasele și rafinatele mele gemene. Tanti Cecilia nu va
afla niciodată de toate astea, voi păzi secretul ăsta cu
prețul vieții mele, jur, Dumnezeu mi-e martor, deși mie
însumi îmi vine greu să cred și acum că zvonurile astea
sunt adevărate!
Lucruri inexplicabile se petreceau în cămăruța lor închiriată, altele decât brusca lor înflorire sexuală, manifestată inclusiv prin grija inaugurală pentru o costumație
decoltată, care le reliefa trupurile subțiri, cărnoase, fremătătoare. N-am testat personal acele lucruri inexplicabile, dar le-am crezut pe cuvânt când îmi povesteau
că, după câte o vizită a domnului Suzuki, se aprindeau
deodată becurile, singure, că pornea subit centrala termică, cădeau tablourile, se deschideau cărțile, pocneau
mobilele și scârțâiau ușile, atinse de o mână nevăzută.
Nu se înfricoșau, râdeau nebunește și-mi invocau abundent mari opere literare și plastice, în care legau tema
iubirii și a sexului în cele mai neașteptate și inteligente
feluri. Efervescența erotică se asocia firesc cu memoria
culturală, într-o explozie de energie care te cucerea, te
subjuga. Cele două pisici jigărite, culese de ele din spatele universității și aduse în căldura confortului casnic
se opreau, uneori, și priveau fix într-un același punct,
separat una de alta, exact în locul unde stătea domnul
Suzuki, atunci când le apărea în vis. Toate astea nu puteau să te lase indiferent, nu puteau să nu te-mpingă să
reflectezi serios la suprafața înșelătoare a realității și la
abisalul sine feminin.
După trei luni, mi-au spus că domnul Suzuki nu mai
apăruse și că probabil le părăsise, de-acolo, din lumea
lui de vise înșelătoare (n-am crezut nicio clipă că totul
ar fi fost altceva decât o criză psihică manifestată oniric
și numai bună de povestit și studiat!). Le-am văzut cum
au decăzut, deodată, cum s-au frânt și s-au închis iarăși
în lumea lor, din care abia ieșiseră, atât de brutal. Primul lucru pe care l-au făcut a fost acela de-a arunca florile, mulțimea de margarete uscate și mirositoare care
se strânseseră după raftul de cărți. Era iarnă, nu s-au îndurat să le arunce în zăpadă sau la tomberon, le-au pus
în blestemata aceea de sobă defectă, să se mistuie, odată cu rumegușul care le dădea căldura. Nicio Ecaterina
nu va mai fi istoric de artă, nicio Irina nu va mai fi critic
literar, căci dragile mele gemene au murit în somn, ucise de sufletul monoxicarbonat al margaretelor, transformate în cenușă.
Mă va crede tanti Cecilia, când îi voi povesti de domnul Suzuki? Voi putea povesti toate astea, vreodată, ei sau
altcuiva? Chiar, la cine se mai uită acum cele două pisici?
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Dan Perşa

Viaţa continuă...

O, moarte, strig asprimii tale (Frangois Villon)

t

(Miron Licurici într-o zi)
I
Tândăleam, sau nu ştiu prea bine ce făceam, când a apărut
managerul şi m-a împins pe-un scaun: ia loc, domnule, autor, mă îndemnă şi m-a înghesuit, ca pe-un lotru, presândumi cu palmele umerii, în faţa computerului.
- Apasă o tastă, spuse şi apăsă chiar el, ENTER, o tastă pe
care o cunoşteam şi eu. Se ivi o lumânare, parcă. M-am uitat o vreme la ea, pâl-pâl, pâl-pâl, când roşie, când galbenă şi
când albastră ca oţelul, dar apoi, când se linişti, mi s-a părut
că are toate culorile curcubeului. O priveam fascinat, deşi în
prima clipă o dispreţuisem.
- Aş dori o lumânare adevărată, i-am spus atunci managerului. Nu ştiu dacă era un capriciu, sau vroiam să văd anume
ceva în lumânarea cea adevărată.
Managerul pocni din degete şi îndată sosi un servitor în
livrea, dacă n-o fi fost cumva frac. Avea într-o mână o tavă
pe care purta lumânări aurii, iar în cealaltă mână purta un
sfeşnic de argint. Ia te uită, mi-am spus, ce iniţiativă frumoasă, sfeşnicul acesta cu cinci braţe! În el servitorul a înfipt lumânările, le-a aprins şi le-a aşezat în faţa mea, lângă display!
Dar îndată apoi mă ofensă contrastul violent dintre aurul lumânărilor şi argintul sfeşnicului şi atunci, sub ochii mei, sfeşnicul de argint se prefăcu în unul de aur. M-am uitat crunt
în jur, să văd ce truc a folosit managerul sau servitorul. Hm,
erau impasibili şi zâmbeau profesional amândoi. M-am bucurat să am un sfeşnic de aur, dar îndată apoi am gândit, aşa
cum îi trec omului prin cap, aiurea, gânduri, că sfeşnicul şi lumânările ar fi mai frumoase să fie din argint, căci argintul e o
coloană de lumină, seamănă cu bolta însorită, pe când aurul
e mai mult misterios, fiindcă aparţine grotelor. De cum am
cugetat aşa, sfeşnicul şi lumânările s-au ondulat ca şi când ar
fi fost topite şi s-au făcut cu totul de argint. M-am încruntat,
frumos joc, mi-am spus, dar nu-l înţelegeam şi am tras cu
coada ochiului la manager şi la servitor, ei erau la fel de zâmbitori, încât m-am strâmbat la ei şi-am spus:
- Flăcările astea nu mă mulţumesc! Vreau unele pline de
strălucire - şi atunci, din fitilul lumânărilor ţâşniră, ca din
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artificii, flăcări de magneziu, încât noi păream cufundaţi sub
apele mării, astfel că atunci când vorbeam, ne ieşeau balonaşe de aer din gură, urcând spre tavan, ca spre suprafaţa unui
acvariu.
- Aceasta e terasa, spuse entuziasmat managerul, făcând
un pas înapoi şi, într-adevăr, mi-am dat seama, era terasa restaurantului Dunărea şi la una din mese şedea Andrei Boeriu, cu părul rar şi alb, cu mult mai bătrân de cât îl ştiam, gârbov şi chinuit de tremurici, iar câţiva studenţi patinau printre mese pe un lac de gheaţă, încercând să prindă în gură
balonaşele irizate, ce izbucneau, precum o muzică grecească
ori bisericească, din pălăria-sticlă-de-şampanie a unui chelner îmbrăcat în frac, care jongla trei portocale şi zâmbea larg,
privind banca de alături de el, vopsită în verde, cu o stinghie
pictată discret în tuş chinezesc, pictograma sugerând cuvântul ETERNITATEA. Pe bancă, doi bătrâni jucau şah, demonizaţi de ticuri, ca şi chibiţii lor, săltau şi se scălâmbăiau, se
scărpinau în dos şi îşi strigau cu ură unul altuia: şah etern...
şah etern... şah etern... Ce caută personajele romanelor mele
aici?, am vrut să întreb, dar acest joc mă îmbufna, ba chiar
mă scandaliza, încât am tăcut, încruntându-mă. Un bătrân
mai capiu îl apucase de mânecă pe Boeriu şi trăgea de ea mai
să i-o rupă, Vino să fii arbitru, urla el, scuturându-l, încât lui
Boeriu îi căzu din buzunar batista, pe care cu mâna liberă o
ridică şi se şterse pe faţă, apoi privi în sus şi pe un norişor roşiatic jucau şah inginerul Mardare şi laiul Aşchiuţă, Aşchiuţă
prinse privirea lui Andi Boeriu şi ridică mâna a salut, făcându-i semnul victoriei cu arătătorul şi degetul mic, inelarul şi
mijlociul ţinându-le strânse în pumn (o, semnul stanic!, am
strigat, dar Boeriu nu m-a auzit), iar cu semnul acela, Aşchiuţă vroia să spună că totul este OK. Cum îl otrăvea oţăreala bătrânilor, Boeriu se ridică de la masă, îi adună ca pe nişte
popice şi îi vărsă în cutia de table, la un loc cu piesele de şah.
Dar aruncându-şi iar privirea în sus, lui Andi Boeriu nu i se
păru că e totul OK, fiindcă inginerul Mardare se ridicase din
faţa tablei de şah şi vorbea şoptit cu un bărbat scund şi obez,
pe care îl înjunghie fără ca nimeni să fi observat, e colonelul Vărzaru, îşi spuse Boeriu şi i se strânse inima, colonelul
se legăna mugind visceral, ca un leu de mare, iar când sufletul îi ieşi cu un huiet lugubru pe nas, înţepeni şi căzu în cap
în Piaţa Unirii, a căzut un zeu în Piaţa Unirii, strigă cineva şi
atunci, agasat, am prins capul lui Andrei Boeriu între degete
şi l-am ridicat de la pământ, el se răsucea ca o omidă, încer-
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când să scape şi l-am aruncat în cutia de şah, alături de toţi
ceilalţi şi am închis-o.
Dar de cum l-am aruncat în cutie, am simţit o umbră
imensă planând deasupra mea şi când am privit în sus, am
văzut, o fracţiune de secundă doar, încât mi-am spus că a fost
mai degrabă o senzaţie, mâna managerului care se întindea
spre mine să mă înşface. A dispărut pe dată şi mi-am scuipat în sân, cred că am halucinaţii, mi-am spus... m-ar fi aruncat în cutia de şah alături de toţi ceilalţi?. Am privit iar lumânările, imaginea lor unduitoare şi m-am întrebat din ce sunt
făcute, dar nu găseam nici un material concret al lor, afară,
poate, de real.
Gândind la imagini, mi-am amintit un vers, dar nu-l mai
ştiam prea bine: Hei, tu noapte, noapte cruntă, ce-ai scornit,
ce-ai vrut s-arăţi şi mi l-am amintit poate fiindcă toate bazaconiile ce mi s-a părut că le văzusem, nu erau altceva decât scene din romanele mele prăfuite, de parcă m-aş fi aflat
în propria-mi memorie, de parcă aş fi pătruns în propriami minte ca într-un alt tărâm. Apoi am râs. Memorie: cum
să existe aşa ceva? De fapt, mă nemulţumisem gândind la ce
poate sta în memorie: o fantasmă a lumii pentru uz personal. Hm, mă aflu în odaia minţii mele, mi-am spus. Am vrut
atunci să glumesc cu managerul şi servitorul, ca să mai destind atmosfera, dar prea erau serbezi, încât singurul gând cemi veni a fost să scot limba la ei, dar n-am făcut-o dintr-un
soi de pudoare fără vină.
Ce-o fi căutând servitorul acesta aici, m-am întrebat apoi
şi atunci managerul, de parcă m-ar fi auzit, îl concedie cu un
gest şi servitorul dispăru pocnind sec, ca un balon spart, din
care se împrăştie funingine, ce ne înnegri feţele şi dosul palmelor. Dar mi-am dat seama apoi că managerul e mai supărător decât servitorul, plin de porunci cum e, iar, la urma urmei, nu e decât tot un servitor, poate chiar mai puţin nobil decât adevăratul servitor, care şi reapăru lângă masa mea, stând
la fel de imperturbabil în poziţia drepţi, cu privirea fixată înainte şi uşor oblic în sus, în timp ce managerul se făcea nevăzut, tot cu un pocnet sec, dar asurzitor de astă dată, lăsând în
urmă un miros insuportabil de sulf, ce îmi aminti de lacurile nămoloase pentru vindecat reumatismul. M-am aşteptat să
apară în odaie un lac, lacul cel sulfuros închipuit de mine întro carte scrisă de mult, dar el nu apăru, ci se ivi Palatul Domnesc, din altă carte, în piaţa placată cu bazalt mirosind a catran, iar în balconul Palatului domnitorul era un butuc căftănit, pe rotile, pe care lacheii îl trăgeau speriaţi înăuntru, căci
un sobor de preoţi intrase în piaţă, cădelniţând tămâie... Iată,
mi-am spus contrariat, mirosul de sulf mi-a pus în faţă altă
imagine dintr-un roman. ceva din imaginaţia mea. o proiecţie a imaginarului meu. Privii faţa imperturbabilă a servitorului, care îmi păru că îmi face complice cu ochiul, ceea ce mă
contrarie şi mă uitai la el cumplit, cu un interes bolnăvicios,
mai multe clipe, dar faţa lui era neclintită ca faţa unui indian
din lemn într-un parc de distracţii, încât conchisei că mi s-a
părut. Problema mea era acum să potrivesc lumânarea care
se afla pe ecran cu lumânarea care se afla pe masă, dar e prea
mare nepotrivirea între ele, mi-am spus, aşa încât le-am luat
şi le aşezai într-un aparat de tablă cu fante pentru ochi, în care
privind, puteai să vezi natura sufletului omenesc, după felul
în care pâlpâiau flăcările. Sosi un omuleţ de ebonită şi apucă
de mâner acel aparat scornit de mine, mâner despre care nu
ştiusem până atunci că există şi, purtându-l ca pe geanta securit cu pietre preţioase a unui mesager dintre băncile marii
finanţe, dispăru cu ea şi ecranul display-ului rămase aproape
gol, înceţoşat de un alb lăptos.
- Creează un personaj, strigă servitorul, dar când privii
intrigat la el, acesta stătea ţeapăn, încremenit în poziţia lui
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de nobil lacheu şi eram sigur că nu mişcase buzele sale vinete, iar când l-am atins era dur, ca o figurină din teracotă. Dar
i-am urmat îndemnul, deşi nu-l credeam. Iată, mi-am spus,
aparenţe, peste tot doar aparenţe, încât eu ce ar trebui să fac?
Ştiu ce, să caut dincolo de aparenţe, miezul lumii... Am auzit
râsul cuiva, gândurile mi-au fost întrerupte. În ceaţa ecranului se ivise un licurici, care lumina şi crescu până se făcu om.
Îl văzui orbecăind pe o scară şi deschizând o uşă.
- Şnapse! şnapse! striga Miron Licurici încă de la 7:30, când
intra în birou. Era un om slab şi scund, cu o culoare purpurie, nesănătoasă în obraji. Îşi arunca diplomatul pe pupitru şi
domnişoara Arabela vedea cum îi tremură mâinile transpirate. Miron simţea o slăbiciune pe dinăuntru, pe undeva prin
stomac, prin ficat, prin intestine, ce mai, slăbiciunea era peste tot! şi era zdruncinat de un permanent tremur al celulelor. Atomii, asta e, explica el, nu se mai îmbină din pricina alcoolului şi tutunului. Alcoolul i-a umezit, iar tutunul i-a îmbulzit, încât electronii de valenţă, unşi cu prăştină şi oxidaţi
de tabac, alunecă, razna, la vale. Arabela cădea în extaz înfiorat la vorbele acestea, Vai, domnu‘ şef, spunea ridicânduşi ochii cu gene clipitoare, false, de la unghiile pe care le tăia
sau pilea -Dumnezeu ştie! - spre Miron... Nu, Miron nu era
bătrân, abia să fi trecut de treizeci şi trei. Mai putea să placă
unei fete. Arăta binişor, tras la faţă, cu riduri numai verticale, căci avea chip prelung, iar ochii îi erau albaştri, Vai, tu, ca
Peter O‘Toole, spunea Arabela câte unei amice, clipind des şi
cu ochii daţi peste cap, niţel ironic adică. Îndată ce şeful intra strigând Şnapse!, Chitic deschidea dulăpiorul, brusc înveselit şi cu mâini tremurătoare şi el, scotea două ceşti, le ciocnea să sune, apoi le umplea gâlgâit cu ţuici mărgelate. Hai noroc, striga şeful şi dădea mai-mult-ca-ciocănelul, cum îi spunea, peste cap, Hai noroc! striga Chitic şi făcea aidoma şefului. Apoi şeful, aşezat cu o bucă şi-o pulpă pe biroul subalternului, îşi aprindea ţigara. Sufla vălătucii şi încăperea se parfuma intens, Arabela era cuprinsă de un acces de tuse, Vai, încă
nu m-am obişnuit, spunea clipind des, cu ochii ieşiţi din orbite. Dar în venele şefului intrau catifele, mătase de Kaşmir,
balsam de Smirna şi vorba bunului samaritean. Simţea în sânge moliciunea călduroasă a unor o mie şi una de nopţi care îl
desfătau, cu întreagă căldura deşertului arabic. În acea clipă
tremurul înceta, mâna îi devenea fermă, ochiul luciu şi ager.
Dobândesc virtuţi mucalite - se aţâţa singur în gând. Ia spune,
măi Chitic, de unde-ţi vine numele, îşi întreba atunci subalternul, rotindu-şi trunchiul şi capul către el. Ei, domn şef, de
parcă dumneavoastră nu ştiţi! E Pitic în moldoveneşte, spunea moldoveanul sfios. Ia ridică-mi-te-n picioare! îi poruncea Miron şi Chitic se scula şi parcă era mai mic decât atunci
când şedea, Bată-te noroc, măi Chitic, cât eşti de mic! se minuna şeful, apoi sărea de pe birou, căci era vremea să sosească madam Dragobete. Şi ea intra! O sută douăzeci de ocale,
sâni de afrodită africană, pântec de elefănteasă, miros de băbească acrită. Picuri grei de sudoare îi lunecau din plete, pe
sub marginile pălăriei negre dichisite cu frunze şi flori, îi şiroiau pe obraji adunând rimelul în pâraie funebre, se poticneau în aluniţa cât o nucă, lăptoasă şi înmugurită de peri groşi,
din vârful bărbiei şi de-acolo cădeau, clinc! în ligheanul de
sub spărtura din tavan, ori fără sunet pe covorul ca un burete uzat. Nici nu-şi trăgea bine sufletul, că şi începea! Domn
şef, o ştii pe aia, Margareta, faină ficioară. hî?. ei, ea, află că
una mai bună nu găseşti! Cuminte foc şi gospodină, ce mai,
o nebunie, m-am interesat în amănunt, face nişte minciunele de să dai cu clopu-n câini, auzi şi n-are decât treizeci şi doi
de ani are şi. şi Miron se aşeza pe scaunul său de şef, trăgea
adânc în piept aerul acrit de igrasie, privea pereţii tapetaţi de
mucegai şi, Florile mamei lui de stat! înjura în gând, că nu-i
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dă şefului birou aparte, scotea de prin sertare dosarele şi se
prefăcea adâncit în muncă. Până la prânz, madam Dragobete îl însura de cinci ori, pe Arabela de patru şi cum la Chitic nu avea spor, fiindcă nu-i găsea femeie pe măsură, la stat
mică, însă largă-n crăpătură, îl mai însura de trei pe Miron,
vreme în care pocnea între fălci duzini de pomoroage: cireşe pârgoviţe, de era primăvară, pomuşoară, agudă, măceşe, la
vreme de vară şi să te ţii, în toamnele târzii: parmene, renete,
ionatane, nucşoară, pere harbuzeşti, crăieşti şi popeşti, bergamote, scoroambe, perje, goldane, struguraşi, iar în unele
zile chiar trântea pe birou un harbuz cât graţia divină, îl făcea să crape pârâind sub cuţit, ori aducea un pepene galben
cât luna la crug şi-i poftea cu salivă şi-n ochi, respirând gâfâit: luaţi, de mai apucaţi! Nu prea apucau şi ca-n ziua lui Onofrei, treizeci şi doi de şoricei, sănătoşi şi albi precum cobaii,
din gura cât şura a Dragobetei, lăsau numai coji, sâmburi şi
zeamă pe duşumele. Baftă că pleca îndată după ceasurile treisprezece, mânată de treburi fără amânare: fete bătrâne şi flăcăi tomnatici. Răsuflau uşuraţi. Şnapse! decreta atunci cu voce
sfârşită Miron. Chitic, cu zglobiciuni în ochi, turna în pahare. Şeful dădea pe gât holerca, se strâmba, clemfănea şi ofta,
gata de şumeneală. Scotea ciubeica şi îndesa în vatră tabacioc,
până strâmba futacul. Duhănea şi se pupa cu clondirul, sta
cu plosca-n nas şi duhănea. Făcea gâtul leică şi pântecele balercă, încât o vreme uita să vorbească. Doar pufnea când şi
când: tu-le mama lor de tainele universului! iar când spunea
asta, caiere pufoase de fum ieşeau din gura lui şi porneau solemne prin odaie, ca norii într-o zi de târg. Dar de cum alcoolul îi dezmorţea sângele, i se descleşta şi limba. Spunea toată povestea, de la alfa la omega, purta vorba de Ana la Caiafa. L-au atras de mic misterele bolţii şi uite-aşa a ajuns la Institutul pentru cercetarea tainelor universului. Ce splendoare a fost la vremea lui, măi Chitic, dragă Arabela, institutul
ăsta, nu vă pot mărturisi, zău! Clădirea era din marmoră, nu
alta, din argint, ce să zic, în zilele însorite făcea din noi nătăfleţi, ne orbea! Veneai de drag la muncă! Birouri mari ca anii
lumină, nu chiar ca astea ale patronilor de azi, dar erau! Şi îşi
vărsa năduful pe bişniţarii care au dus ţara de râpă. Îşi cerceta când şi când fruntea daurită de sudoare şi încet-încet ajungea la subiectul lui favorit. Ce vise am visat, măi Chitic, dragă
Arabela! Vroia în jurul institutului un mic orăşel de savanţi
şi mari visători, toţi unul şi unul. Să fie studiată în el fantezia, impactul descoperirilor ştiinţei asupra imaginaţiei, asta
îşi dorea. Da, starea civilizaţiei a ajuns la mizerie - şi cred că
v-am demonstrat asta punct cu punct zilele trecute. Am urmat de fiecare dată o insuficienţă a lumii, pe care am resimţit-o interior, cu un de fiecare dată sens prăbuşit, în locul căruia a trebuit să caut, să găsesc şi să pun altul nou. Dar astăzi
am fost despuiat. Nu, nu mai ştiu, nu mai găsesc, surpăciunea e dată dracului. Dacă aceasta este civilizaţia, atunci menirea noastră, a visătorilor, e să producem re-spiritualizarea
lumii. Nu va fi învins astfel neantul, dar vom lupta cu el pentru fiecare milimetru din deşertul pe care se întinde, nu vom
abdica de la existenţă, nu ne vom trăda forţa prometeică! Am
putea câştiga încă victorii asupra morţii, v-o spun eu! Asta e!.
Mai înghiţea o prăştină, ofta, îşi reaprindea pipa stinsă şi iar
vorbea. Spre orele patru, când tiptil se apropia sfârşitul programului de muncă, ajungea la Icar şi zborul lui spre soare.
La patru fix ofta din rărunchi şi, Gata! spunea, se scula de pe
scaunul pus în faţa biroului lui Chitic, dădea peste cap ultimul păhăruţ plin ochi, îşi golea pipa, o arunca în sertar alături de hârtiile strânse în pripă, aştepta să-i plece subalternii,
ieşea şi el din birou, privea lung în urmă şi încuia uşa. Cobora scările şi pornea spre staţia de autobuz. Se oprea, privind
în josul drumului.
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Îl văzui în staţie, cufundat în singurătate, îşi pipăia ţigările în buzunarul de la piept, tuşea, iar inima, o simţi brusc
alungindu-se, oblongă ca un bob de lacryma-christi, dar reveni la loc, nu era încă nici un pericol, însă respiraţia i se înteţise, căci nu mai avea destul aer. Îşi scoase mecanic ţigările din buzunar, aprinse una, trase un fum şi, gata, îndoielile i se risipiră, respira iar în voie, doar pleoapele i se îngreunau şi ochii îşi pierdeau limpezimea. Văzu, în depărtare, autobuzul, acoperit de reclame, părea o raclă veselă şi Miron Licurici aruncă chiştocul, îl călcă şi atunci din plămâni îi urcă
o mare energie fierbinte, o putere, în cap, îi paraliză creierul,
iar pe el însuşi îl aruncă afară din propria-i ţeastă, o, dar acea
putere ce-a ieşit din mine sunt chiar eu, îşi dădu seama, bucuros că există în afara propriului său corp, într-un câmp de
energie inimaginabilă şi inepuizabilă, constată toate acestea
cuprins de o neasemuită bucurie şi privi la propriul său hoit,
rămas în picioare, pe trotuarul umed. Era un hoit puternic la
o adică, nu se lăsa, dar era scuturat de frisoane, de un vaiet
al cărnii ce trepida, era insuportabil acel clănţănit al celulelor
şi îi porunci să se calmeze, iar zgâlţâiala încetă, pentru că el
îi comunicase ceva special o dată cu porunca. Nu, maldărul
acela de carne nu murise, mai păstra ceva viaţă în el, alta decât a celui ce se afla afară şi cel de afară cine putea fi altul decât sufletul, adică el însuşi, omul, Omul, iar hoitul de pe trotuar, adică Miron Licurici însuşi, avea şi el o brumă de viaţă,
a lui, căci era încă viu, şi avea o brumă de luciditate, fiindcă
îl putea asculta pe Om şi îi putea executa poruncile. Sufletul,
Omul, îi ordonă şi Miron Licurici îndeplini sârguincios ordinul, se apropie de un bătrân şi îi ceru, cu voce limpede, încât
părea dojenitoare, aşa cum nu o avusese el niciodată, un medicament pentru inimă. Oamenii, toţi, îl urmăriseră cu privirea, iar acum l-au şi auzit, s-au scotocit prin buzunare, din
care au scos flacoane colorate de medicamente, nici ei nu o
duc bine cu sănătatea, gândi Omul şi sunt bolnavi fiindcă nu
ştiu că sunt nemuritori, o femeie îi strecură între degete lui
Miron Licurici o pastilă şi acesta o băgă în gură, a zdrobit-o
între măsele şi a înghiţit-o. Apoi s-a apropiat de bordură şi
s-a lăsat în şezut pe ea. Şi încet, sufletul, Omul, se întoarse în
craniul trupului pe care îl părăsise şi se răspândi în tot corpul lui, umplându-l de o neasemuită bucurie.
- Atunci mi-am dat seama că în trup este o scânteie de
conştiinţă, care e viaţa trupului, alta decât viaţa însăşi, care e
în suflet şi că, această conştiinţă, e luciditatea hoitului, care
se exhibase egocentrică ani în şir şi teama de moarte mă îmbolnăvise, gata să mă ucidă! spunea Miron Licurici despre
propriul său trup. Căci conştiinţa hoitului e doar conştiinţă
a morţii, deci teamă, disperare. Înainte de preinfarct, parcă
nici nu existam pentru ea şi nici eu însumi nu ştiam de existenţa mea, pentru vă luciditatea hoitului, ea era alfa şi omega. Nimic nu îi putea sta împotrivă. Numai voinţa ei şi a ei
să triumfe - şi se umplea de amărăciuni, căci nu descoperea
nici o salvare. Abia apoi s-a micşorat la ea însăşi, a înţeles că
nu e mare scofală de ea. A ştiut că am salvat-o, dar nici chiar
eu nu mi-am putut explica la început de ce. Ce rost are existenţa acestei lucidităţi egolatre? Am salvat-o tocmai pentru
că era pieritoare. Vroiam să
0 ştiu încă acolo, ca un embrion al creierului acelui hoit
pe al cărui buletin de identitate scria Miron Licurici, vroiam
să îi mai las bucuria de a explora încă lumea, de a îmbrăţişa
o femeie frumoasă, de a vedea cerul şi munţii, dar mai ales
pentru că am ştiut că ea e legătura mea cu lumea, pe care apoi
o voi pierde pentru totdeauna. Dar şi mai mult, nu am părăsit luciditatea hoitului, viaţa ei efemeră şi nici prin gând nu
mi-a trecut să plec, deoarece ştiam: Miron Licurici mai vroia să trăiască - aşa le povestea colegilor, când mai trecea pe la
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fostul său serviciu, cu proaspăta-i nevastă Margareta. Le arăta tuturor buletinul, de parcă nu l-ar fi recunoscut: Miron Licurici. Eu sunt şi totuşi nu sunt eu. Madam Dragobete sorbea
cuplul din ochi şi le dăruia soţilor câte-o nucă...
- Da, am creat un personaj, i-am spus servitorului, luându-mi ochii de la ecran, dar el nu se clinti. Privii la Miron Licurici şi el zâmbea, Trăim într-o lume sordidă, spuse şi chiar
după ce aflăm că suntem nemuritori, lumea tot sordidă rămâne, pentru că sunt prea puţini cei ce ştiu. M-au înfricoşat
vorbele lui şi locul i-a fost luat de o ceată de hoituri care înaintau vesele spre mine, chiuind ca la nuntă şi purtând sticle cu vin şi pulpe prăjite de batal în mâini. Se auzea o muzică lăutărească îndrăcită, iar mersul poticnit, de parcă nu ar
fi avut încheieturi, al hoiturilor, mă înspăimântă. Am întins
mâna către ele şi le ştergeam pe rând prima literă a cuvântului ce-l aveau scris pe frunte, EMETH şi ele cădeau răpuse.
Veni bătrânul Frankenstein şi cu mătura le adună într-un făraş, în care se făcură cenuşă. Bătrânul Frankenstein plângea,
îşi turnă cenuşa în cap şi atunci se metamorfoză în Miron Licurici, personajul meu, care zâmbi şi se metamorfoză la rându-i într-un omuleţ de ebonită cu o valiză în mână, pe care
o lăsă jos şi scrise grăbit pe ea, cu litere aurii: FANTASMA.
CRONICA NAIVĂ A MORŢII, apoi fugi, lăsând geamantanul acolo. Privii tulburat în jur, aş fi vrut să-i vorbesc servitorului, dar el căpătase deja patina cenuşie a pietrei, se transforma treptat în statuie, cutele hainelor lui se întăriseră, îmi părea un Nelson de ceară, ochii îi erau goi, lipsiţi de ferocitate
sau candoare, mâinile sale nu mai păstrau nimic din sălbăticia vieţii. Atunci apăru managerul, Ai creat un personaj, mi-a
spus, un personaj care se metamorfozează, ale cărui experienţe existenţiale se permută singure, pentru că nu sunt întro carte, ci în memoria pe care o poţi modifica a unui computer şi astfel ai reuşit să salvezi lumea, domnule autor, căci
şi dacă lumea va fi să rămână încremenită şi nici un miracol
nu ar mai fi posibil privindu-i destinul şi starea, ai produs un
miracol în interiorul ei, în viscerele imaginarului ei şi ai spulberat astfel legi ce au ajuns să-i fie imuabile, cu cât cunoaşterea pozitivistă a înaintat şi care ne mortifică. Astfel vorbi managerul, iar eu căutam în tremurul vocii lui o undă de ironie,
dar eram îngrijorat de altceva, însă înainte de-a apuca să-l întreb de soarta servitorului, dispăru. Am lovit surescitat tastatura, cred că de trei-patru ori şi înainte să-mi dau seama ce
se petrece, se ivi un omuleţ de ebonită în fugă, o împuşcătură detună undeva şi omuleţul îşi duse mâinile la piept, am auzit un vaiet gâtuit, de muribund, omuleţul căzu, iar o pasăre
ţâşni razant din cer, pierzându-se jos după linia orizontului.
Atunci mi-am dat seama de eroarea regretabilă pe care o făcusem atingând tastele şi am strigat după manager, Maestre,
Maestre, Maestre, dar el nu apăru şi poate că nici nu ar fi ştiut să dreagă lucrurile, ori poate chiar îmi transmitea prin absenţa lui că nu mai este nimic de îndreptat, răul fusese făcut
şi altădată să am grijă să procedez în chip responsabil. Am
ezitat o vreme şi îndoiala era iritantă, aş fi lovit din nou tastele, le-aş fi lovit iar şi iar, ca pe o răzbunare, sau ca pentru
a duce dezastrul la final şi atunci cu siguranţă că managerul
ar fi apărut, Îmi pare rău, ar fi spus, dar timpul dumneavoastră de creaţie a expirat, poftiţi vă rog afară - şi m-ar fi eliberat fără doar şi poate, sau cel puţin aşa speram, pentru că era
posibil şi alt deznodământ, să fiu condamnat la moarte pentru nerăbdare şi bestialitate, iar doi gealaţi în negru să vină,
unul să-mi proptească gâtul pe butuc şi celălalt să mi-l reteze,
încât capul meu să se rostogolească în coşul cu rufe proaspăt
albite al spălătoresei, care îl va lua şi îl va pune ca bibelou pe
şemineu, plăcându-i cum clipeşte şi cum imită când şi când,
cu limba scoasă, sunetul unei bese, stârnind hazul nevredni-
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cilor târgoveţi. Dar deşi închipuiam, nu se întâmpla nimic şi
omuleţul împuşcat mă deprima şi mă scârbea, căci începuse
să pută, putrezea întocmai trupului unui om mort. Am stat o
vreme, imaginând tot felul de scene şi aşteptând, aşa cum mă
obişnuisem, ca ele să devină realitate. Am băsnit, am scornit, am născocit, am nălucit, dar toate visele mele se dovediră sărmane amăgiri, castele spaniole. Nimic nu s-a întâmplat.
După mai multe ore, îngrijorarea mea crescuse într-atât, încât îmi doream ca, fie şi printr-o metodă infamă, să pot părăsi biroul acela în care managerul mă claustrase. Nu, nu e vorba că nu avea uşi şi nu e vorba că nu avea ferestre - o fi avut el
cândva! -, ci faptul că eu nu puteam face o uşă şi nu puteam
face o fereastră, încât să pot ieşi, dar mai era ceva, de o vreme o voce bolborosită recita neîntrerupt într-un colţ: în încăperea sumbră şi urâtă în care Dumnezeu m-a surghiunit şi nu ştiam cine vorbeşte, fiindcă nimeni nu se afla în colţul
din care venea glasul. iar cadavrul putrefiat al omuleţului de
ebonită emana miasme insuportabile... Încât nu am mai avut
ce face pentru a provoca vreo întâmplare, decât numai să închid ochii şi concentrându-mă astfel ca într-un exerciţiu mistic, să ghicesc tasta care trebuie apăsată şi curând am simţit
că degetul meu mic e cel bun, iar când s-a îndreptat spre un
anume loc, l-am lăsat să o facă.
Îmi trasei mâna şi am privit degetul meu mic ars. Pe vârful lui se imprimase un cuvânt misterios: ŞA. Mi-am amintit
de un vechi manual, un bucvariu al întâmplărilor scris de-un
armean cărturar mic şi ţanţoş, o azbuche unde ţineam zăloaga
la pagina a unsprezecea, spre a citi mereu din ea acelaşi paragraf despre Prudenţă, Tărie sufletească, Dreptate, Cumpătare
şi Beatitudine. M-am uitat mai atent şi văzui că nu era un cuvânt, ci iniţiale, căci între litere se găseau puncte: Ş.A. Mi-am
dat seama că am greşit apăsând acea tastă cu degetul meu ensiform, care mirosea acum a capră. Am vrut să mă concentrez
ezoteric, până la exultaţie, pentru a apăsa alta, însă am văzut
că pe ecran apăruse o cazma soldăţească. Era un semn bun,
totuşi, deoarece cadavrul piticului mort, descompus, exala.
Şi atunci, brusc, mă înfioră un gând. Îmi amintii toate poveştile, iar în ele cineva ajunge viu în tărâmul morţilor. Intuiţia înfricoşătoare îmi cotropi rărunchii, îngreţoşându-mă, nu,
nu se va întâmpla nimic, oricâte taste voi mai apăsa, fiindcă
eu eram cel sortit să treacă în tărâmul celălalt, ca să îngroape piticul. Pentru a verifica acest gând ameninţător, am apăsat pe rând mai multe taste şi, într-adevăr, nimic nu s-a clintit în jurul meu. Aşa că după alte câteva ore de cugetări şi alte
încercări, unele chiar necugetate, am fost silit să accept fatalitatea şi îndată m-am aflat lângă piticul mort, cu hârleţul în
mână şi am început să scobesc pământul pietros, gropniţa a
crescut şi în ea l-am azvârlit, ca pe ceva netrebnic, i-am cântat prohodul aşa cum ştiam că se face, am spus două vorbe
de bine, după câte îl cunoşteam pe defunct şi l-am astrucat.
Îndată aerul se tămădui şi am putut respira în voie. Necazurile însă nu s-au lăsat aşteptate. Într-un colţ, văzui un animal
ce mă pândea. Avea ochi de căprioară, urechi de lup, bot ca
un gât de sticlă cu o ventuză în vârf, trup de măgar, coadă de
pinguin, picioare de porc şi două aripi albe de hulub, cu care
mă gândii că nu poate zbura, în ciuda mărimii lor, din cauza greutăţii sale, dar asta nu îl ajuta să fie cu nimic mai puţin fioros. Mi-am făcut cruce şi mă pregătii să mă aşez în genunchi pentru rugă, înţelegând că de scăpare nu poate fi vorba. Dar tocmai atunci apăru un bătrân cu mantie albă, sandale greceşti, pe cap cu o coroană de dafin, ce purta în mână
un baston cu care căuta drumul şi astfel îmi dădui seama că
e orb. Se îndrepta chiar spre gura fiarei şi nici nu apucai să
strig, pentru a-l înştiinţa de pericol, că el ajunse lângă arătare şi o izbi cu bastonul peste bot, făcând-o să chelălăie, ODIHYPERION
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SEEA, mi se păru că ar fi urlat lugubru fiara, astfel bătrânul
punând-o pe fugă. Apoi dispăru şi el, înainte de a apuca să-i
mulţumesc. Rămasei singur şi nu ştiam încotro aş putea să
mă îndrept, încât mă aflam foarte nefericit. Mai cu seamă că
bătrânul îmi amintise de dragul meu bunic, pe care îl veneram încă din vremea în care îmi spunea poveşti şi mă apucă o mare tristeţe, ştiind că nu mai e pe lume. Am început să
plâng, cu lacrimi mari, care îmi înecau obrajii, până când am
auzit un glas lângă mine şi m-am oprit ruşinat.
- Da, asta e tot ce a mai rămas din lumea poveştilor, mi se
adresă un băieţel, pe care privindu-l cu ochii limpeziţi de lacrimi, l-am recunoscut: era nimeni altul decât Bastian Baltazar Bux. Mă uitai în jur la îndemnul lui şi am văzut că mă
aflam pe o planetă micuţă, micuţă, fiindcă, mi-am dat seama,
se zbârcise şi se scofâlcise, deşi fusese o dată neîntrecut de
mare. Acum semăna cu un bostan, ce din pricina uscăciunii
se strânsese şi crăpase. Da, asta e Ţara Poveştilor, spuse Bastian Baltazar Bux. Sărmana de ea! Poveştile vin de pe Pământ,
îmi explică el, în timp ce scobea cu briceagul un ram de soc,
pentru a face un fluier, de acolo veneau până aici şi umpleau
lumea noastră, care era mare şi înfloritoare. Dar acum oamenilor nu le mai arde de poveşti. Sunt prea ocupaţi. Vrei să afli
ce poveşti ne mai vin de acolo? Şi înainte ca eu să-i răspund,
se apucă de istorisit.
Toţi oamenii s-au evaporat într-o bună zi şi Margareta cu
Miron au rămas singuri pe Pământ. Au ales o maşină, pe care
de mult şi-o dorea Miron, dar nu avusese cum să şi-o cumpere din salariul său de bugetar, au încărcat-o cu de toate - inclusiv două puşti noi din magazinul vânătoresc pe care Miron de asemenea le dorise mult - şi au început să călătorească.
Azi erau la Nisipurile de Aur, mâine pe Coasta de Azur, locuiau azi într-o vilă, mâine în apartamentul regal al unui hotel,
poimâine într-un castel scoţian. Şi-au schimbat apoi maşina
cu alta mai frumoasă şi se simţeau minunat împreună. Miron s-a apucat să vâneze, iar Margareta să se plimbe prin magazine. Seara făceau focul pe un ţărm de mare şi prăjeau vânatul, noaptea se iubeau fără să-i deranjeze nimeni. Întreaga
planetă era pentru ei cum e casa pentru o familie - cu bucătăria şi dormitorul în care e linişte şi siguranţă.
Miron învăţa să piloteze un helicopter, ca să poată trece peste ocean, în America. Margareta umbla prin casele de
modă celebre altă dată şi schimba toalete în faţa oglinzilor.
Într-o zi Margareta spuse că are ameţeli şi greţuri. Nu-i
nimic, nu se pierdu cu firea Miron, găsim noi într-o farmacie ceva să te ajute. Nu putem irosi anii ăştia frumoşi, îngrijind un copilaş, care plânge şi face pipi în pat. S-au dus la farmacie şi au găsit leacul folositor. Margareta l-a luat şi n-a mai
avut ameţeli şi greţuri.
- Ce poveste frumoasă, ce poveste frumoasă!, se auzi vocea unei fetiţe ivită lângă noi. Nu aţi văzut un iepure mare şi
alb care are un ceas?, întrebă şi plecă veselă.
- Sunt sigur că nu a înţeles-o, spuse Bastian Bux. E o poveste tristă. Se aşeză pe un rid al planetei şi stătea cu capul pe
genunchi. Am privit în jur şi, cum nu aveam cu cine vorbi,
m-am gândit la o povestioară plăcută, pe care să i-o spun lu
Bastian, mult îndrăgit de mine, ca să-l împac. Dar nu-mi venea, de supărare, nimic în minte. Şi tocmai atunci văzduhul
se întunecă, tunetul bubui şi vântul poliză cu nisip orizontul.
Am văzut licoarna ce alerga plină de teamă în clarobscur, licoarna albă, urmărită de un nor roşiatic, care prăbuşea cerul
peste pământul cutremurat, ca pe o tornadă. Taurul Stacojiu,
suspină Bastian, dus pe gânduri, neluându-i în seamă. Vâjâiră pe lângă noi şi stâncile se surpară, praful se ridică în valuri.
Eu m-am agăţat de un arbust, ca să nu fiu luat de vârtej, iar
Bastian se prinse, brusc speriat, de un picior de-al meu. Ta-
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urul şi licoarna trecură, iar în urma lor venea Schmendrick
magicianul. Se opri alături de noi şi ne scormoni cu privirea.
Bastian îşi netezea hainele prăfuite. Povesteam, îi spuse el lui
Schmendrick. Aaa, să vă spun atunci povestea cu alchimistul,
spuse acesta şi începu să istorisească...
Eram mâhnit peste măsură de cele auzite, mai ales că atât
de mult iubeam poveştile. Nu am avut însă vreme să mă lamentez, deoarece am fost intrigat de apariţia lui Miron Licurici în faţa universităţii bucureştene. Trecea pe lângă tarabele
de cărţi, cercetându-le. Îndată ce descoperea una despre paranormal, o deschidea mai întâi în două părţi aproape egale şi o rupea, apoi o făcea harcea-parcea. Perplecşi la început
din pricina unui asemenea comportament, anticarii nu au reacţionat decât abia când pe trotuar se afla deja un vraf de foi,
ca un moloz. Atunci îl imobilizară pe Miron Licurici şi au
chemat sectoristul, care îşi dădu cascheta spre ceafă, îşi supse burta, ca să-i încapă degetele mari sub centură şi evaluă sinistrul. Cum nu leza cu nimic statul, scoase doar chitanţierul
şi îi arse lui Miron Licurici o amendă. Înainte însă de a reuşi
să-i ia banii, doi vlăjgani în haine de piele îl apucară pe Miron de subţiori şi legitimându-se drept inspectori ai Centrului
de Cercetare a Fenomenelor Paranormale şi Protecţie a Cetăţenilor Paranormali, îl luară pe sus. Zadarnic bătea aerul cu
picioarele Miron Licurici! Vlăjganii au deschis uşile din spate ale unei dube albastre şi au îmbrâncit arestatul, după cum
presupuneam eu că era, înăuntru.
Apoi duba se făcu nevăzută, dând colţul spre Piaţa Unirii. Am început îndată să mă tem că personajul meu, care la
o adică îmi era protejat, va dispare definitiv din poveste, închis pe veci sau poate chiar ucis. Nu ştiam însă cum să-l urmez, căci asta ar fi fost posibil doar dacă aş fi avut bani de taxi
şi nu aveam, ţara aflându-se, din anul 101 d.Ch. în tranziţie,
dar auzii vocea potlogărească de acum pentru mine a servitorului, deoarece venea de niciunde, care îmi aminti că mă aflu
într-o realitate virtuală de mine însumi născocită (deşi eu nu
am fost niciodată sigur de una ca asta), în memoria culturală
a lumii, aşa încât pot manipula întâmplările după plac, fapt
ce nu se petrece din pricină că eu nu eram prea convins că
pot aşa ceva, datorită eşecurilor repetate de câte ori încercasem, Sigur, am auzit vocea servitorului, eşecurile nu sunt decât propriile tale blocaje, drumuri care pe traseele creierului
s-au închis, pentru că aşa ai fost crescut şi de câte ori ai pătruns pe ele ai fost pedepsit, iar mai târziu, de câte ori ai vrut
să le străbaţi, ai suferit eşecuri, ca acela de a zbura, de pildă,
deoarece ele nu aduc succes în lumea aceasta, până ţi-ai spus:
gata, de acum m-am învăţat minte, pe aceste căi n-am să mai
umblu şi trei sferturi din mintea ta e zăvorâtă cu lacătele falsei morale, ale dogmelor şi cu timpul se va atrofia, fiindcă se
pustieşte. Însă ai ocazia acum de a deschide o poartă, sau alta,
pentru că nu e vorba de altceva, decât de nişte mituri vechi
ce ne oprimă, distribuite în conserve cu ulei sau marinate şi
mâncate zilnic cu puţină sare de lămâie, deoarece lămâi nu
mai există în lumea noastră secătuită, ori fie şi cu alt condiment, de pildă puţin Faust cu piper, puţin Don Quijote cu
ghimber şi puţin Don Juan ardeiat, Bruno cu ciuperci mâncat de-un ciupercar, sau Galileo Galilei cu hrean, ori Einstein
cu şofran, miturile oficiale ale lumii noastre, despre cum s-a
tras omul din maimuţă, înfeudate de put a holeră şi înghiţite
cu noduri de popoarele creştinătăţii. Aceste cuvinte ale servitorului mi-au dat curaj şi m-am gândit: ce-ar fi să mă aflu
în clipa aceasta acolo unde e închis Miron Licurici (deoarece
nu mă îndoiam că a fost încarcerat, pradă şi eu stereotipurilor unei lumi post-totalitare), da, să mă aflu unde e în clipa de
faţă Miron Licurici – şi îndată mă aflai – protejatul meu, pentru care am început să cred că pot face mai mult decât crezu-
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sem până atunci că îmi stă în putere – şi, chiar, pentru câteva clipe l-am încoronat, i-am dat herb, veşminte crăieşti şi îl
suii pe tron, între boieri de viţă, dar el se pare că nu era prea
mulţumit între halebardele străjerilor săi şi nu-i plăcea să poruncească acelor supuşi, ceas de ceas, ce să facă şi nimeni să
nu-i iasă din vorbă, mai cu seamă că îl supăra o măsea, iar
cum era un om al secolului XX, nu putea sta înţepenit pe tron,
ci îşi urcase un picior pe rezemătoarea de coate şi stătea cam
răscrăcărat, încât boierii se foiau indignaţi - ei, da, ca autor,
puteam face pentru el mai mult decât un becisnic de senator
pentru un netrebnic de jălbar, ba chiar mai mult decât preşedintele ţării pentru vreun urgisit de calic, pe care-l miluieşte
ca să-l dea exemplu naţiunii. Aşa că îndată ce-l găsii pe Miron Licurici legat fedeleş de un scaun, în subsolul Palatului de
Justiţie, cu capul îngropat sub o cupolă de plexiglas din care
ieşeau cabluri şi fire ce duceau la aparatele electronice, care
acopereau pereţii, iar cei doi zdrahoni, aşezaţi de-a stânga şi
de-a dreapta lui, îi puneau întrebări răstite, fără a mai asculta
ce răspunde, i-am schimbat soarta: îl făcui director chiar în
acea clădire, pe care am renovat-o pe loc şi i-am dat un birou
larg, l-am aşezat într-un jeţ, l-am înţolit fercheş cu costum şi
plastron, i-am pus la gât papion, iar în barul ascuns, ce culisa când apăsai pe buton, i-am pus numai whisky, ştiindu-l sătul de prăştină, i-am umplut un sertar cu trabucuri (din cele
olandeze), iar pe Chitic i l-am făcut secretar, pe madam Dragobete şefă de cabinet, pe Arabela documentaristă, iar afară,
de-a lungul clădirii, am atârnat o firmă nouă şi fosforescentă,
făcând din Palatul Justiţiei, Noul Institut pentru Cercetarea
Tainelor Universului. Miron Licurici mă apostrofă însă, neobrăzat de-a dreptul, muşcă vârful unui trabuc, şi-l aprinse şi
cu emfază îmi reproşă că l-am întrerupt din discurs, discursul vieţii lui la o adică, unica ocazie de a-şi dezvolta concepţia în faţa unor adevăraţi iniţiaţi, cum erau inspectorii pentru fenomene paranormale, care pe deasupra îl şi înregistrau
pe bandă magnetică, ocazie cu care crede că nu se va mai întâlni. Mă înfuriai la început, dar apoi mi-am recunoscut greşeala, căci nu e de ajuns să-i dai omului putere, respectabilitate, bani şi faimă, ci trebuie să-i împlineşti mica dorinţă ascunsă, care poate fi pentru tine te-miri-ce, însă pentru el este
buricul lumii, iar eu nu cercetasem dorinţa lui Miron Licurici,
care nu jinduia la alta decât să se confeseze, să-şi mărturisească îndelung rumegata concepţie, prin care ajunsese să cuprindă lumea în degetul mic, într-o imagine coerentă şi plină de
miez ca un cristal de diamant, pe care ar fi vrut să i-o împărtăşească toţi ceilalţi. Îmblânzit de aceste gânduri, i-am adus
lui Miron Licurici auditoriu, mulţimea pestriţă de gură-cască a străzilor, câteva posturi de televiziune, printre care şi pe
cel naţional, câteva frecvenţe radio şi-un savant amical, ales
în Parlament cu majoritate de voturi, Domnule Miorn Licurici, îl interpelă reportera blondă ca o holdă de grâu şi piept
ca un tăpşan cu două pepenoaice fermecate, ori, dacă vreţi, cu
două ridichi urieşeşti - de vă mai amintiţi povestea -, Domnule Miron Licurici, după ce aţi luat atitudine în Senat contra literaturii paranormale, aţi convocat această mare conferinţă de presă, ca să pledaţi pentru o cauză ce spuneţi că a fost
până acum prost înţeleasă, Da, hâm, îşi drese vocea protejatul
meu, încât îmi păru că e mulţumit de ipostaza ce i-o conferisem, da, cercetând ani în şir tainele universului, am ajuns la
concluzia, domnilor, că facultăţile paranormale sunt un dar
aparte. Un dar prin care noi avem şansa de a intra în legătură cu însuşi Dumnezeu! Dar, e un dar în toate, pozitivismul
nostru le cetluieşte amăgitor. Căci în loc ca ele să fie lăsate libere, ori educate chiar, pentru a deveni trans-sensibilitatea de
care avem nevoie ca să comunicăm cu divinul, le preschimbăm într-o farsă; pentru că altceva ce e psihokinezia, când
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avem macarale, biocomunicaţia, când avem celulare, radiestezia, când avem aparatură geofizică, accentuă el. Degradăm
energiile nobile - şi Miron Licurici îşi miji ochii, ca să vadă
numele scris pe ecusonul reporterei blonde, Mar-ga-re-ta, silabisi el, încât am început să cred că dorinţa lui de autoritate
ascunde o alta mai profundă şi de nemărturisit. Gândind eu
astfel, cuprins de îndoieli, scena, cu tot cu oameni, dispăru.
În locul ei rămase doar celularul lui Miron Licurici şi fiindcă
suna, ce e drept stins, l-am ridicat şi l-am pus la ureche, dincolo se auzea un horcăit, o voce care agoniza, un glas de muribund: Alo! spuse, Alo! am răspuns timid. Eu sunt Dumnezeu, zise vocea, cu cine vorbesc, dar, de spaimă, am scăpat celularul din mână, Te costă atât şi atât convorbirea, auzii îndată
lângă mine un glas şi privind am văzut o tânără frumos îmbrăcată, care ţinea pe braţ un laptop şi bătea tastele, iar printr-o fantă ieşi o chitanţă şi ea mi-o înmână, o cifră astronomică, E horoscopul zilei, spuse, aveţi grijă la colesterol, sunt
şanse ca inima să vă cedeze, pielea să se zbârcească, dinţii să
cadă, ridurile să vă înghită obrazul, sunt şanse să adormiţi pe
timp nelimitat şi nu speraţi în Judecata de apoi, căci Dumnezeu e pe moarte şi nimeni nu va mai avea pentru ce vă trezi.
Mă apucă deznădejdea şi de urât mă aşezai pe bolovanul
ce se afla acolo şi începui să mă vaicăr, boceam cu lacrimi
mari, când apăru, şontâc-şontâc, pipăind înainte-i cu bastonul pământul, bătrânul orb cu mantie albă şi mă oprii din
plâns, din pricina ruşinării şi privindu-l mai bine, l-am recunoscut, era Homer, el îmi dărui o pietricică şi mă îndemnă
să o duc la ureche, încât înăuntru-i auzii clinchete de trianglu şi suspine de clopoţei, iar apoi mă îndemnă să pun urechea pe bolovanul pe care şedeam şi în el am auzit o întreagă
orchestră, sunetul se naşte numai din uscăciune, din căldură,
din foc, rostirea e întotdeauna verticală, spuse Homer, iar eu
îmi amintii vorbele lui Dante:
O, voi, ce teferi v-aţi născut la minte, căutaţi cu sârg ce tâlc
ascund de gloată, sub tainic văl, ciudatele-mi cuvinte.
Şi mi le amintii pentru că mă nedumereau vorbele lui Homer, ele poate că ascundeau doctrina şi eu nu puteam s-o înţeleg, Nici nu încerca, mi-a spus, căci nu există nici un lucru cu înţeles, uite, eu am fost desemnat să-ţi fiu călăuză, dar
cum aş putea, când sunt orb? zise şi dispăru, iar în locul lui
se ivi Miron Licurici cu un trabuc în colţul gurii, care-i îngălbenise mustaţa, era preocupat să rezolve un test de inteligenţă, însă doar se prefăcea, după cum mi-am dat seama îndată, pentru că îşi săltă ochii din carte, privindu-mă sfidător şi spuse: eşti în stare să rezolvi testul acesta? cunoscându-mi orgoliul, obsesia bolnavă de a da soluţii, fiindcă soluţia e o semnificaţie, aşa credeam şi prin semnificaţii simţeam
că înşel moartea, doar că în ultima vreme toate înţelesurile
pieriseră şi îmi rămăsese doar travaliul, încât numai o clipă
dacă nu munceam, mă cuprindea disperarea în ocna ei, Da,
cum să nu, i-am spus lui Miron Licurici şi i-am luat caietul
din mână şi în vreme ce dădeam răspunsurile, el se puse pe
bavardaj, E o vreme mizerabilă chirăi căscând, încât îţi apasă
creierul, ştii, zilele trecute i-am dat unui cunoscut testul de
inteligenţă şi a realizat 182 de puncte, i-am pus în faţă nodul
gordian şi el a ezitat, mi-a spus apoi că se întreba de ce i-am
dat problema nodului, a cărei soluţie o cunoştea şi atunci m-a
făcut curios, m-am aruncat în vâltoarea timpului şi am ajuns
în vremea lui Alexandru Machedon, i-am dat testul de inteligenţă, el l-a rezolvat şi avea 185 de puncte, i-am pus în faţă
nodul gordian şi el îl reteză a doua oară fără a sta pe gânduri.
Îi întinsei lui Miron Licurici testul rezolvat, el făcu în minte calculele şi spuse, Trebuie că e o greşeală, ai 189 de puncte şi mi-a pus în faţă nodul gordian, iar eu l-am ridicat deasupra capului, l-am arătat şi întrebai: cine e în stare să-l taie?
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Hm, zise Miron Licurici, ce să însemne asta? Înseamnă că eu
nu am nevoie să-l tai, spusei, aşa cum tu, care eşti personajul
meu, nu ai avut nevoie să-l tai, ci doar l-ai arătat, pentru a savura plăcerea în faţa celor care îl taie şi a celor care ezită să-l
taie, Îmi place soluţia ta, spuse Miron Licurici şi în locul lui
apăru Homer, Caut pe neguţătorul de labirinturi, spuse, nu
cumva l-ai văzut, are un trabuc în colţul gurii şi mustaţa îngălbenită de nicotină, Ba da, i-am răspuns lui Homer, tocmai
a dispărut, dar pentru ce îl cauţi? Pentru că, spuse el, nimeni
în zilele noastre nu mai e în stare să taie nodul, însă am auzit de un anume Alexandru, căpitan de oşti, care ar putea să-l
reteze, Dar ce nevoie ai de el retezat, m-am arătat nedumerit,
întrucât pentru cei ca noi este de ajuns să-l contemplăm, Da,
dar pentru ceilalţi e un chin, spuse Homer cu mâhnire şi vor
să îl vadă rupt, deşi, chiar spintecat, el continuă să existe şi o
dată cu el suferinţa celor ce nu îl pot dezlega.
II
Felicitări, auzii vocea managerului, care se afla acum alături de mine, ai intrat pe un drum înfundat, ceea ce înseamnă că ai străbătut un drum până la capăt, încât ai reuşit să ieşi
din joc, felicitări, nu reuşesc prea mulţi şi drept să spun nici
chiar noi nu cunoaştem modul în care se poate parcurge un
drum complet, poate că din întâmplare ţi-ai construit bine
personajul, sau poate călăuza ta, în ciuda faptului că e oarbă,
ţi-a oferit cele mai directe racorduri, sau, cine ştie, poate că
jocul însuşi nu e decât o cacialma şi îl duce la împlinire pe cel
mai puţin menit împlinirii şi la eşec pe cel mai vrednic dintre
oameni. O singură problemă există acum: cum vei intra din
nou în joc, spuse managerul şi dispăru. Mă aflam iar pe scaunul din faţa display-ului, am privit în dreapta şi am observat un aproape imperceptibil zâmbet pe chipul servitorului,
poate un zâmbet ironic, nu puteam să-mi dau seama, i-am
atins hainele, erau moi, normale, Domnul doreşte ceva? întrebă el, Aş vrea să ştiu, i-am spus, dar nu eram foarte sigur
de ceea ce vroiam să ştiu, sau dacă vroiam să ştiu într-adevăr
ceva, aş vrea să ştiu de ce e nevoie să intru iar în jocul acesta?
am întrebat într-o doară, Pentru că trăieşti, spuse el şi nu ai
altă cale şi dacă vrei alte motive, pentru că acum e mult mai
greu, spuse servitorul, ai ajuns la nivelul al doilea, poţi foarte bine să nu reiei jocul, eu cel puţin am asistat la numeroase abandonuri, aşa că al tău nu mă va uimi, căci existenţa ce
e, dacă nu o sumă de eşecuri şi abandonuri? Domnul doreşte ceva? întrebă iar la finele discursului său. Probabil aţi ştiut de la bun început, i-am reproşat, că sunt incapabil să renunţ, să-mi reprim pătrunderea în nedesluşit până acolo încât chiar eu să devin eşecul însuşi al acestei lumi şi apăsai o
tastă, pe ecran se ivi un omuleţ de ebonită, poate acelaşi cu
cel pe care l-am îngropat, deoarece pentru el memoria calculatorului putea fi considerată o abstracţie infinită, deci putea
să-l resusciteze şi să-l multiplice, chiar, la nesfârşit, întocmai
cum poate că face Dumnezeu cu noi.
- Ce ai de gând, mă întrebă managerul, care apăruse lângă mine, vrei să creezi un nou personaj, sau îl păstrezi pe cel
vechi, eu nu prea ştiam şi nici nu mă puteam hotărî, aş fi lăsat
hazardul să aleagă şi întocmai aşa am făcut, pentru că, întradevăr, nu are importanţă de e una sau alta, am lăsat hazardul să aleagă prima imagine şi dacă ea se va potrivi cu vechiul
meu personaj, atunci aveam să îl las să fie acelaşi, Mulţumesc,
zise Miron Licurici, apărând pe ecran şi...
Medicul se cruci, o asemenea gură schilavă nu mai văzuse,
cu cioatele dinţilor rupţi, cu măsele zdrobite, cu gingiile flenduri, Ce-ai păţit, domnule, cum te-ai nenorocit în aşa hal, că
nu mai ai un dinte întreg, îi ceru asistentei seringa, dar, nu, nu
putea să-i anestezieze toată gura, l-ar fi ucis, aici era nevoie de
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morfină, îi era milă până şi medicului, deşi era atât de învăţat
cu suferinţa, pe care de multe ori o provoca pentru a putea să
vindece, dar gura lui Miron Licurici era ca un hartan de carne
din care ieşeau câteva cioturi de dinţi, o masă zdrobită şi însângerată, o fleică, privi femeia care îl adusese, E soţul dumneavoastră? întrebă medicul, Nu, răspunse femeia făcând un
pas înapoi, N-am ce-i face, spuse medicul, deocamdată, decât să-i curăţ carnea de fragmentele de dinţi zdrobiţi şi peste
două luni să începem un tratament, altceva nu e de făcut, dar
cum s-a întâmplat? Nu ştiu, zise femeia, eram în staţia de autobuz şi părintele - arătă pacientul, pe Miron Licurici - ...ştiţi
că preoţii atrag atenţia, iar el o făcea în mod special, fiindcă
fuma, iar apoi mi-a înteţit-o, căci s-a îndreptat ca un automat spre un bătrân şi i-a cerut un medicament pentru inimă,
eu am recunoscut simptoamele şi i-am dat, iar când s-a prăbuşit pe caldarâm, am chemat un taxi şi l-am adus la spital,
Deci nu ştiţi dacă a fost bătut înainte, dar, de fapt, numai înainte putea fi şi asta trebuie să fie cauza preinfarctului, Nu, nu
cred, spuse femeia, pentru că înainte a fumat o ţigară, a aruncat chiştocul şi l-a zdrobit cu talpa, dacă ar fi fost bătut aş fi
observat, iar dacă nu înainte, atunci când l-am suit în taxi şi
când i-am descleştat cu degetul gura ca să-i mai administrez
o pastilă, Foarte bine, spuse medicul, doar nu sugeraţi că sar
fi întâmplat aşa ceva în spital, Doamne fereşte, spuse femeia,
nici nu mi-a trecut prin cap una ca asta.
I se întâmpla numai în somn. Somnul e un chin, spuse Miron Licurici, aşezat pe marginea patului, îngrozit că ar putea
adormi. Îi vedem imaginea deformată, noi privindu-l de sus,
ca printr-un ochean întors. Stă chincit, ca un copil pe oliţă şi
de la fruntea, ce se află aproape de noi şi deci e enormă, cu riduri îngroşate şi de la vârful nasului cât un butuc, se tot subţiază, încât labele minuscule ale picioarelor, desculţe, par de
păpuşă. Miron priveşte în sus, spre noi, îşi încreţeşte fruntea
şi când deschide gura să vorbească, gura lui creşte, ocupă întreaga imagine aproape, fiindcă fruntea şi bărbia i se retrag,
micşorându-se, dar el nu scoate decât un ghiorţăit, îi vedem
omuşorul din fundul gâtului, vibrând, suprafaţa crăpată a limbii încordate. Nu a spus nimic, poate nu are ce, ori s-a răzgândit, închide gura şi înghite în sec. Apoi îi vine să caşte. O vreme se reţine şi îi vedem muşchii faciali deformându-se, alungindu-i faţa, în timpul coborârii bărbiei. Şi cască prelung.
Cască, somnul îl loveşte în tâmplă, dar nu are curajul să se întindă în pat. Ia două beţe de chibrit, le fragmentează cu unghia şi face două ţepuşe mici, îşi holbează cu degetele întâi
ochiul stâng şi aşază între pleoape o ţepuşă, apoi face acelaşi
lucru şi pentru ochiul drept. Dar ochii încep după o vreme
să-l usture, căci nu poate clipi. Nu durează mult până când
pleoapele sunt cuprinse de convulsii şi din ochi îi curg primele picături de sânge, i se preling pe obraz şi cad pe dormeza lipsită de aşternut, se sparg de ea, pulverizându-se, ca primii picuri ai unei ploi torenţiale în ţărână. A privit fără să vrea
dormeza şi i se face greaţă, nu mai suportă culoarea ei roşie,
pluşul ei sângeriu şi iar i se năzare că a fost aruncat pe întinderea unei mări de sânge. Ca să-şi revină, îşi fixează ochii asupra unui punct şi alege pata de pe uşa dulapului, care înfăţişează un animal hibrid, cu cap de porc, picioare de măgar,
urechi de buhă, aripi de liliac şi coadă de păun. Miron Licurici iubea animalul acesta, amestec de suavitate şi spaimă, ce
îl ţinea treaz. Însă din pricina nopţilor nedormite, ochii i se
împăienjeniră. Da, e bine spus împăienjeniră, zise Miron Licurici, pentru că în dreptul privirii mele apăruse o pânză,
foarte fină şi largă, cu un centru mic şi perfect rotund. Porni,
ca de obicei, de la firul care susţinea pânza de tavan şi încercă să străbată, fir cu fir, întreg labirintul, până la centru. Da,
pânza de păianjen e un labirint perfect, spuse, e locul capti-
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vităţii şi al morţii, dar şi al iluziei victimei că ar exista o salvare dincolo de condiţia sa de muritor. Prinse pulsul pânzei
care se umflă de câteva ori şi privind spre colţul ei, văzu paingul, ochii lui bulbucaţi, de ebonită, labele păroase, corpul gras.
Din bot îi ieşeau doi cleşti, ca de crab, ce se strângeau şi se
desfăceau lent, spasmodic. Minotaurul, sau un embrion?! căci
ambii urmau legile disoluţiei. Privi centrul pânzei, da, îşi spuse Miron Licurici, viaţa nu e decât expansiunea ce porneşte
din întâlnirea ovulului cu spermatozoidul: diviziunea celulară, formarea fătului, naşterea, creşterea, îmbătrânirea, moartea, o expansiune spre dizolvare, care pleacă exact din centrul
labirintului, e o minciună că ne îndreptăm spre centru, când
de fapt noi înşine suntem labirintul, născuţi în miezul lui, de
care ne îndepărtează fiecare clipă. Cugetarea îi făcea bine, îl
ţinea treaz, pânza de paing e o piramidă perfectă, labirintul
un mausoleu - şi locul pânzei de păianjen fu luat de piramida lui Keops din Guiza, în pustia deşertului, în care se spune
că ar fi fost înmormântat faraonul şi Miron Licurici văzu faraonul, pânzele veşmântului său mâncate de molii, miteme,
şi moliile moarte care îl troieneau, sfărâmicioase şi mumia, ca
o pastramă veche, se multiplică în sute de morţi, care sub misterioasa putere din miezul piramidei, ce concentrează energiile cosmice, ale pământului şi norilor, se ridicară din sarcofagele lor şi porniră, cu mersul poticnit, armata cerşetorilor
zdrenţuiţi, spre orizontul pustiei, locul pe care stătea Miron
Licurici, acolo unde cerul, pământul şi marea se unesc. Nu,
gemu acesta şi îşi pălmui faţa, se ridică şi merse în baie, îşi
umezi obrazul şi ochii. Reveni şi se aşeză pe marginea patului, scobitorile îi străpunseseră pleoapele, pilonii lor trădători
adunaseră sângele închegat, ca pe trupul unei lumânări ceara cursă. Dar cortegiul morţilor, cohortele pustiei se adunară
iar în pulberea privirii pironite, oşti... Decebal auzi că Traian
a lovit Dacia, adunând oştirile Golemului din pământ italic
şi iberic, astfel că spuse poporului său să se ascundă în păduri,
iar oamenii poporului se preschimbară în arbori. Priveau oştirile Golemului, mersul lor ordonat în legiuni, iar când au
fost aproape, le luară prin surprindere şi astfel, ştergându-le
soldaţilor cotropitori prima literă a cuvântului scris pe frunte, au învins. Dar Traian a vrut iar să-l înfrunte pe Decebal şi
atunci acesta a pus armata să-l prindă. Şi atunci poporul a atacat din nou Roma şi l-a eliberat pe Traian şi împreună au cucerit Roma. şi scobitorile pleoapelor se făcură una cu pleoapele, piloni ai treziei, ai neîntreruptei vederi a morţii, piloni
ai sângelui, coloană vertebrală a începutului şi sfârşitului, de
la osul occipital, la coccis... Mi-aş fi dorit insomnia boierului
Manolache, spuse Miron Licurici, nu trezia din arcele vertebrelor, în lungul şirului cărora văd întunericul găurii occipitale, intrarea în piramida propriei mele minţi, piramidă a faraonului mort şi Golemului, loc de refugiu a lumii întregi ce
mi-a intrat în minte prin văz şi auz, loc al umbrei corbului, al
dulcelui fru-fru vrăşmaş al cerului şi lărmuirii gâlcevite a mării, loc al bulendrelor ferfeniţite a tuturor imaginilor ce m-au
străpuns din concret şi din vis. Flenduri, flenduri în cuibul
corbului gigantic şi hidos, pe care nu îl pot alunga din mine.
Dar când va fi să fugă...Privi tabloul peretelui stâng, pete bălaie şi laie, ocru şi crem pe fond broticiu, îi amintiră o turmă
de oi pe un tăpşan şi atunci prinse pilonii pleoapelor între unghii şi smulse pleoapele, două petale ţesute din răstigniri văduve, le aruncă jos şi le privi cu silă cum se zbat, cuprinse de
spasme, căutând să se împotrivească gravitaţiei, care le sorbea în vortexul ei, în gaura occipitală, în piramida creierului,
două mumii erau pleoapele, doi gemeni faraoni, meşteri ai
întunericului istovirii şi fauri ai lumii visului. Îşi puse pe ochii
mari cât orbitele două monede reci de o sută de lei şi globii
albi, cât bulbul de lalea, îşi tămăduiră predestinările, arseră şi
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topiră monedele, privirea goală le modelă într-un sihastru fluture de noapte, într-un sinistru fluture mort, cu forma osului
maxilar încărcat de coroana dinţilor şi măselelor. Şi atunci
poporul a atacat din nou şi l-a eliberat pe Traian şi împreună
au cucerit Roma... Încet, pleoapele se volatilizară într-un abur
narcotic, ce îl învălui pe Miron Licurici şi intrându-i în cavitatea nazală, rupse vomerul şi îi coborî în plămâni ca într-o
catacombă, mormânt comun al unor neştiuţi şi infinit de mulţi morţi, mormântul supraetajat din subteranele Parisului, din
mărginimea Romei, din străzile Berlinului bombardat, mormânt al celor şapte regi ai Bucureştiului - şi aburii, ca spirocheţii, se înşurubară în alveole, străpunseră pleura, bronhiile şi năvăliră în sânge, asemenea unor globule veninoase, urcară spre creier şi stinseră o clipă scintilaţiile neuronilor, făcându-l pe Miron Licurici să adoarmă.Începu iar visul. Din
străfundurile memoriei urcară, ca dintr-o fântână cu izvoare
bogate, imagini ancestrale. Ce vis neîntrecut, îşi spuse în
somn Miron Licurici! Era iar cioban pe râna unui munte înverzit şi mioarele erau puzderie ca logostelele, mândre şi cornute. Miron Licurici era fericit cât nu se poate spune, dar prin
fapt de seară, când în mod misterios puterile ciobanului se istoveau, iar el începea să trăiască imponderabil ca în vis, un
om cârmâziu apărea în mână cu o seceră şi hârşti! tăia capul
mioarelor, hârşti! Zadarnic vroia Miron Licurici să le scape,
căci încercând să fugă spre omul de cârmâz, doar plutea şi
lente, picioarele lui, mângâiau aerul, gâdilau florile, el se rotea în văzduh, ca într-o magică sferă. Până dimineaţă omul
cârmâziu tăia jumătate din oi, hârşti, hârşti! Plângea ciobănelul, inima lui jelea. Trunchiuri de oi în sângele curs ca o lavă,
lâna închegată de sânge, dar mai ales rotundul rubiniu ce rămânea în trup, pulsând, şi capetele mieilor cu ochi holbaţi şi
bot rânjit, îi vicleneau cu tânguiri inima lui Miron. Ducea oile
rămase vii mai departe, pe munte în sus şi închipui pe gâtul
lor zgărzi de piatră, care să ştirbească secera, să o tocească
până nu a rămâne nimica din ie. Întocmai făcu. Tăie stâncile
şi şlefui din ele juguri salvatoare, le strânse oilor gâtul în coliere de cremeni. Dar, în fapt de seară, când i se istoveau puterile, apărea un om de porfiră cu un ciocan în mână, poc! în
capul mioarelor, poc! Şi până dimineaţa cădeau toate răpuse,
poc, poc! Abia acum se putea trezi Miron Licurici din vis. Iar
de cumva adormea în alt ceas, ori noapte, ori zi, visa, de la început la sfârşit, acelaşi vis. Când se trezea, sărea înspăimântat din patul ca o întindere de sânge, se lăsa în şezut pe marginea lui, îşi prindea capul între palme, plângea. Papagalul
Rumineţ, mare cât colivia, îl readucea între cei vii: Colivă, părinte, striga cârâit şi răguşit, de câte ori era nevoie, până primea grăunţe.
Miron Licurici se lăsă pe bordura trotuarului, în staţia de
autobuz şi neliniştea sa era ameţitoare, ochii i s-au înfundat
în orbite şi vedea oamenii, strada, ca printr-o sită cafenie, iar
auzul nu mai percepea decât sunete surde, o rumoare.ca şi
când ar fi avut capul înfăşat în bandaje. Simţi pe umărul lui
mâna unei femei, Vă e rău, părinte, dar el nu ştia, ameţeala îl
cuprinsese cu totul - şi se prinseră într-un vârtej feroce, amestecându-se, staţia cu oamenii ce aşteptau, strada lungă cu asfalt luciu şi maşini uleioase, magazinele de peste drum, blocuri, stâlpi, arbori, trecători, toate se vărsară în el ca într-un
sorb cu un vuiet sinistru de aripi de corb, el le supse împotriva voirii lui, a intrat lumea în mine, Vă e rău, părinte, întrebă iar femeia, faceţi ceva, oameni buni, că nu e de glumit,
opri un taxi şi doi bărbaţi în haine de piele vopsite carmin au
coborât, îl apucară de subţiori şi îl târâră până la portieră, îl
îmbrânciră pe bancheta din spatele şoferului. Miron Licurici
privi la el însuşi, bunda ciobănească duhnea a oaie, un miros
familiar, opincile, ca două jumătăţi de bilă, legate strâns cu
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şnururi de piele, se roteau ca două planete în jurul soarelui
lor, cuşma înfundată pe cap dogorea, şi privi spre cei doi bărbaţi care îl încadrau, unul cârmâziu, altul porfiriu, unul avea
o seceră în mână, altul un ciocan şi atunci, trezit ca într-o revelaţie, îi recunoscu pe amândoi şi ei rânjiră la el, Aha, tâlharule, spune unde s-au ascuns ceilalţi şi începură să-l lovească
peste gură cu pumnii, până îl schilăviră.
- O asemenea gură schilavă n-am mai văzut, spuse medicul.
Homer trecu, gârbov, cercetând cu băţul pământul înainte-i. L-aş fi urmat, dar un tremur al trupului - templu grandios al spiritului?! - îmi îngrămădea nelinişti paralizante în fiecare centimetru cub de carne. Unde mergi, orbule, am vrut
să strig după el, dar am avut îndată intuiţia că tot ce e în afara vederii nu există, că toată existenţa, şi materia ce pare a o
face palpabilă, nu e decât o iluzie, pe care ochii, urechile, pielea, o fac să trăiască. Am fost sigur atunci, că îndată ce Homer
va păşi dincolo de orizontul vederii mele, se va destrăma ca o
fantasmă ce este, în ceaţa veşnică a unui început ce nu a existat niciodată şi care e una cu sfârşitul, stare eternă. şi am fost
sigur că doar în globii ochilor mei lumea se naşte şi moare, ca
o nesfârşită iluzie, în care firul cârmâziu al existenţei, e tenacitatea noastră de a ne nutri, dincolo de fobie, cu o finalitate
care e doar vâscoasa fantasmă a febrei unei boli ce poartă numele viaţă, că în globii ochilor mei stă întreg cosmosul văzut
şi nevăzut, Luceafărul şi Hiperion. Pe mişcătoarele cărări, corăbii negre: cerul şi clipa. Nu, nu avem ce cunoaşte mai mult
decât spaţiul cuprins sub clopotul unui orizont stelos, pe care
însă doar ni-l închipuim, nu avem ce cunoaşte mai mult decât cuvintele - şi gândul la ele aprinseră în mine o bucurie insuportabilă, rostire verticală, rost al nostru, singurul ce poate
imprima o urmă în spaţiul sideral, urmă de rumeguş, pe care
îl purtăm în buzunarele noastre, în jerpelitele noastre cărnuri
şi îl prefirăm din pumni printre degete, din gură printre buzele ştirbite de pătimiri şi dorinţe. Cuvintele, da, ele sunt totul,
frumoasa coifăriţă şi întreaga reflecţie, mugurele domesticit
al memoriei şi înzecitele eforturi de a rezista ca o convergenţă
a fibrelor de materie ce-şi întind dârele în tot universul - înşelătorie atroce, invenţie a unui diavol ce nici măcar nu există, căci nimic tandru sau duşmănos, loial ori pizmaş, nu se
destăinuie în nesfârşirea apatică a lumii, decât numai în egolatria noastră, început de realitate, de materie obiectivă a subiectivităţii, fiindcă afară e doar cosmică indolenţă, vid inexpresiv, în irealul cărora construim nălucirile sinelui.
Mă strânsei de scaun până când carnea mâinilor se albi şi
până când scrâşnetul oaselor reverberă dinspre palme în orizontul încăperii -temniţă îngâmfată a propriei mele îndeletniciri -, până când trosnetele falangelor făcură să-mi intre în
vibraţie scheletul întreg, crăpându-mi solzul frontal şi meliţându-mi arcadele cu pocnete seci, îndârjite, strânsei atât de
tare, încât vibraţia oaselor mele făcu să tremure pereţii, podeaua şi mă săltă, prins de scaun, să moletez prin aer ca un
duh blestemat. Descinsei, câteva minute mai târziu, sub avalanşa propriului meu schelet râşnit, pe fundul sărat al unei
foste mări moarte. Un grup de beduini, iscaţi din himera ondulată a unei Fata Morgana, se rugau lui Allah, făcând mătănii şi vocea lor ajunse la mine, în chiar aceeaşi clipă când
ei se stingeau.
Strigai Maestre, Maestre, dorind să apară managerul, dar
el nu apăru, priviii servitorul şi poate din pricina imaginilor ce mi se perindaseră până atunci pe dinainte, cristalizându-mi hialinul şi făcând din globul ochilor faguri ca ai unei
bile de sticlă împăienjenită de fisuri, l-am văzut ca pe o pasăre mare şi demnă, înclinat ca o cumpănă de fântână, exact
aşa cum stau păsările şi avea penele negre, lucioase, bătând în
albastru. Îi trecui palma prin faţa ochilor şi pieliţa lor trans-
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lucidă clipi grăbită de câteva ori, Ce-aş mai putea face, l-am
întrebat, dar nu pentru că aşteptam un răspuns, ci doar pentru a cugeta, aşa cum se cugetă, adică ştiind că nu există răspuns. Închis în beciul propriei mele pieli, mi-am spus că libertatea nu poate sta decât în a te simţi liber: să-mi abandonez neliniştile în sublimări, să-mi încarc întreaga confienţă
într-un gând înfocat, să preaslăvesc Unicul, dar şi unicitatea,
să-mi port ostentativ părerile, stindardul opoziţiei neputincioase faţă de moarte, râsul meu hohotit, răsuflarea, propriami risipă, exasperata bucurie de a fi rudă mărginitei materii,
sângele, care se pare că singur mi-e sincer, deci mă va ucide,
solitudinea, nesiguranţa şi toate slăbiciunile, hipnoza pe care
mi-o doresc pentru a putea să adorm - astfel încât, cu toate
acestea la mine, mărunţişuri poate că nu mai de soi ca batista ori ceasul, să trec o anume linie de sosire, dincolo de care
nădejdile, însele lor stăpâne, îmi vor arăta că nu-mi sunt un
străin. Aşa, nu va mai trebui să-mi măsur statura în umbra
ce-o arunc, nici chipul în tabloul oglinzii ce retează lumea în
două - două lumi false, una însă fatală -, tăinuindu-mă mie însumi, ascuns între paiaţele teatrului în care se joacă o tragicomedie, Balul morţii, şi nu-mi va trebui timp, loc, căci voi avea
veşnica tinereţe şi viaţa fără moarte. Abia atunci, da, smerenia mi-ar putea fi titlu de nobleţe, căci altfel, aici, smerenia e
doar umilire, lacună a propriului duh şi a fiinţei din el, aici vinovăţia nu e măcar vizitată de-o umbră, darmite să fie voracitatea însăşi a conştiinţei omeneşti - dacă a neprihănirii nu
mai poate fi. Dacă mizeria nu m-ar amuţi, aş îmbrăca pustia
în aur... (Şi îl văzui atunci pe Miron Licurici, din vremea când
ne povesteam mal d‘horreur, în şezut pe patul său roşu, cu ţigara în colţul gurii. Mă privi trist şi fruntea lui de prieten îmbătrânit, cu o pată de albinos ce îi cuprindea şi o sprânceană,
se încreţi. Era mărunt la trup, aşa cum îl ştiam din copilărie
şi începu să vorbească, lent şi ca şi când tot ce spusesem ar fi
fost vorbele lui şi acum doar le spunea mai departe. Abia astăzi, pentru prima oară, zicea, am constatat şi o anumită diferenţă între noi.). Da, aş îmbrăca pustia în aur, dar cum să o
fac, când însăşi viziunea, ce s-a croit prin zborul lent ca mersul melcului al fiinţei mele, e spartă de netrebnicia existenţei, încât nu mai am ce trăi decât eşecul lumii şi simt că oamenii sunt eşecul veşnicei ei ratări. Extras din mine însumi,
sunt sortit damnării, căci mă aflu străin în creşterea-i informă, ca sufletul într-un ţesut malign şi cum sunt aruncat, scos
din mine! Ce sunt, ştiu, sunt fiinţă a lăuntrului meu, dar s-a
aglutinat pe el reverberaţia demonică a existenţelor sterile, a
unei ţări insomniace şi patrii pământeşti sleite, iar în el s-a
înfipt, înşurubată, disperarea şi espergersia.
Un ţărm al fermecatelor Antile, prin care cosmosului să
fim redaţi, unde să găsim? Trecut, viitor - doar descurajante
rădăcini şi tulpini, căci coroana frunzoasă a clipei s-a uscat.
Borangic de miracole nu se mai poate ţese, ci doar tristimanii tărăgănate, sau, cel mult, inflorescenţa artificială a mugurilor de aracet din pungile copiilor străzii. Mi-aş dori amnezia,
cred că singură ea m-ar reda mie însumi, ca penitenţă ultimă
şi totală a şansei izbăvirii, m-ar dezrobi de inexistenta satană
şi mi-ar putea reînturna stupefacţia minunărilor în faţa unei
taine, ce acum, ofensată, sa imolat în zidăria obscură a lumii.
Am sfruntat divinitatea şi independenţa noastră ne-a făcut să fim alt popor de îngeri căzuţi, fără ca măcar răzvrătirea
să ne fi fost radicală, ci doar emfază, retorică a poftei de obscenităţi şi injurii. Îngeri căzuţi, da, dacă nu cumva vom afla
într-o zi, că noi suntem demonii acestui univers.
Unde mai e obsesia neprihănirii, mi-am spus, milostenia
şi vrednicia - nu, doar memoria lor mai există, păstrată în cuvintele care le-au denumit, dar nicăieri în noi, încât cuvinte-
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le vor dispărea şi ele, iar într-o mie de ani graiul nu va mai fi,
căci vorbele nu vor avea ce să numească.
Şi-mi apăru un bric-goeletă în nemarginea mării, din vremea când eram marinar, spuse Miron Licurici, dar, nu, aceasta
e doar imaginea nostalgiilor mele, vasul-fantomă şi-a oceanului cu insulele lui de coral, a nopţilor cu Leviatanul şi nostalgia altor făpturi fabuloase, octopode gigante, bântuite de-o
inteligenţă drăcească, mermaide (femeile-peşti), oracularele
fosforescenţe ale fiinţelor din abisuri şi clopotelor translucide de meduze, pentru că, de fapt, nu am fost decât un marinar de uscat, bătând pustia, pentru a căuta, cu urechea ciulită
lipită de pământ, cine ştie ce nestemate, rezervoare magmatice, dyke-uri şi pungi de sare urcând diapiric spre suprafaţa Terrei ca zepelinele spre marginea văzduhului - cufundându-mă atât de adânc după ele, încât, ca umbra lui Zorro, conturul misterios, al tânărului Isidor Ducasse, mă însoţea de la
distanţă, multiplicat, ca în miraje, în Maldoror, Lautreamont,
Manfred, Faust sau Prometeu, adică până când materia toată,
prin proteicu-i clocot al formei, se metamorfoza într-un vis,
încât o transcendenţă de neconceput, reuşea s-o măsoare cu
necrozele suprarealităţii. Atâta farmec, fără maturitate, atâta
mulţumire, fără meşteşug, atâtea mesaje, fără memorie, îmi
erau date, că nu puteam crede decât într-o alcătuire ocultă a
lumii, în interstiţiile materiei căreia stau, sălăşluind încă dinainte de a fi fost Începutul, silfi şi driade, îngeri şi serafimi,
mani şi naiade - şi oare cum acestea să nu fi existat, când există cuvinte pentru ele! Dar s-au stins fiinţele spulberate de un
ev barbar şi bolnav - ne-au rămas doar cuvintele, mai există penaţi numai în memoria culturală, imens cimitir, pe ale
cărui monumente funerare, mai putem citi doar pieirea unei
lumi ce altădată a fost glorie vie. Şi nu mi-aş dori decât, asemenea unui dumnezeu, să o resuscitez în dramatismul clipei
trăite, din veşnicia ei colburoasă. Dar o pot face numai în mucavaua cărţilor mele, schelet pentru un rug ce nu se va şi încarna, ca să facă posibilă combustia, pară înălţată la cer, pentru a arde gerul cosmic, căci mare a lor parte, se va stinge o
dată cu mine şi nu vor rămâne ca martore ale croirilor mele,
decât petecele unui modelaj rustic şi, poate, urma flambării
literelor ce le-am scris, de la para rugilor însoţitoare.

(Crăiasa Zăpezii)
1
Ce valuri şi ce alge s-au suit pe ţărmurii aceştia! O dată
îmi păreau altfel vânturile, nu aveau aceeaşi simţire a zăpezii care împodobeşte bătrâneţea.
„Urcă-te pe un val!», îmi strigă o pasăre mare, neagră, un
corb rătăcit între ciudaţii pescăruşi.
„Eşti o pasăre a uscatului, ca şi mine. Ce vrei?», i-am spus,
apoi m-am întors cu faţa spre vânt şi, împingându-mi părul către spate, am plecat spre miază-noapte cu paşi egali şi
rari. Dar pliscul păsării mi s-a agăţat de haină şi am fost nevoit să-mi întorc privirea, să văd plaja pustie pe care o străbătusem, să-mi văd urmele paşilor şterse de valuri şi depărtare, să-mi văd chipul de ceară proiectat uriaş pe o ceaţă de
praf, să văd urmele păsării cu o aripă frântă, care ţopăie după
mine într-un singur picior, cu numai trei gheare. Da, pasărea nu are decât un singur picior, aşa s-a născut, cu un picior
în mijlocul pieptului şi cu o aripă frântă. Abia atunci mi-am
dat seama ce greu e drumul ei printre firele de nisip, în care
de multe ori cade cu ciocul şi i se înfundă nările cu răşina
scoicilor putrezite şi i se albesc penele cu sare. Aşa am ajuns
şi eu o ciudăţenie a mării, omul cu o pasăre neagră pe umăr.
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Totul se schimbă în mod ciudat din momentul în care
soarele nu-ţi mai umflă din spate velele hainelor vechi, ci
bate la întâmplare, pe-un tărâm lipsit de hazard, ca pe nişte
cuie, penele albe ale unor păsări desfătate. Călătorule, o dată
ajuns aici, să nu crezi că tot răul pe care îl opreşte umbra păsării, s-a cuibărit între aceste femele ieşind din nisip şi păşeşte fără şovăire, dacă ai cugetul împăcat; dacă nu, mai bine
îndreaptă-ţi paşii spre alt loc, spre un tărâm uşor de străbătut pe spatele unei broaşte ţestoase. Nu vei auzi nici o vorbă de ocară, vei merge până la poalele unei cetăţi ruinate şi
te vei odihni sub zidurile ei, care aruncă o umbră egală de-a
lungul întregului an. Nu vei avea remuşcări, ci doar o istoveală soră cu virginitatea, legănată de frunzele unor palmieri evantai.Dacă însă vei lua drumul printre penele albe, să
nu uiţi că ele au prins rădăcini şi orice drum de întoarcere
este oprit. Umbrele vor căpăta o lege: pana mare din mijloc
are umbra sub ea, iar celelalte au umbra cu atât mai mare cu
cât te îndepărtezi de mijloc. Vezi aşadar ce drum alegi, oricare din ele are o răsfrângere în cer, mutând stelele după o regulă neştiută decât de conducătorul caravanei de cămile. Ia
seama, deci, vorbele mele vin către tine ca un val ce se rostogoleşte asemenea unei ploi sigure de apele ei, când în fiecare
picătură se ascunde o înşelătoare furnică vorace, care îşi va
înghesui în carnea ta ouăle să germineze la cald şi să te piardă, aşa cum marea îşi pierde hialinul mâncat de puiul clocit în ea, sau cum îşi pierde digurile secundă cu secundă, val
cu val. Marea, ouată de soare, cât am iubit-o! Marea în carnea pământului, ca vorbele mele în carnea ta! Căci tărâmul
copilăriei nu se părăseşte decât cu carnea impură, friptă pe
spuza stelelor. De vorbele mele, călătorule, îţi va vibra spaima ascunsă în celule şi nu vei şti de unde vine decât cu calculul astrologului, care ţi-e atât de rar prieten. Soarta ta are
un drum sigur printre buruieni, ca a mea şi a prietenilor mei
printre morţi. Înfrângeţi dorinţa de a scrie, înăbuşă glasul tău
în zumzetul nedesluşit cotidian şi nu te lăsa dus pe o frunzăplută, care te poartă întro ţară ucigătoare pentru semenii tăi.
Mie mi se spune „Omul cu o pasăre neagră pe umăr» şi, plecat din lumea noastră, plimbările mele pe această plajă îmi
aduc amărăciunea întâlnirii cu Omul Negru în Tărâmul Pustiu. De ce nu spuneţi că marea m-a scos din ea, aşa cum scoate scoicile moarte, să le dea odihna putrezirii la soare? Seamănă pasărea mea cu un clopot gelatinos de meduză? Străbate lumina pasărea şi naşte, fără durere, pe spumele mării,
un curcubeu, ori se răsfrânge în penele negre şi neputândule nimici, se aruncă în ape, ca într-un noian?.
Cerului îi doresc să fie mai adânc, mării să fie mai albastre, ţie, omule, să fii risipitor. Mie, cât mai puţine cuvinte, cât
mai puţine cuvinte. Ţie, Marî, îţi doresc viaţă lungă şi un canar care să-ţi cânte. Să nu îl ţii în colivie, învaţă-l să stea pe
umărul tău şi desigur că nu te va judeca, dar îţi va spune cum
să faci bine. Ascultă-mă, Marî, eu am spart de atâtea ori cocos pentru tine şi te-am privit cum beai laptele şi ce mulţumit eram! Acum, Marî, îţi doresc viaţă lungă! Ştii, ţi-am povestit o dată de o bătrână care a făcut doi copii cu marea şi nu
m-ai crezut. Fluturii se nasc numai din ouă - aşa credeai, că
fluturii se nasc! -, nu dintr-o bătrână schizofrenică şi-o apă,
ai spus, care oricât de mare, tot stătută este: nu o primeşte
decât norii şi noi, iar asta pentru scurt timp; o trimitem apoi
la loc, nepăsându-ne de ea şi de gloria ei, nici de pescăruşii ale căror aripi s-au înmuiat de val şi nu mai pot să zboare. Erai crudă, Marî. Căci noaptea vezi străbătând văzduhul
două umbre gigante, care acoperă stelele, sau poate le înghit
în negura lor, care freamătă de o răcoare odihnitoare pentru
morţi. Îmi poţi spune, Marî, ce sunt aceste umbre surori seHYPERION
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mănând cu marea? Dar ce sunt morţii, m-ai întrebat atunci
şi eu ţi-am spus povestea cu Karl şi Crăiasa Zăpezii.
La lumina stelelor, pe cea mai apropiată treaptă a văzduhului, un licurici rătăcitor pe un fir de păianjen, încearcă să
coboare între firele de nisip alburii pe care le străbat paşii mei.
E atât de aproape şi totuşi, e atât de grea coborârea. S-a născut
o aşteptare încordată, pasărea pe umărul meu plânge, stelele şi nisipul se privesc în puzderia lor, care-şi imită una alteia răvăşirea. Chiar sunetele s-au oprit, s-au înţepenit în văzduh ca nişte păsări împăiate cu aripi desfăcute, ce sălăşluiesc
într-un decor de acvariu cu peşti fosforescenţi. Lumea acesta împodobită cu pete de lumină şi raze între care domneşte
vidul negru al nefiinţei şi-a găsit un joc, atârnând licurici în
fire de paing, ca să-şi urmărească propria soartă în paloarea
luminii bătută de vântul rece al Hiperboreei. O lume încremenită în tăcerea ei, neputincioasă de a ieşi din cleştii atotputerniciei făgaşului pe care trebuie să-l urmeze fără şovăire,
pentru a nu schimba cosmosul într-o prăbuşire. Ah, zeilor,
voi, care nu cunoaşteţi durerea! Cum v-aş putea oare încălzi cu trupul meu, să vă schimb în tremurătoare fiinţe neputincioase? S-ar încrusta atunci pe chipul vostru semnul dragostei! V-aş da suferinţa, v-aş da fericirea! Dar jocul vostru
nu caută decât tot în răceala luminii o rază care să fie altfel
decât a voastră. Însă, iată, un licurici s-a desprins de lumea
lui nesimţitoare, a luat calea stelelor căzătoare şi curge, dâră
de argint, lăsând lumina unui ocean în străfundurile bănuite ale întunericului; iar ochiul minţii mele, cu care îi urmăresc căderea, s-a preschimbat într-o piatră preţioasă, ce poartă în ea simbolul lacrimii.
A căzut şi s-a stins, e acum un fir de nisip pe care pasul
meu calcă, simţind o moliciune de zăpadă. Ce drum anevoios, păşind pe licuricii stinşi.
2
Oricât de sus s-au ridicat zmeele noastre în copilărie, pe
noi tot nu ne ascultă nimeni, vocea noastră e o rocă măcinată de timp, care îşi păstrează-n văzduh fantoma formei de
odinioară. Glasul nostru nu îl mai ascultă nimeni şi adorm
într-un târziu între fantasmele norilor nemişcaţi, pe când Pământul se roteşte nebun, iar umbrele se reped spre noi, purtate de soarele care se grăbeşte prea mult. Respir adânc, aerul
pieptului meu se rostogoleşte încercând să devină un spasm,
sol al respiraţiei universale, trupul meu se coşcoveşte de sânge, limba mea a prins rădăcinile unui copac de eter, ochii miau căzut în iris, gândul mi-a fugit până în împărăţia morţilor. De ce eşti atât de aproape de mine, omule care nu mă iubeşti, ce pustnic ascuns într-o zeitate, ţi-a dat necumpătarea
lui nefericită de-a te spoi c-un bulgăr de tină? Negoţul cu aur
ţi-a înnegrit dinţii, semnele destrăbălării şi-au pus pecetea pe
cutele pielii, adânci până la oase; gândurile îmi cad ca grindina pe tine, în loc să fie ploaie fecundă; nu te speria, nu-ţi
apăra cu mâinile faţa, eu nu sunt decât un călător ce moare la
marginea drumului, spunându-şi ultima oară povestea vieţii.
Limba mi-e o larvă şi mâna o cădelniţă. Inima e un sul
de ceară şi sufletul o flacără. Eu sunt un trup de nea primăvăratică şi soaţa mi-e o frezie. Suria, Suria, însufleţeşte locul
acesta şi nu-l lăsa pradă plutirii către adâncul peste care păsările zboară şi peste care eu, acum, gânditor, trec, păşind pe
văzduh, ca pe apele mării.
Inima e o trapă care ascunde sipetul cu fluturi veninoşi
de atâta fragilitate. Ajunge ca o mână răutăcioasă să o ridice
şi vor cădea în praful soarelui flori de primăvară, pierdute de
albul zăpezii. Mi-e dragostea atât de plină, încât fiecare clipă
înseamnă pentru mine o coroană nesfârşită de ani, în care
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scurmă sufletul cu un ciob, până izvorăşte apă pentru călătorul însetat; şi curge din mine, asemeni unui torent, un clocot care muşcă ţărâna şi o duce cu mine odată, să o scufunde în mare, între scoici şi meduze; iar deasupra, rătăcind lantâmplare, epava timpului îşi trece umbra, căutând un ţărm
pe care să naufragieze.
-Dar cine e Crăiasa Poeziei? mă întrebai, Marî? Ea vine, îţi
pune un ciob de oglindă în ochi şi un ciob de oglindă în inimă şi nu o mai vezi decât pe ea şi nu o mai iubeşti decât pe ea?
Iar eu, pe ocolite: frumuseţea a căzut înăuntrul meu şi
ochii mei şi-au întors privirea într-acolo. Cuvintele mele să
ardă degetele care le ating. Nesăbuinţa să fie foc şi pară între
fiinţele ale căror lumi nu pot fi îndeajuns adoratoare. Mi-am
aşezat tâmpla bătrână între sânii tăi, Marî şi în loc de orice
cuvinte ţi-am ascultat bătăile inimii. Aş prăda mirosul florilor. Aş preschimba calcinatele oase în păpădii. Scheletul tău
l-aş preschimba în râu. Dar frumuseţea pură, Marî, singura demnă de a naşte, s-ar înmulţi uluitor de rapid, până ar
curge în valuri pe întreaga planetă, ca spuma din gura unui
Ocean mort.
Apa nervoasă, Mama nervoasă, Moartea nervoasă: -Unde-ai fost, domnule?
-În tărâmul fără zăpadă al zăpezii, în tărâmul fără gheaţă
al gheţii? întreabă Cerberul cu gânduri de Sfinx.
În faţa lui trebuie să mă plec, cum se pleacă vertebrele Cerului în faţa Atotputernicului.
-Nimic, îi spun, face şi asta parte din dumneavoastră, Crăiasă! Nu îmi călcaţi genunchii, pentru că mersul nu mă tentează. Puneţi mai bine harpia casei să ciugulească dâra seminţelor, care arată locul de unde-am plecat. Când o să-mi
crească iarbă în sânge, vi-o spun de pe acum, voi nu o să mai
aveţi putere asupra mea - aşa i-am ameninţat. Sexul atât de
schimbător al lucrurilor nu se va mai încărca de litere şi jocul îşi va desface o aripă cu degete în vârf, replămădind lumea. Spuneţi o ghicitoare, crezând că voi şti să îngheţ, dar
prietenii mei vor şti s-o dezlege, vor spune unde este pătată
cu alb aripa îngerului, salvându-mă de nu voi putea să răspund, dar de voi şti să dezbrac lumina de culori şi să mă cufund în perii pensulei, voi înghiţi cerneala şi o să mă prefac
într-o literă mare de carne. Ştiu că nu o să dispăreţi atunci,
dar cel puţin eu voi învinge. Aşa că, sfinxule, fantasmă, mai
bine taci, nu îţi primejdui ghearele, încercând să smulgi faţa
unui pământean care te dispreţuieşte, la fel cum şi tu îl dispreţuieşti pe el. Nepăsarea mea faţă de tine te va duce la o
mânie neputincioasă. Ce vei face atunci când stelele căzătoare, de mine scornite, prin puterea ce o voi câştiga, vor râde de
trupul tău mitic, iar tu nu vei putea întinde laba să le striveşti,
pentru că, prefăcut în piatră, având ochii sparţi, numele nu
îţi va mai fi oglindă şi glasul tău, înţepenit în balamalele cerului gurii, nu va mai scuipa rugină?.Dar, Marî, adevăratul
blestem s-a împlinit cu mult mai târziu, când oamenii n-au
mai crezut în Sfinx şi atunci el nu a mai existat.
În fiecare seară, de o vreme, un clopot cu limba de lemn
anunţă căderea funinginii pe pământ şi cerul se descoperă
cu luna ca un ochi de reptilă. Liliecii se îmbrăţişează atunci
deasupra stelelor şi scot sunete ce nu pot fi auzite de muritori. Poate că nici nu vrem să le ascultăm, pentru că şarpele
negru se târăşte în umbra pietrelor şi caută femeia.
Cine stă atunci aplecat deasupra lacului, oglindindu-şi
chipul în negura unui întuneric închizând două lumi? Cine
se priveşte în apă, când oglinzile sparte ale palatului, îşi trimit
fantomele în lume, să bântuie până dimineaţa prin faţa ochilor sufletelor omeneşti, care se privesc în cioburi de gheaţă şi
n-ar vrea să mai vadă? Este fecioara, nemulţumită de oglinzi.
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Ea fuge de o vreme în fiecare seară din palatul părinţilor ei,
pentru a se oglindi în ape. Atunci, chipul ei cuprins de undă,
este purtat în lumea umbrelor, unde trăieşte fără a-şi lua stăpâna cu el, în vreme ce sub aceeaşi oglindă, lumea cărnii mele
prefăcută în vis, vieţuieşte. Părul despletit al fecioarei, unduit
de vânt, curge spre apă. Pare că două întunecări s-au întâlnit
şi se contopesc, iar eu, animalul ce pândeşte Crăiasa, pentru
a o salva din primejdii, cad pradă unei tulburări în care visele se amestecă în realitate şi nu văd şarpele ce se strecoară ca însăşi viclenia printre pietre, mângâiat pe recele trup
de razele reci ale lunii şi însumi eu, căzând între oglinzi, mă
schimb în propria-mi fantomă, în timp ce trupul meu zace
sugrumat de hidoasa reptilă.
Aşa, pana se ridică pentru a mai scrie un rând, în degete chircite şi neputincioase şi, iată, în urgia căderii, stropesc
cu cerneală tavanul lumilor şi trag după mine stelele întrun vârtej de scântei şi trag după mine spaţiul şi aerul lui, pe
când restul universului luptă să nu se răstoarne în tromba
de vid rămasă în urmă-mi şi se închide cu un clămpănit de
fălci după mine. Iar locul căderii îşi surpă pământul, lăsând
un mare crater, ca o gură deschisă, în care umbra mea se întinde şi devine stăpână. Aici timpul este prăpastie fără ecou
şi fără stânci, o continuă înălţare în care gândurile ameţesc
şi caută buimace un sprijin, ce îl va izvorî imaginaţia, smulsă nesfârşiriii ambiguităţii poetice.
Un ciorap de mătase pe piciorul ei alb... Şi-l întinse, muşchii se încordară, da, era un picior perfect. Coborî talpa pe
duşumea şi ridică piciorul celălalt, îi privi degetele subţiri,
nervurile tarsienelor ca un mănunchi de raze, puse căuşul
ciorapului rulat pe vârful degetului mare şi cu mişcări lente, asemenea unui masaj, îl derulă, urcându-l pe gambă, pe
coapsă, îl îndreptă şi îl netezi. Îşi îmbrăcă şi bikinelul, a cărui şnuruleţ se pierdu între buci, iar un sutien mic şi moale
îl aruncă sub canapea, ca sânii să joace sub tricou ca doi ochi
de vasilisc ce te hipnotizează cu privirea, să salte ca mugurii
nucului de cocos, îşi trase peste trup un furou satin şi, mlădiindu-se, rochia de tafta cu trandafiri maro, care-i plăcea bunicii ei, spunându-i că o face serioasă. Apoi se privi în oglindă şi sus, în cer, limba Domnului plescăi, zise încet, Merită
s-o priveşti - şi închipuiţi-vă că Dumnezeu spune ceva abia
o dată la un milion două sute de ani! Ovalul feţei, îngereşte strunjit, e încadrat de bucle blonde. Îşi tapează cu gesturi
iuţi părul, umflându-l uşor spre stânga, pentru a da o umbră
asimetrică pe obrajii de-o albeţe lăptească. Retuşă, cu dermatograful înmuiat între buze, un colţ din arcul sprâncenelor
ca două seceri. Pielea, nici rid, nici zbârcitură, zâmbi, buzele grele se lipiră de dinţii ce reflectară, orbitor, lumina, întrun mănunchi de raze, la fel de iuţi ca razele ţâşnite din enormii-i ochi viorii, cu iris de cristale. Da, e frumoasă Margareta, oftă Dumnezeu încă o dată în acelaşi ceas, încât nu va mai
scoate vreo vorbă în următoarele două milioane de ani. Îşi întări, fin, conturul buzelor cu un creion mov. Domnul mârâi,
întristat, am croit îngerească o lele, spuse şi ea pare că auzi:
zvâcni ţâfnos din şold... (Dar Domnul vedea: în mâna Margaretei sălta, invizibilă, o coasă, „Oh, Moartea», spuse Domnul, „e atât de frumoasă!»). Cine-a născut-o? Se spune că
Praxiteles şi Hefaistos s-au întâlnit în somn şi visul lor o plămădise... Ea îşi miji ochii şi genele lungi, negre, tremurară o
clipă şi mintea ei, pornită să hălăduiască în plăceri, construi
cu migală Palatul. Coloane canelate, cu capitel corintic, abaca arcuită, astragal sculptat şi între ele frunze de acant săpate în piatră, alcătuind loggii umbrite cu arcade largi. Coloane în arc, ferestrele cu arhitrave, iar arhitravele cu basorelie-
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furi de stele şi comete. O propilee, cu nu mai puţin de nouă
porţi, legate prin porticuri şi scări de marmoră. Din tavan,
candelabre curgeau ca mănunchiuri de perle, din sferele lor
gri-argintoase, cât nuca, picura sidef de pralină, încât îţi venea să le prinzi pe limbă. Margareta, în timp ce construia, cu
propria-i închipuire, Palatul, puse un disc, o simfonie dirijată de Perlea, rupse o bacă din ciorchinele cu perle de Csaba
şi îl strecură printre buze, tămâios, îl zdrobi apăsându-l cu
limba de bolta palatină. Da, un peristil, neapărat, avea Palatul, în faţa lui urca un obelisc, parchet avea din palisandru,
un atrium intim, vitralii clypeaster pe ferestre, metope prin
odăi, grădinile Ginkakuji înainte-i, de la distanţă să fie un al
doilea Colosseum - şi visul ei secret era un turn cu metereze
într-un colţ, în altul campanila Domului, neapărat un mirador pentru vreme ploioasă, lucarne în acoperişul de şindrilă,
iar cel mai ascuns vis, lares familiares în odăi cu minuscule
statuete de lari şi penaţi. Dar îndată ce închipuia larariul, un
mic dictator (mic de stat), se ivea între meterezele turnului
şi bătând din picior, urla: ce larariu cu lari şi penaţi?! Să fie
cu Lenin, cu Marx şi cu Stalin. Ce campanilă ca Domul din
Florenţa? Să fie ca Turnul din Pisa, că e mai celebru. Ce Colosseum când îl vezi de departe? Întocmai ca Bastilia să fie!
Şi tot bătând din picior, arhitravele se sfărâmau, marele vitraliu crăpa, coloanele se îndoiau şi se surpau, lucarnele cădeau,
metopele curgeau şi tot ce rămânea din Palat era o mică faţadă, cât o placă de faianţă cenuşie, ornamentată non-figurativ, cu câteva mâzgăleli geometrice. Margareta suspina atunci
(avea o voce subţire, aproape de copil) şi-o lacrimă îi înviora ochiul o clipă umbrit. Îşi îmbrăca paltonul verde şi cu un
volum din Platon sub braţ, ca semn de recunoaştere, pleca la
concursul de machete pentru Casa Poporului.
Se ivi omuleţul de ebonită, cu geantă de comis voiajor. Era
agitat, privea în toate părţile, parcă aştepta pe cineva. Îl privii
şi el se preschimbă în lumânare, pe care o aprinsei. Flacăra
galbenă, ascuţită, pulsa şi în ea vedeam viermele ars, doar cu
vârful de jar, al fitilului. O pasăre trecu razant, coborând spre
linia orizontului şi Miron Licurici se ivi, ţinea un lornion la
ochi, invenţia sa, cu o lentilă trans-sensibilă, ce ar fi trebuit
să facă vizibil divinul. Privi spre cer şi îl văzu pe Dumnezeu,
ascuns după un nor, sau poate după propria-i barbă înspicată.
Ochiul de bou al Domnului, ţintit, o reflecta pe Margareta, în
miliarde de imagini mici - era ca un fagure de cristale ochiul
său, ca un ochi de insectă. Trecu un tramvai, hodorogind din
table şi se pierdu în lungul unui bulevard, pe care nu îl recunoscui, căci toate sunt la fel, O, dar există o construcţie deosebită pe acest bulevard, ieşi o bulă scrisă, ca în benzile desenate, din gura omuleţului de ebonită, ce se ivi de după lumânare. O omidă în culori aprinse urca lent pe spatele lui şi
arunca razele firelor ei de păr ca dintr-o statuie a libertăţii şi
atunci văzui că omida era cu mult mai mare decât omuleţul
şi că intraseră în simbioză, piticul gemea de plăcere, în timp
ce omida i-a străpuns ceafa cu trompa şi îi sugea lichidul rahidian, pe care îl vedeam gelatinos, prin tubul trompei, care
pulsa ca un furtun de pompier. Îl ţinea pe pitic strâns cu labele şi era ca un mantou, ca o enormă excrescenţă a spinării
piticului, dar nu ca o boală, ci ca o nesfârşită şi fericită unire,
era ca şi când subconştientul ar fi îmbrăţişat conştientul.Mi
se păru că e aglomerată ca niciodată scena, erau pe ea omul
de ebonită, omida, într-un colţ Miron Licurici fumând un
trabuc şi privind cu lornionul trans-sensibil perişorii omizii,
aveau în ei chipul multiplicat al Domnului, într-un lanţ ale
cărei zale erau urechi şi formau şiruri de acizi nucleici, lanţuri de AND bicatenate, structuri tautomere, complexe enzimatice, cromozomi minusculi, care glisau şi se amestecau,
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dar ce îi plăcea acum lui Miron Licurici, dus pe gânduri, erau
culorile acestora, numai culori primare şi atât de vii, încât păreau o băutură vrăjită. Era şi un pictor de biserici acolo, cu
pletele roşcate hulindu-i umerii scheletici, ce scotea din cucura de piele câte-un pumn de hamadriade, degeţei, elfi, blajini, aruncându-i în iarbă. Margareta, în paltonul ei verde, îi
arăta micului dictator macheta Palatului, care semăna acum
cu Bastilia, o, dar e o construcţie minunată, spuse piticul de
ebonită şi se repezi la uşa acestuia, intră în el şi îl văzui la o
fereastră, făcea semn cu batista lui Andi Boeriu şi râdea, pictorul îşi scoase pensula şi uleiuri aproape uscate, suflă asupra lor pentru a le aburi şi începu să picteze faţada, făcu întâi un zimbru flocăit şi lângă el trei cai sfârtecaţi de un al patrulea, care muşca din trupul lor, rânjind şi rânchezând. Un
stol de porumbei zbura dinspre Palat, cu mişcări haotice de
lilieci şi îmi pusei mâna acoperindu-mi părul, când trecură
pe deasupra mea cu ţipete ascuţite şi atunci văzui că Palatul
era un craniu şi odăile lui erau găvane, cămările lui erau fose
nazale şi între dinţii acelui cap erau cuiburi de harpii. Homer
trecu pipăind cu bastonul pământul şi când se afla lângă uşa
Palatului, auzind sâsâitul unui şarpe ieşit printr-o lucarnă, îl
prinse cu un bun reflex de gât şi trase de el, făcând să răsune în săli ecou de clopoţei lemnoşi. Mi-aş vinde sufletul sămi accepte proiectul, gândi
Margareta şi atunci faţa lată a unui om care rânjea, se iţi
lângă urechea ei şi îi strigă asurzitor, gata să-i sfâşie timpanul:
ai câştigat şi din gura lui cu dinţi rari năvăli miros greu de
pucioasă. Aşchiuţă apăru în zbor şi prinse sufletul ca un glob,
ca o beşică transparentă, ce ieşise din ea şi plutea ca un balon
de săpun, îl aruncă în sus chiuind şi îl rostogoli pe scândurile aşchioase ale scenei, ieşind în culise. Feriţi, s-a rupt roata
lui lezechiel, strigă Vărzaru, trecând în fugă, greoi ca un leu
de mare. Dar ai fost înjunghiat, am strigat şi Vărzaru se opri
locului ca lovit de fulger, Au nu ştiai că sunt nemuritor, strigă şi porni mai departe ţopăind ca un ţap. Cine-a văzut pe
neguţătorul de labirinturi, întrebă Homer cu voce tremurată, Aici sunt! strigă Dumnezeu de sus, dar avea glasul aşa piţigăiat, ca de gaie, încât toţi crezură că un ventriloc s-a strecurat între ei şi mă priviră cu suspiciune. Luai lornionul lui
Miron Licurici, care nu vroia să mi-l dea şi în efortul lui de
a-l reţine scăpă o aghioasă şi atunci mâna i se descleştă din
pricina plăcerii simţite şi aşa m-am putut uita la Dumnezeu,
ţinea în braţe, înfăşat, un prunc dolofan, însă privind mai
bine, văzui că era colonelul Vărzaru cu biberon în gură, pus
la clondirul cu mastică şi sugea, clemfănind cu poftă, încât
mirosul de mastică se răspândi, înecăcios, făcându-ne să tuşim. În loc de sunătoare îi atârna deasupra roata berlinei şi
când m-am crucit, colonelul se ridică într-un cot, scoase biberonul din gură şi am văzut cum i se întindeau pe bărbie
bale şi mastică, Au cine crezi că-i e fiul, de când i-a fost răstignit Fiul? mă întrebă cu veselie în ochi, apoi se tolăni iar,
desfătându-se. Ura la ruletă, strigă din Palat omuleţul de ebonită şi pe-o lucarnă se scurseră monede galbene, zornăind şi
se adunară într-un morman ca balega unui vestit patruped
şi un măgar apăru, amirosi banii, era urmat de un câine şi
după ei veni Petrache, I-aţi găsit? strigă Vărzaru, ridicânduse într-un cot, către convivii cu chip vânăt ca pruna, ce beau
spirt doi-ochi-albaştri din ţoiuri, cu ciocurile lor de cocostârc, la o masă de tablă. Pe cine? întrebă unul dintre ei, cherchelit rău, Asina albă şi pe Dumnezeu, strigă Vărzaru enervat şi din gură îi ieşi o pamblică şfichiuitoare, ce se încolăci
pe gâtul omului, sugrumându-l, până ce acesta căzu, vânăt,
la pământ. Şi atunci apăru Radu, urmat de Eugen, care ţopăia ca o capră şi se răspândi miros de porc, Radu ţinea o gumă
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între degete, pe care era imprimată efigia Irinei şi cu ea şterse scena şi plecă fluierând.
3
- Bravo, bravo! aplaudă managerul, ai intrat şi ai ieşit din
joc, fără să ştii măcar şi ai străbătut un alt culoar şi ai ajuns
la capătul lui înfundat şi ai ieşit din joc, bravo, bravissimo!
strigă şi dispăru. Iar mie mi se făcu teamă, căci mă neliniştea o îndoială, ce înseamnă să străbaţi un drum până la capăt, dacă nu cumva acesta e tocmai eşecul? Nu, nu este aşa,
spuse servitorul, depinde cum priveşti lucrurile, pentru că,
drept să-ţi spun, personal nu cred că ar putea exista un centru, centrul e pretutindeni şi întotdeauna acolo unde te afli,
Da, i-am replicat servitorului, asta dacă ai tăiat nodul gordian, dar eu nu l-am tăiat, ci doar îl arăt, Nu contează, spuse servitorul, de rătăciţi nu ţinem seama, pentru că ei se fericesc acolo unde se află, ei doar au stele cu noroc, nici nu pricep că sunt în labirint, că mai este ceva dincolo de naştere
şi moarte, dincolo de raza bătăii privirii şi de pasta de dinţi,
ei nu contează, pentru că doar trăiesc în labirint, fără a participa la construirea lui, sunt ca nişte carii în lemn, adică se
nasc şi nu le pasă, au grija trupului lor şi atât, nu ştiu de suflet şi se sting, uneori fără să vadă în jur şi fără să atingă fundătura unei căi false, născută pe un drum cu pulberi metafizice şi fără să caute un miez, construindu-l.Vorbele meşteşugite ale servitorului mau liniştit o vreme şi am stat apatic
pe scaun, gândindu-mă la Miron Licurici şi la trabucul lui,
el apăru, stătea ascuns după un arbore şi păzea intrarea unui
bloc, din care ieşi Margareta în paltonul ei verde, cu Platon
sub braţ şi Platon avea forma unei machete din lemn, care
semăna cu Bastilia. Porni după ea, urmărind-o, E cea despre care vorbea madam Dragobete, spuse Miron, întorcându-şi capul spre mine.
Întotdeauna am vrut ca scrisul să fie altceva decât scriu,
îi mărturisii servitorului, altceva şi încă puţin, să fie materializarea unei lumi nevăzute, dar nu a cuprins decât răzvrătirea contra Răului - şi iată că Dumnezeu m-a pedepsit, m-a
închis în camera obscură a minţii mele, mia luat intuiţia cu
care Îl simţeam, mi-a stors imaginaţia cum storci de oţet buretele christic şi după ce I-am scuipat în faţă: vid, mi-a pus
în carcasa oaselor saţietatea de sine, în casă mi-a adus sărăcia, pe trup bubele, iar cum nu pot fi un preaplecat Iov, căci
amestec în iubirea mea ura, nu-mi va da nimic înapoi din
ce mi-a luat, căci de câte ori I-am cerut mila, am avut parte doar de batjocură şi toată munca mea a fost doar amăgire, nimic nu-i urmă, întocmai cum morţii nu-i urmează nimic, decât putrezirea. De-aceea, filă după filă, îi spusei servitorului, schimb pana, căci nu se poate aduna într-o singură formă întregul şi caut fantasme în care pot să încapă cuvinte şi-aceeaşi vorbă-i ba ghimber, ba leuştean, lapte de cocos, ori poate levănţică, pusă în altă gură. Sunetul lor lemnos îl caut, ciocnind cuvintele: „de lemnoasa mână-a morţii inima e stoarsă-acum». Truda mi-e doar pentru a înşela
clipa. Da, i-am spus servitorului -era impasibil ca un butuc
vopsit -, aş fi vrut o cât de mică satisfacţie, dar ea nu există.
Şi atunci apăsai tastele şi pe ecran apăru o mică grădină, uite,
am spus, voi pune aici o masă de lemn, o bancă şi câteva scaune, arbori şi foşnetul vântului molcom în frunze, câţiva stupi şi zumzetul fără timp al albinelor, odihnitor ca o seară de
vară. În grădină va intra bunicul, spusei şi el intră cu o farfurie în mână, sau, mă rog, era un blid, pentru că am vrut
un loc de la ţară în scena aceasta, un loc tihnit, în care nervii inflamaţi de cicăleala zilelor orăşeneşti, să se calmeze. Bunicul se apropie de stupi şi, ciorchini de albine i se atârnară
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pe mâini şi pe ceafă. Umblă cu gesturi lente între faguri, din
care mierea curge, grea, ca un aur topit şi transparent. Bunicul priveşte cu coada ochiului spre tufe, Mira!
strigă şi se aude frunzişul foşnind, Vino, Mira, am scos
miere pentru tine, continuă bunicul, cu voce molcomă, ca şi
când ar descânta un melc, scoate coarne boureşti, iar eu
atunci mă gândii, auzind orologiul din turnul primăriei, să
fac un proverb, Sunetul ceasului era ca trilul păsăruicii, dar
ceasul nu era păsărică, spusei cu glas tare, pentru a auzi servitorul proverbul meu, Cred că un proverb Zen, îi spusei, făcut de mine, sau, în orice caz, asta am vrut să fie, ca să exprime libertatea mea interioară, faptul că m-am desprins de toate lucrurile şi nu-mi pasă de ele decât în măsura în care le pot
îndrăgi, căci ele nu există ca atare, ci un lucru e doar sentimentul meu, el nu există decât ca sentiment, Dar e multă nelinişte în proverbul tău, spuse servitorul, iar bunicul se apropie de o tufă, îşi cufundă mâna în ea ca într-o apă şi o scoase pe Mira ţinând-o de braţ, Uite acolo, îi spuse arătând stupii, am adus miere pentru tine, Mira se apropie şovăielnică
de fagure, îl luă şi începu să mănânce timid şi cu cât buzele
i se miereau, cu-atât devenea ea mai lacomă. Ceara las-o acolo, spuse bunicul, vom face lumânări pentru nunţi. Ce frumos sună albinele, spuse Mira privind împrejur şi din părul
ei se scuturau albine, Sună! sună! mai spuse ea bunicului, bucuroasă ca un copil. Cine sunt albinele, întrebă ea, E o poveste lungă şi tare frumoasă, spuse bunicul pe care ţi-am mai
spus-o de câteva ori, Le aud mereu, continuă Mira, albinele
sunt surorile mele? Poate, spuse bunicul în timp ce înlătura
frunzele de pe bancă, Eu ştiu că sunt o albină, spuse Mira,
când dorm sunt întotdeauna albină, numai când sunt trează
devin fată, dar când dorm zbor împreună cu albinele, care
sună frumos din aripi şi sun şi eu frumos din aripi, iar întro zi voi aduce polen de pe flori şi multă miere, dar de unde
vin eu? E o poveste şi aceasta, spuse bunicul, ai apărut întro zi aici în tufiş, nu vorbeai, nu ştiai de cuvinte, nu ştiai dacă
există o casă a ta, la început plecai des, dar apoi ai început să
stai tot mai mult aici, poate că ţi-a plăcut şi până la urmă ai
rămas şi după o vreme ai început să vorbeşti, Poate că sunt o
albină preschimbată în fată, Acum e senin, e linişte, spuse
bunicul privind în sus, dar la noapte o să fie furtună, Pot dormi aici lângă stup? întrebă Mira, E târziu, chiar e timpul să
dormi, spuse bunicul, se apropie de fata sălbatică şi face semn
cu palma asupra feţei ei, fata adoarme, Acum dormi, spuse
bunicul, furtuna o să te ocolească, şi-acum la treabă, dar noi
nu ştim ce are de făcut, el scoate faguri, iese şi după un timp
se întoarce cu un arici în palmă, pe care îl aşează într-o tufă,
Aaai! se-aude un strigăt în iarbă, bunicul se apleacă şi ia pe
buricul degetului mijlociu un Degeţel, Tu ce cauţi aici, îl întreabă, am impresia că nevastă-ta avea nevoie de tine, Hm,
se fâstâceşte, tuşeşte Degeţelul, hm, îşi drege iar vocea, dar
nu ştie ce să răspundă, Ia du-te s-o ajuţi, spune bunicul şi îl
lasă în iarbă, tu o să stai aici, îi spune ariciului, dormi şi tu, o
să te scol după ce mă întâlnesc cu Sfântul Ilie, ariciul se strânge ghem şi adoarme. Bunicul pleacă, dar se aude motorul
unei maşini ce se apropie, scrâşnete de frână şi un nor de fum
şi praf traversează grădina, lăsând pe frunze o negreală lipicioasă ca mâzga, un glas: Fir-ar! ăia de la servis spun că au
reparat-o, mama lor de mecanici, motor ambalat, huruind,
câteva pocnete ale eşapamentului şi iar neguri de fum şi gaz,
frunzele se mişcă panicate, Las-o, dragă, c-o strici, se aude
un glas de femeie şi n-o să mai avem cu ce ne întoarce în oraş,
motor ambalat, Cu carul cu boi, spune bărbatul, că aşa ne
trebuie, dacă n-avem civilizaţie, Mira tresare, se scoală, îşi
freacă ochii cu podurile palmelor, Nu se mai aud albinele,
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spune, se ridică şi iese în fugă. Bunicul apare grăbit, strigă şi
aleargă bătrâneşte, face un semn cu mâna în aer şi o vedem
pe Mira revenind, Nu te teme, spune bătrânul şi o conduce
spre tufă, Mira dispare între frunze, iar bunicul îşi întinde
palma spre ea şi Mira adoarme. Bunicule, se aude vocea unui
băieţel şi Liviu intră în grădină, bunicule, ce bine-mi pare că
te văd, strigă, se repede şi îi sare bătrânului în braţe, se agaţă
cu mâinile de după gâtul lui zbârcit şi îl sărută pe tot obrazul,
de zeci de ori, Ce bine-mi pare că te văd, bunicule, spune el,
motorul se opreşte, Margareta apare şi ea, M-am săturat de
motoare şi gaz de eşapament, de blocurile alea ca nişte cavouri supraetajate, de oameni şi de tot, spune şi se aşează pe
bancă, dar aici e vară, e cald, constată şi îşi scoate paltonul
verde, în oraş e tot timpul înnorat şi e un frig care te pătrunde până la oase, madam Dragobete îşi face intrarea, grasă-şifrumoasă, planturoasă, feştită pe faţă violent, Bunicule! spune, se apropie de bătrân şi îl sărută zgomotos pe amândoi
obrajii, lăsându-i două scoici roşii pe pomeţi, intră şi Pavel,
soţul ei, Bunicule, ce bine-o duci! îi spune, a ieşit ceva vin
anul ăsta? am venit să ne dai vreo două damigene, e îmbrăcat în costum de vânător, are pană de păun la şapcă, bine-o
mai duci, bunicule, repetă şi s-o ia naiba de maşină, că nu
vrea să meargă, Ţi-am spus s-o iei pe aia nouă, se burzuluieşte madam Dragobete, Pe drumurile astea!? se arată mirat
Pavel, se duc dracului planetarele şi suspensia, aia-i maşină
occidentală, nu Dacia, să mergi cu ea prin toate hârtoapele,
Pavel se apropie şi el de bunic şi îl sărută, Ce bine-o duci, spune, ăsta-i secretul longevităţii, noi la oraş murim cu zile, fiindcă ne hrănim artificial, fiindcă înghiţim gaze şi fum, zgomote, fiindcă avem nervii încordaţi, dar la tine, bunicule, e
ca în Paradis, nu-ţi lipseşte nimic, numai să repar maşina aia,
ca să putem lua şi noi ceva, Da’ mai termină cu maşina, că
într-o zi o să-i dau foc, spune Margareta ridicându-se ameninţătoare de pe bancă, apoi iese, Las-o în pace, spune madam Dragobete, că de când a câştigat concursul de machete
şi ăia au pus-o să transforme palatul, să-l facă asemenea Bastiliei, nu-i mai intri în voie, Pavel se îndepărtează, bombăne,
Da’ nu i-am făcut nimic.nimic! spune, Chiar şi-aşa las-o în
pace, se răsteşte madam Dragobete la el, Pavel iese, Doamne,
de când vreau s-o mărit şi ea nu şi nu, de-o să ajungă fată bătrână, că de aia e aşa năzuroasă, dar ia spune, ţi-a ieşit mult
vin anul ăsta? întreabă madam Dragobete, Liviu mănâncă
miere din faguri, mierea îi curge pe la colţul buzelor, Măi copile, parcă n-ai fi învăţat să mănânci, spune madam Dragobete, scoate batista din buzunar, o desfăşoară, îi înmoaie un
colţ pe limbă şi îl şterge pe Liviu pe obraz, Iar mă mânjeşti
cu salivă, strigă Liviu, Hai să te spăl, zice madam Dragobete,
că nu se duce, ies, Da’ nu vreau, se aude vocea copilului,
atunci stai murdar, se aude şi vocea femeii, Liviu se întoarce
în grădină, se apropie de tufă, Bunicule, aici e un arici, madam Dragobete revine, Hai, unchiule, să punem vinul ăla, că
am lăsat-o pe Gina singură acasă, că are examen şi nu putem
sta mult, Liviu ridică ariciul şi se îndreaptă spre madam Dragobete, Mami, uite ce arici frumos, spune, Nul da spre mine,
ţipă isteric madam Dragobete, ia mâna de pe el, e plin de ţepi,
de otravă, de microbi, de boli, aruncă-l, Liviu pune ariciul
înapoi în tufiş şi descoperă furnicile, Auzi, mata, ce idei are
copilul ăsta, şi-a pus singur nume, cică-l cheamă Liviu Levant, de parcă numele lui taică-său nu ar fi bun, te-aştept, unchiule, spune madam Dragobete şi iese, Bunicule, uite furnicile, spune Liviu şi auzi cum zumzăie albinele? apoi sare înapoi speriat, E cineva în tufiş, şopteşte, E Mira, îi zice bunicul,
du-te şi adu-o, Cine-i Mira, întreabă cu teamă copilul, Ia-o
de mână, îl îndeamnă bunicul, Liviu se apropie de tufiş, o
HYPERION

57

prinde pe Mira de mână şi aceasta apare, E o femeie, zice Liviu, motorul maşinii porneşte brusc, surpând liniştea, cineva ambalează motorul, Mira tresare, îşi trage mâna din mâna
copilului şi fuge, Hai, bunicule, să punem vinul şi ce ne mai
dai, o curcă, nişte găini, că am fi stat mai mult, dar ţi-am spus,
Gina.n-avem o clipă de linişte şi mai vreau să-l însor şi pe
Miron şi chiar pe Chitic, mai am de peţit şi două vădane, apoi
ce să mai zic de Margareta, că nu vrea în ruptul capului, n-am
o clipă de linişte, bunicul iese urmat de femeie, motorul se
opreşte, Mira, strigă Liviu şi intră Margareta, urmată de Pavel şi madam Dragobete, întoarsă din drum ca să spună câteva vorbe, Iar ne-am împotmolit, se plânge ea, o să ne-apuce noaptea şi unchiul zice că-i vreme de ploaie, Liviu pune
urechea pe un trunchi de copac, Tuşă, îi spune Margaretei,
vino să asculţi, Margareta îşi lipeşte urechea de trunchiul copacului, mâna unei hamadriade iese prin scoarţă şi o mângâie pe păr, Margareta tresare, se îndepărtează şi vede mâna
diafană retrăgându-se în copac, o cuprinde ameţeala, Haideţi că se întunecă, spune madam Dragobete, Da, da, îi întăreşte vorbele Pavel, poate împuşc vreun iepure dincolo de cotul râului, că pe-aici întotdeauna am avut ghinion cu vânatul, n-am prins o prepeliţă măcar.o raţă barem, Iată ce melc
am găsit! strigă Liviu Levant, e mare cât pumnul lui tata, Ah,
o albină, sughiţă madam Dragobete, saltă, dă din mâini şi
ţipă, Pavel! Ce dai din mâini, dragă, spune acesta, doar nu tempunge! Pavele, scapă-mă de ea, porunceşte femeia, Pavel
îşi scutură palmele pe lângă faţa ei şi albina dispare, Ei, vezi,
a fugit, spune el, Ce insectă nesuferită! e indignată madam
Dragobete, Dragă, dar albina nu-i insectă, spune Pavel cu superioritate, Dar atunci ce-i? întreabă provocator femeia, Nu
ştiu, dar nu-i insectă, răspunde arogant bărbatul, Ţie mereu
îţi place să mă contrazici, se plânge madam Dragobete, apare bunicul, uf, uite că mă înţeapă în partea stângă, continuă
femeia şi se agaţă de Pavel, cred c-o să mor, bunicul se apropie de ea, îi pune palma pe piept, Nu-i nici o problemă, zice,
Pe mine nimeni nu mă crede, apreciază ofuscată femeia şi se
îndepărtează de Pavel, se aude clar zumzetul albinelor, apoi
zgomote în tufiş, S-a întors Mira, îi şopteşte Liviu tainic bunicului, Mira,
Mira, cheamă el, Pe copil îl lăsăm până luni, când venim
s-o luăm pe Margareta, spune madam Dragobete, haideţi
odată, că altfel ne apucă noaptea şi Pavel mai vrea să şi vâneze, ies toţi şi se face linişte în grădină, se aude zumzetul albinelor, Mira apare din tufiş, dar când motorul porneşte şi
se ambalează, Mira o ia la goană, maşina porneşte peste câteva clipe şi se aude o izbitură, un sunet de tablă lovită, maşina se opreşte, Aţi lovit-o pe Mira, se aude glasul ascuţit al
lui Liviu Levant, Mi-a sărit chiar în faţă, S-o ducem în oraş
la spital, spune madam Dragobete, aveţi grijă cum o ridicaţi,
că poate are vreo vertebră ruptă.
Dacia hârbuită şi părăginită, scârţâind din încheieturi,
iese, în fine, de pe drumul hârtopit, de ţară, pe şoseaua naţională. O întâmpină tăbliţa lui Băsescu şi, într-adevăr, asfaltul e proaspăt (dar cât va dura?), încât până şi Dacia merge
fără hurducături. O întrec, e drept, noile Cielo, Mercedesurile plutitoare, câte-o Skoda fericită, rareori câte un Trabant,
căci din acestea se mai găsesc foarte puţine în ţară, cu luminile lor de poziţie triste. Trec pe lângă bătrâna Dacie, producţie ‘74, încă pe roate. Pavel răsuflă uşurat, dar îl încearcă
totuşi o nelinişte, noroc că e şofer profesionist, taximetrist
vechi de şapte ani, în timpul liber, desigur, când nu e patron
al unui butic şi a două aparate TEK. Cum se mai simte fata?
îşi întreabă nevasta când şi când, Cred că n-are nimic rupt,
spune madam Dragobete, cred că a fost mai mult sperietu-
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ra, a leşinat şi-atât, iar acum se foieşte, de parcă ar avea purici, auzi, Pavele, n-o avea purici, Ei, na, spune Pavel, la ţară
nu sunt purici, că i-au mâncat pe toţi păduchii, încearcă să
se destindă, dar e tot încordat, neliniştit. Drumul întreg nu
ia mai mult de o oră, dar lui Pavel îi pare acum nesfârşit, noroc că Dacia intră în oraşul cu neoanele lui orbitoare, în Europa, cu firme luminoase, intră pe bulevard, depăşeşte un autobuz greu şi fumegos, puţin şui şi pictat cu reclame, a apăsat
acceleraţia pentru a depăşi, acum vrea s-o ia mai încet, dar
e prea nerăbdător să ajungă la spital şi gândurile îi îngheaţă,
când din staţia de autobuz îi sare o femeie drept în bătaia farurilor, dar cu un reflex uimitor, de vechi şofer, Pavel frânează, încât maşina se pune de-a râna bulevardului, cei din spatele lui se bulucesc, claxonează, înjură ieşiţi jumătate pe geamurile coborâte, E un preot aici care se simte rău, strigă femeia, a făcut infarct, doi bărbaţi îl iau pe Miron Licurici de
sub braţe şi îl urcă în maşină, alături de Mira, madam Dragobete se trage ofuscată spre cealaltă uşă, o deschide şi urcă
în faţă, ca să lase femeia ce a oprit maşina, să stea lângă preot.
Miron Licurici asudă, simte că se sufocă, e într-o stare de semiconştienţă şi tocmai când un val pornea iar dinspre piept
spre cap, vede cum din unul din buzunarele fetei de care e
lipit, pe care parcă ştie că o cheamă Mira, îşi iţeşte capul un
pitic, priveşte în toate părţile şi apoi, sigur pe el, iese, purtând un peşte în braţe ca pe un copil mărişor, coboară pe piciorul fetei şi sare pe cel al preotului, îi urcă pe sutană şi i se
strecoară în buzunar. Miron Licurici e prea uimit ca să-i mai
fie rău, valul s-a oprit la baza gâtului şi se întoarce într-un reflux lent în plămânii săi. Privind, vede acum un cortegiu întreg ce vine dinspre fată spre el, în faţă cu un străuş cu chivără şi paloş, apoi un cârd de ştime ce se hârjonesc, o drăgaică bosumflată, trei soboli sobri, un ţânţar ţanţoş, o stahie ceremonioasă, Agerul pământului, o dipsidă singuratică, câţiva sfredeluşi, Tândală şi Păcală cărând cu rândul un sac de
nuci, o moroaică înghiţită de-un negru zgripţoraş, Andilandi,
Zburătorul şi Statu Palmă Barbă Cot, o samcă tristă, o dihanie îmbufnată, zece bicentauri şi-o herghelie de duhuri. Miron Licurici simte cum i se umple buzunarul, gata să-i crape.
Popor nevrednic, am auzit câinele urlând în scara blocului şi zgâriind uşa unui necunoscut de teama lupilor şi lupii,
într-o haită mai deasă decât cârdul corbilor, alergau după
lună pe cerul albit ca fundul sticlind al unei mări secate şi
când au ajuns-o, cu perii spinării zburliţi, au muşcat din ea
şi luna toată s-a înroşit de propriul ei sânge şi s-a făcut de cârmâz şi sângele-i sleit a curs nouă zile pe pământ, roşindu-l,
şi-am văzut vârcolacii ca nişte viermi albi, colcăind în cerul
ca gheaţa şi au sfredelit soarele şi-l înghiţeau şi soarele s-a făcut de porfir când l-au muşcat colţii lor tăioşi şi-a curs ca o
baltă de sânge în mare şi marea s-a făcut rubicondă şi-apoi
s-a închegat şi toate planetele le-am văzut cum se rostogoleau din boltă şi cădeau ca nişte căcăreze şi se sfărâmau de
pământ şi-am văzut galaxiile, oprite din rotirea lor şi prăbuşindu-se în ele însele, încât pe toată întinderea cerului nu mai
rămăsese decât un mare soare beteag şi roşu, ce se sparse în
miliarde de scântei, care căzură pe pământ în roiuri aprinse,
ce-au stârnit vâlvătăi în păduri, au topit munţii şi apele mării, le-au vaporizat, secând marea, am văzut peştii fierţi în
oceanele date în clocot şi din pământ rocile topite s-au revărsat şi bolta, neagră ca un catafalc, surpată pe sutele de milioane de tone de piatră ieşite din pământul crăpat şi rănit, sub
formă de magmă, iar catapeteasma cerului în două despicată am văzut-o. şi în acest joc de tinereţe cu Miron, prietenul
meu, pe care ne plăcea să-l jucăm, hai, povesteşte Apocalipsa, ne îndemnam, i-am cerut să mă lase pe mine să îndrug
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mai departe parodia, căci timpul lui expirase, dar nici eu nu
aveam mai mult talent ca el pentru închipuirea întâmplărilor finale, n-ai povestit de Apocalipsă, îl necăjeam, ci doar
despre Iad, fiindcă oamenii tăi nu mor, ci doar sunt chinuiţi
veşnic, Ba nu, riposta Miron Licurici, e drept că e vorba de
Iad, dar unde în altă parte mai poate exista o apocalipsă continuă şi fără sfârşit, aşa că am câştigat. Însă îi ceream să aştepte să povestesc şi eu, el îmi făcea şicane, dar nu mă lăsam.
femeile au născut monştri cu ochi de bou, picioare de broască, mâini ca labele de paing, cap de şarpe şi-am văzut oameni
cu gurile holbate, dar nu pentru a implora iertarea, ci fiind
cuprinşi de asfixie, coloanele bolţii s-au surpat, râurile au fost
cutremurate de lavă, le-am văzut vâlvătăile frez ce urcau la
cer, iar în maldărele de cenuşă ale pădurilor, jarul ce mai trăia era ochiul marmaziu al morţii.blocurile s-au prăbuşit în
ţăndări şi pulberea lor a cuprins de trei ori pământul şi celor
ce le intra pulberea în ochi, orbeau, celor ce le intra în urechi,
surzeau şi celor ce le intra în gură, mureau şiam văzut doi oameni, care erau numai pe jumătate oameni, căci crunt la chip,
cu ochi de vier, bot de maimuţă şi urechi de linx era unul din
ei în jumătatea lui omenească, iar în jumătatea de jos avea
formă de seceră şi el era întreg din cârmâz şi hârşti, tăia capul mioarelor, hârşti şi căuta un miel anume, pe care nu l-a
găsit şi-atunci sudoarea lui s-a preschimbat în plumb topit.
Ha, striga Miron Licurici, ai făcut o rimă, n-ai voie..şi unde
cădeau picăturile conabii, arborii se uscau şi apele se prăpădeau, iarba de pe faţa întregului pământ a pierit, iar celălalt
om avea chip de buhă în partea omenească a trupului său, iar
sub mijloc era ca un baros şi lovea capul mioarelor, poc, pocL.
Iar jucaţi jocul ăla prostesc despre apocalipsă? întreba mama
lui Miron Licurici, în trecere pe sub bolta de viţă de vie unde
ne aflam adunaţi...Ard! Ard! Ard! - săream eu atunci în picioare, de teamă că voi pierde întrecerea. Lumea arde. Oamenii sunt vâlvătăi de necurată magmă oxidată-n nelinişti,
sunt cercuri de foc ce se rostogolesc pe asfalt, sunt pătrate de
pară, pojar de nedesăvârşite anatomii antropomorfe. Ies, din
diagonalele lor, radicali - epoleţi de carne - şi pi-uri din diametrele lor - medalii de plăgi purulente - iară deasupra cerui jivină de întuneric, Argus nepăsător. Pe acoperişul căminelor plouă şi ninge cu statuete şi manechine aprinse, plouă şi
ninge, apele învolbură străzi, ne cuprind, inundă oraşe cu
pară, ţări se scufundă...Stele comate au căzut din cer...Gata,
striga Miron Licurici, a expirat timpul, dar Sorin, cu ceasul
în mână, anunţa implacabil că mai e un minut, după care
avea să jurizeze apocalipsele...şi fum şi foc şi pucioasă, mă
bâlbâiam eu, încât toate vietăţile pământului au fost arse şi
pământul a aruncat fum şi foc şi pucioasă, ucigând oamenii
lui. Şi tocmai când mă simţeam pierdut, îmi venea câte o idee
de final, cu care să-l zdrobesc pe Miron.Iar după ce toate
acestea s-au întâmplat, a venit Adonai şi avea faţa de aramă
cu flăcări stacojii, coarne până dincolo de vreo lume, cap de
struţ, piept de cămilă, sex de şacal asemenea unei limbi despicate, un picior de lup şi altul de vier şi vrând să împungă
cerul cu coarnele lui de berbece, a văzut că nu era cer şi vrând
să potopească pământul cu focul răsuflării lui, a văzut că pământul nu mai era şi când a vrut să înghită vietăţile în pustia pântecelui său, a văzut că vietăţile nu mai erau şi vrând să
crape între dinţi oamenii, ca pe seminţele de dovleac, a văzut că oamenii nu mai sunt şi nimic nu mai era şi Adonai vru
să se aşeze spre a-şi plânge singurătatea, dar nu era loc de şezut şi vru să jelească, dar nimeni nu îl auzea şi vru să scurme cu piciorul de lup, dar nu avea ce scurma, fiindcă rămăsese singur singurel, aşa cum a fost înainte de a fi lumea.Apoi
băieţii se certau o vreme, pentru a hotărî a cui poveste a fost
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mai dibace, unora le plăcea mai mult a mea, fiindcă la sfârşit
vorbeam de Adonai, altora le plăcea a lui Miron, fiindcă parcă era mai spăimoasă şi astfel mai trecea o după-amiază şi
am rămas până astăzi cu gândul la imaginea candidă a apocalipsei, despre care nu ne puteam închipui că va veni câţiva
ani mai târziu peste noi, cea adevărată, vreau să zic, îndată
ce vom fi maturi.Dar acum eram nedumerit, căci în timp ce
îmi aduceam aminte, cineva povestise cu glas tare apocalipsa aceasta, întocmai cum am scornit-o eu cu Miron Licurici.
M-am uitat împrejur şi nu ştiau ale cui puteau fi vorbele ce
au repovestit, ale servitorului să fi fost, m-am întrebat şi am
privit spre el, dar el era ţeapăn ca duşmănia, ca ebonita şi totuşi altcineva nu le-ar fi putut spune şi pentru a mă salva de
îndoieli pustiitoare, mi-am zis că numai el putea fi, căci a mai
vorbit servitorul cu altă voce, iar acum îmi păru că e glasul
bunicului, dar nu credeam ca bunicul să fi rostit apocalipsa,
fie ea şi naivă.Eu am vorbit, auzii un glas grav, fornăit şi ameninţător şi când am privit, am văzut pe Nero prăbuşit în tronul său larg, Nero, atât de enorm cuprins în grăsimile lui şi
veşmintele albe cât zece cearceafuri, cu degete cât pâinile, încinse de inele nărtoase, cu antebraţul cât un vier, cu ochii înfundaţi în slăninele feţei. Era cât statuia lui Baal şi privii de
jos către el, de la labele picioarelor umflate cât două buturugi
şi gambele în ale căror cărnuri sfidătoare intraseră adânc şireturile sandalelor romane, şi la trupul lui revărsat peste marginile tronului şi la capul lui fălcos pus direct pe trunchi, iar
în spatele lui erau colonadele lui Apollon din Pavlovsk, în jur
numai ruine, Eu am vorbit, spuse el mişcându-se puţin, atât
cât o putea face şi speriat l-am chemat în gând pe Decebal şi
el veni cu tot poporul său, spre a lovi Roma şi oştirile Golemului, spre a-l salva pe Traian şi atunci Nero înclină cu mare
greutate capul şi huruiră în el sicrie şi oase ca într-un mare
cavou-catacombă, mă privi şi râse apăsat, îşi înălţă trompa,
sumeţindu-şi caninii cât fildeşii de lungi şi scoase un răget
de colun şi-am auzit răsuflarea lui gâfâită, parcă împinsă din
burta chitului, ce stârni vântoasele şi oştenii au fost spulberaţi, i-am văzut ridicaţi în aer şi duşi sute de leghe, unii căzând zdrobiţi între stâncile Tatrei, alţii în Devol, câţiva în Marea Moartă şi-n Cyrenaica puţini, pe câmpiile abia însămânţate, printre ciori, unde carnea li s-a sfârtecat şi ei s-au prefăcut în flenduri de carne, Da, eu am vorbit, spuse Nero şi
acum uită-te la ochii mei putrezi şi m-am uitat, ochii îi erau
ca două ugere de vacă mâncate de viermi şi uită-te la nasul
meu rânced şi-am văzut cum din carnea lui necrozată curgeau sucurile veştede ale morţii şi uită-te la obrajii mei mucezi şi-am privit leşul lor albicios şi uită-te la trupul meu,
spuse şi-am simţit duhoarea stârvului şi pestilenţa hoitului,
încât mi se făcu greaţă, Şi curând mă voi trezi, spuse Nero şi
mă voi aşeza în scaunul de Judecată şi păşind încet, voi terciui întreaga omenire sub talpa sandalelor mele, căci sunteţi
mai păcătoşi ca mine şi mi-a fost dată puterea peste voi, şiam întins mâna, pentru a-i şterge prima literă a cuvântului
scris pe frunte, dar nu ajungeam, Descrie acea literă, spuse
Homer, apărut lângă mine şi-am început să spun: e făcută
din patru segmente şi patru este cifra crucii, am spus şi atunci
monstrul se prăbuşi, topindu-se ca un terci puturos, o gelatină care s-a întins şi-a curs spre noi şi-apoi s-a strâns, preschimbându-se într-un imens leu de mare, ale cărui cărnuri
tremurau în înaintarea lui târâtă spre noi, şi-am închis ochii,
înspăimântat şi apucându-mă de poala hlamidei lui Homer,
l-am lăsat pe orb să mă călăuzească în fugă... Vom intra în
viscerele timpului, i-am auzit glasul şi o moliciune mă cuprinse, ca şi când m-ar fi ameţit un abur de oţet aromat.
(Va urma)
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Andrei Zanca

cartea surâsului

tatea este o stare a conştiinţei. O stare viabilă. Azi ne sunarmonia ascunsă este mult mai mărea- tem doar amânare a simplităţii, firescului. Viaţa instruieşţă, mai puternică decât cea evidentă. te în tăcere. Fără de vorbe, fără de larmă. Când se va priHeraclit cepe că adevărul este un dat al fiinţării, nu al dizertaţiei?

a

Această carte este prima dintr-o serie care mă va însoţi
de pe acum, cât îmi va fi îngăduit. Urmând o anume Cale.
Tot ce s-a adunat în această carte a surâsului, purtând subtitlul: intermitenţele aflării, se referă tocmai la acest demers individual al aflării, însoţit de paradigme şi experimente adiacente întru prefigurarea fragilă a conştiinţei,
în fond doar Una.
Conştiinţa - o lamă cu două tăişuri: pricina suferinţei,
dar în acelaşi timp şi a mântuirii. Sosim dinspre diferite
nivele ale conştiinţei pe lume. De aici totul. Miturile străvechi şi paradigmele biblice sunt lentilele prin care putem
re-interpreta trăirile şi lumea. Şi tot de aici vectorul limpede al tendinţei generale a evoluţiei, tot mai clar configurate
în acest demers absolut individual, ca orice Cale genuină.
Neobosita metanoia, mereu fragedă. Tot ce am trăit,
purtat de o anume Sete, înscrie desenul unei vieţi, din
care transpare treptat chipul inimii. Când începi să te întrebi asupra fiinţei tale, să te întrebi cu sete, eşti deja pe
Cale. Între realitatea de sorginte mentală şi cea psihologică se cască la mulţi un abis. Ce putem face, când nu mai
putem face nimic? Nimic şi totul.
Capitularea e în fond premiza victoriei în procesul spiritual.

Geniala premoniţie a limbii: a încolţit un gând. Cine ne
presară seminţele gândului în minte, ca ele să poată încolţi? Când mă bântuie neliniştea ramurii, am ajuns la marginea iernii. Însemnat de noapte, traversez auzul. Altfel întâmpin apa picurând de pe olane. Şi din acest nimic, pe
nesimţite, înfiripări. Şopote răsfrânte în improvizaţie de
pasăre. Suspin de fulg în primul ghiocel.
Sub înverziri, doar zumzetul fără de trecut al gâzelor,
noaptea, deşi ornicul îşi topeşte peste case bătaia stinsă-n
ecoul tăcerii; liniştea - oglinda auzului.
Nevinovăţia nu cunoaşte noaptea. Unduie laolaltă cu
viaţa. Nu o modelează, nefiind conştientă, copilărind fără
de finalitate în etern. Poate tocmai de aceea ne suntem
aici. Apoi, dintr-o dată inocenţa a tânjit să afle. O străbătea dorul nedefinit al aflării. Va străbate astfel, nenumăratele ţări mohorâte ale conştiinţei întru maturizarea spiritului. Bântuită de reîntoarcere, acum. Fiindcă doar dacă
pierzi ceva, eşti în stare a preţui. Cu inocenţii dumnezeu
ar fi fost tare singur, mereu.
Copilul şi soţia lui Gauthama mai dorm, când el se va
întoarce înapoi în mica odaie, după aflările lui definitive.

Adieri de martie printre ultimele frunze nedesprinse
Şi-a înălţat braţul înspre o ramură. O şuviţă a alunecat
de iarnă. Susur de clepsidră. Doar vrabia în alertă se lasă dezvelindu-i profilul în montura înfrunzirilor. Totul, atât
pătrunsă. Să presimtă ea oare? Fiecare fulg reia o însin- de firesc, încât o necunoscută tandreţe m-a înfiorat. Am
gurare.
recunoscut deodată în gestul ei un gest uitat, cu neputinţă de reamintit şi totuşi, dureros de intim cândva. Odată.
Adevărul a devenit de prisos. Piesa nu mai are cortină. Mistuită în surogatele însoţindu-mă în vieţi de vieţi, ea mă
Nici sfârşit. Doar succesul, ori eşecul mai contează. Epu- aştepta acolo, mântuită de vremi. Când ne vom putea oare
izând, sleind. Ninge. Unduie mireasma fulgilor topindu- dărui, cu deplina încredere a câinelui, ce-şi înalţă ochii lui
se pe-o geană de copil.
curaţi înspre noi?
Geamătul au ralenti al textului. Fresca unui geamăt asiCât de limpede e lacrima, deşi e un distilat al unui conrian. Crux Ansata. Purtată deja în Egipt de preoţi. Divini- glomerat de simţiri cu neputinţă de decantat. Însă câţi nu
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se sting în fond de lacrimă la inimă. Lacrimi lăuntrice, împovărând, otrăvind. Afară şuieră deodată năprasnic vântul sub un cer de recluziune. Mistuite păsările. Doi băieţi
şi o fetiţă, în şir indian, în spatele unui pechinez. Nimic
nu se întâmplă fără un scop. Am devenit fiinţe pur teleologale: ne plimbăm pentru sănătate.
Două bătrâne o iau pieptiş prin parcul desfrunzit, vânturând ritmic beţe de schi: nu se aude decât păcănitul sec
al beţelor pe asfalt. Nimic spontan. Nimic cu o dăruire deplină, în care să te uiţi total. Fragmente de lumină. Până şi
ciorile înscriu în aer note albe.

Iubirea limpezeşte rostirea, cum durerea, lacrima.

Totul ar trebui poate să înceapă cu întrebarea: când vedem un arbore, îl vedem văzând şi pe cel ce vede? O boccea
burduşită cu amintiri cenzurate, ego-ul: nu sunt doar ce
fac, ci – mai ales – şi ce am făcut. Solia verbală se face ţăndări în impactul ei cu meta-solia ochilor, a trupului. Iată,
începutul schizofreniei generale. Lipsa integrităţii: concomitenţa dintre faptă şi gând.
Însă, după cum mitul e o apropiere analogică de absolut, după căderea în dualitate, nu ne rămâne decât experienţa individuală şi apoi poate, ca dar, indicarea unei căi
Doar un accident ori vreo boală mai trezesc: este for- posibile, denotarea, metoda injuncţiei, nimeni nefiind scuma comună, ştearsă, surogatul de satori al masei, s-ar zice. tit de drum.
Deîndată uitată, la cea mai mică ameliorare. Şi totuşi, ea se
În fond, în fiecare zace nemărturisită angoasă faţă de
strecoară homeopatic de pe acum în orice gest, orice act. eternitate: omul o evită, mânat de ghesul de a ajunge în
mâine, în viitor.
Clamând adânca nevoie de refacere a unei rupturi.
O insaţietate inexplicabilă va însoţi orice dăruire, până
Stau la coadă la casa electronică. Un bărbat în puterea
nu se realizează atotidentificarea. Harul iubirii în care se
vârstei, distant şi rece, se înfige în faţa unui bătrânel. De ce
mistuie toate „învăţăturile”.
nu aşteptaţi să vă vină rândul, ca fiecare? murmură blând
Vine o vreme când trebuie să uiţi şi apoi să refăureşti bătrânelul. Eu nu sunt fiecare, răspunde berbantul. Asta
totul; şi înainte de toate, pesemne, cuvintele. Există reguli este. Aşa e. Şi-mi tresaltă deodată în inimă parabola băsuccesive pentru a învăţa condusul unei maşini, însă din trânului prăvăliaş evreu cu aplecare mare pentru cărţi: sta
momentul în care s-au aşezat reflexele, trebuie să le uiţi el cât era ziulica de lungă şi citea în spatele tejghelei. Deseşi să-ţi găseşti propriul „drum”: fiecare conduce într-un ori, când se ivea un client, îl repezea, oripilat că trebuia săşi întrerupă lectura dragă: Ce?! Altă prăvălie nu ai găsit?
mod absolut unic.
Grija, băgarea de seamă, atenţia nudă.
Experienţa individuală, aflarea, cum prefer să-i spun,
Bunul simţ este ca „antena” unei mimoze, vibrând la
traversează prin socializare stările ritmice de contracţiefiecare foton.
relaxare: presarea conştiinţei ne-stabilite a fiecăruia în forManipularea conştiinţei începe în mod rafinat cu ac- me, care au fost stabilite prin acord drept acceptabile în
tul de compromitere al cuvintelor. Weltverbesserer, se zice, societate. Un om e în societate, când societatea e în el. De
spre o pildă, despre unul care vrea „să facă” lumea mai aici necesitatea însingurării resimţită la un anume nivel
bună, să o „îmbunătăţească”, despre unul care nu o accep- individual.
Reprezentarea simbolică, ori sensul, cum i-am mai pută aşa cum se vrea ca ea să fie acceptată, de unul care nu
se încadrează. Câte cuvinte nu au fost compromise în ul- tea zice, creează dualitate. Dorind un sens aflării, experitima jumătate de secol. Însă, doar în tăcerea însingurării enţei personale aşadar, înfăptuieşti o fragmentare a aflării.
Lumea adevărata se află dincolo de sens şi acordare
se lasă ele tămăduite. Prin aplecare individuală. Un act de
conştiinţă. De nu s-ar ivi deîndată orgoliul explicării. De- de valoare.
O est-itate, s-ar putea zice, ea fiind aşa cum este.
monul controlului şi al analizei: mereu obsedaţi de a şti ce
se află în spatele lucrurilor: să demonstrezi că ştii. Deşi
mereu şi tocmai atunci scapă esenţialul: nu are loc transSpălare milenară de creier: a lua descrierea lumii drept
figurarea în dar.
lume. Senzaţia că te mişti printre măşti într-o lume de reCând e atât de evident: mâna poate apuca orice, însă fulaţi pesemne de aici se trage. Fiindcă orice gând ori sense poate apuca pe sine însăşi?
timent, care nu cadrează cu schema unei culturi este refulat. Limba fiecărei culturi acţionează astfel ca un filtru. O
Schwarzwald. Aproape de izvorul Dunării. Câţiva to- adevărată grilă, o bandă biosocială.
poraşi risipiţi printre trunchiuri prăbuşite. Adieri de scorGrădiniţă evoluată: joc cu reguli, unde eşecul unuia
bură între primele ferigi. Etanşez cu grijă o tabacheră de constituie succesul altuia. To be number one. Apele fertilemn, în care zace o frunză de ferigă şi îi dau drumul pe le ale concurenţei acerbe îşi aduc din plin aportul la cultuapă. Saltă uşor, apoi pluteşte ferm. Lin, ca o implorare îm- ra urii. Începând cu şcoala şi continuând apoi cu celelalplinită, dinspre o pădure neagră înspre o mare neagră. Nu te compartimente. Un joc în care ambii parteneri pierd în
e straniu?
fond. Astfel, Maya devine casa de locos.
Spiritul şi această pagină sunt unul şi acelaşi lucru. Atotpătrundere.
Singur printre viile zgâlţâite de vânt. De o parte şi de
Doar el de nepătruns. Temeiul finitului e nesfârşirea. alta a cărării, arbuşti cu galbene, suave flori. Ploi de aur, le
Mâna copilului ce desprinde tabachera dintre răgălii e zicea Buna. Ici-colo, înfloriri discrete albuind ca o colonie
mâna mea. Dinspre un grind răzbat cotele apelor Dunării. de fluturi surprinsă de o rafală. Petale albe, firave, înfioIdentic cu această pagină, ce se citeşte acum pe sine, rate de-o nostalgie de fulg. Nimeni în jur. Dincolo de orsunt.
dinea riguroasă a şirurilor de vie, încep acareturile brune,
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alături de cele negre. Până înspre liziera pădurii sub clo- ne din afară asupra noastră spre a înfăptui ceva, înseampotul iluzoriu al unui cer zgribulit de martie. Totul străbă- nă mai întotdeauna că ghesul de a face exista incipient în
tut de-o înfrigurare de ospeţire solară prin prana unduind. noi: l-am refulat şi îl proiectăm acum asupra altuia, care
încearcă pare-se acum „să pună jugul” pe noi. Cezanne:
Nu trăim în trup, ci ca trup. Drept trup. Identitatea pe mine nu va pune nimeni şeaua ...
omului cu întreaga fiinţare. Existenţa cuprinde mai multe nivele şi fiecărui nivel îi corespunde o anume modaliDezastrul îl constituie mereu graniţele, delimitările, pe
tate de cunoaştere.
care le instituim în noi, între noi. Pare că totul este o problemă a responsabilităţii individuale pentru fiecare gest, act
Creştinismul fundamentalist ar înmărmuri dacă i s-ar ori gând (atunci l-a ucis pe omul de seamă)
spune că toate religiile sunt identice în esenţa lor esoterică.
Disperarea, atingând proporţii catastrofale, de a nu ne
Capcana în care cad ei înşişi este aceea de interpreta feno- pierde cumva eul.
menul Hristos doar ca pe un eveniment istoric. DenotânCâtă vreme eul-separat nu realizează faptul că nu este
du-l însă astfel, îl transpun în trecut. Iar trecutul este mort. nici subiectiv nici obiectiv, ci un Întreg, moartea cu evanHristos nu a fost, nici nu va fi, ci este. În afara istoriei, în taiul ei obscur va rămâne veşnicul lui însoţitor.
afara timpului. Nefiind în timp nu poate fi nici localizat:
astfel nici o religie nu poate avea ascendent unic asupra lui.
Bogăţia, succesul, puterea, au tendinţa eternizării. Însă
(în Coran, şi anume în Sutrele 3 şi 19 se descrie pe larg tocmai această înclinaţie de a le eterniza, de a le conferi o
naşterea lui Isus, se vorbeşte despre Ioan si Maria; pe larg) nesfârşire, le denotă a fi doar surogate. Ca şi eul-separat în
fond. Ca şi timpul, un surogat pentru eternitate. Se pare că
În fond, ceea ce se caută este căutătorul însuşi. Fiind toată această aşa-zisă civilizaţie este un construct-surogat:
pretutindeni şi dintotdeauna prezent, este absurd şi im- a ţine bunăstarea drept civilizaţie. Încă din şcoală şi famiposibil să cauţi spiritul, să îl atingi. Fiindcă acest lucru ar lie se vântură cu zel ideea unei vieţi mai bune, nu a cultipresupune o mişcare dintr-un loc, unde el n-ar fi, într-un vării de oameni mai buni. Un construct extern în vreme
loc unde se presupune că ar fi. Iar locul unde el nu este, nu ce lăuntrul se chirceşte tot mai mult.
există. De aceea, conştiinţa cotidiană, obişnuită, constituie
Drumul (fiţi drumul umblat). Un drum, pe care nu l-am
Se pare însă că, potrivit unui atractor presimţit mereu,
părăsit de fapt niciodată (drumul umblat). Dacă în afara şi aceasta face parte dintr-un plan al necesarelor rătăciri
spiritului nu există nimic, înseamnă că am şi ajuns (însă întru trezire. Chircirea, ca o ghemuire înaintea Saltului.
împărăţia a şi venit ... ). Prin căutare alungăm de fapt ceea
Să fie cultura o activitate de compensare, purtând în
ce căutăm. Căutarea presupune ceva aflat în afară, adică ea sâmburele putred al negării morţii, prin iluzia eterniceva obiectiv. Însă spiritul nu este obiect.
zării operei?
Un antidot împotriva angoasei atotprezente a
Căutând iscăm o lipsă. Apare sentimentul că ne lipseşte ceva. Şi acest lucru implică timpul. Anume, un mâine, morţii?
Toată istoria pare a fi o căutare a unor garanţii.
mereu. Tot ce se lasă găsit în timp, nu este spiritul.
O cronică despre oameni, care s-au născut prea deE ca un blestem: tot ce facem, facem pentru un eu, care
vreme.
nu există...
Nerăbdarea cunoaşterii?
Tocmai fiindcă moartea există ar trebui să fim mai
Cicatrice cu cicatrice, cobor. Răsplata traversării negurii e decantarea şi întoarcerea în cotidian. Traseul unui atenţi unul cu altul, Aici şi Acum.
Însă: mintea „liberă”; inima sigilată.
fulg, unic. Fiecare fulg, unic.
Nil curgând Lin.
Important, nu atât să înţelegi, cât să cultivi simţul unei
Unde încep delimitările, aşezarea de graniţe, de garpermanente însoţiri. Trăirea în clipă aşterne iubire. Întinduri, începe angoasa.
deri înzăpezite.
Upanishadele: oriunde există un Altceva, există şi teaCârdul de păsări, bancul de peşti, acţionează simultan.
Sunt în stare a-şi schimba fulgerător traiectoria. Constitu- ma.
Desprinderea din unitate şi instituirea eului separat,
ie un organism. Aidoma unei orchestre, a unui jazz-band:
vine un moment, când au senzaţia că nu ei cântă: Se cântă. implică deci o angoasă existenţială, înnăscută.
Suntem atât de legaţi unul de celălalt, fără a ne da seama. Paria, marginalizaţii, apoi, cei cumsecade, cerând ajutorul forţelor de ordine spre a le apăra „cumsecădenia”,
care nu este altceva decât partea detaşată, desprinsă de
umbra din propriul „beci” lăuntric. Umbra este proiectată în afară: ceilalţi sunt mereu ţapii ispăşitori. Ceea ce ne
oripilează la un altul, provocând nu constatarea detaşată,
ci o reacţie lăuntrică violentă, ne defineşte tainic.
Dacă ne şochează zgârcenia ori altceva la un altul, înseamnă că le deţinem şi noi într-o proporţie mai mică
ori mai mare. Dacă avem senzaţia că se exercită o presiu-

62

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Ego-ul odată configurat este extrem de greu să-l transcenzi. Este atât de stabil, atât de durabil, încât scapă inconştientului şi tinde să nege supra-conştientul. Acest eu-algândurilor nu tinde doar să se separe de mediul înconjurător imprevizibil, ci şi de aspectele spontane ale propriului corp. Aici zace pesemne şi un aspect al dilemei tragice
a prietenului George C., atât de sfâşietor redate în jurnalul lui. Gândirea pare să dea, să ofere ceva ce nici natura
nici corpul nu pot da: durată. Cuvântul nuc rămâne mereu acelaşi, în vreme ce arborele-nuc se înfiripă şi se stinge. Rank: fiecare ideologie este un proiect al nemuririi. Ca
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să înfrunte moartea, eul renunţă la corp şi îşi găseşte refugiul-surogat în gând. Însă gândurile se transcend doar
prin conştientizare.
Orice agresare a naturii este în fond o agresare a propriului corp.
Dependenţa reciprocă, ecologică, dintre natură şi corp
devine evidentă.
Infinitele rafturi pline cu semne ale naturii. În manifestările ei de perpetuă şi concomitentă naştere-moarte. Totul este să le sincronizezi cu propria conştiinţă, cu semnul individual al propriei conştiinţe: înserare de holon în
conştiinţa absolută şi Unică. Însă faptul că am fost înţesaţi până la refuz cu tot felul de „cunoştinţe” şi prejudecăţi, începând din anii fragezi, ne face imposibilă decriptarea acestor semne. Act de la sine înţeles la omul primitiv contopit cu ele, nedisociat de natură. De aceea, maestrul umple paharul cu ceai - al vizitatorului venit să „înveţe” -, până la refuz. Ceaiul se revarsă: aşa este şi cugetul tău, îi zice maestrul. Plin până la refuz. Mai poate încăpea ceva în el?
Iarna pare să revină cu o ultimă sforţare. Încremenire. Uluire de ramură. Decelabilă în nedumerirea din glasul păsării. Stăm pe balcon fumând. Bate un vânt rece. B.
rânjeşte. N-am purtat războaie de dominare ori de asuprire
a altora, îi zic. Poate de asta suntem atât de încâiniţi unii
faţă de alţii, mai adaug, stingând ţigara. Şi el deodată, răstindu-se parcă la vrăbii: ce acaparări! Când nici aceste biete ţinuturi nu suntem în stare a le gospodări şi ţine în pace
şi armonie ... patriotismul de azi ... ultimul colac de salvare al oportuniştilor şi ticăloşilor de tot soiul ...
O emisiune cu şi despre Yehudi Menuhin. Stă pe o terasă, evident îmbătrânit. Însă ochii îi sunt limpezi, calzi.
Faţa destinsă şi unduită de pale de smerenie. Surâde mereu, conştient parcă, după lunga şi împlinita lui viaţă, de
absurditatea oricărei rigidităţi.
(uite un bătrân trist; n-a înţeles nimic – zicală japoneză).
Interpretările lui ţintesc direct în inimă, deşi deţine o
virtuozitate uluitoare. Totul atât de spontan, de firesc. Însă,
câtă muncă, până a ajunge la acest sunet inconfundabil.
În care el dispare: Se cântă.
Cântul unduie ca o fiinţă vie, neîntâmpinând nici o
rezistenţă, nici o crispare. Totul fluid, parcă de la sine. În
omul acesta se joacă însăşi divinul. Ce artist-om pilduitor.
Deşi în tinereţe după cum însuşi declară, toţi cei din jur
erau pentru el doar figuranţi într-o piesă. Abia mai târziu
a început să „coboare” între ei, luându-i drept ce erau, indiferent de rol ori statut: fiinţe individuale. Fiecare cu durerea şi destinul ei.
O figură emblematică, universală pentru arta şi cultura secolului 20.
Vorbeşte despre regretele lui, despre remuşcările lui, cu
o modestie şi cu o smerenie de ascet. Toată fiinţa lui respiră tandreţe, băgare de seamă, grijă, omenie, înţelegere,
toleranţă. Întrebat de reporterul invizibil dacă există o legătură între copilul simpatic şi genial de altădată şi recenta lui investitură cu titlul de lord, Menuhin răspunde cu
umorul lui atotprezent şi alinător, fără o umbră de sarcasm: da, cred că da ... eram tot atât de „conştient” de sim-
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patia pe care o iscam ca şi copil, precum sunt acum de titlul de lord ...
Îngână un fragment favorit din Elgar şi surâde ca un
copil.
Evocă cu veneraţie şi iubire figura lui Enescu, maestrul
său din tinereţe ... dintr-odată camera de luat vederi îl arată cântând cu uluitorul interpret indian Ravi Shankar ...
apoi, cu inegalabilul Glenn Gould. Zice: faţa lui era transfigurată, parcă din altă lume ... ceva cu totul mistic ... prefigurând mereu o atotprezenţă divină ... Şi în tot timpul acestor relatări, acest surâs al său de nedescris. Vorbeşte extraordinar de limpede la cei 80 de ani ai lui. Ceva nespus de
uman îi unduie chipul sorbit parcă în sine (sufletul pare a
transpare pe chip, după o anume vârstă ...)
Ţine un discurs în Ierusalim în faţa mai marilor politicii şi culturii, care se uită cam împietriţi la el. Apoi, din
nou obiectivul îl prinde pe terasa lui; în spate se zăresc marea şi o ramură de lămâi. Vorbind de cei dragi şi duşi, mângâie mereu cu un înduioşător gest al inocenţei, o frunză a
unui arbust din apropiere. Zice: compatrioţii mei nu se pun
să cerceteze, să analizeze dinspre un anume nivel şi împreună cu alţii, cum a fost posibil holocaustul ... e în fond ceva
ce ţine de om ... ni se poate oricând întâmpla şi nouă ... privesc însă problema mereu doar dinspre latura evreiască ...
însă au fost şi 500 de mii de gitani exterminaţi... şi apoi, slavii ... despre aceasta nici un cuvânt ... după aproape 50 de
ani au uzat simpatia lumii ... Pe faţa lui transpare deodată
o paloare evidentă chiar şi pe ecranul acesta imperfect ...
Soluţia: trebuie să împartă totul ... dar absolut totul ...
iar Ierusalimul să fie un fel de Berna ... ca în Elveţia federală ... o capitală federală ... până ce Ierusalimul va fi doar
capitală evreiască, va fi război ... Şi aceste ultime cuvinte le
zice răspicat ... şi oarecum sever ... Singura dată când îl văd
adânc tulburat. Apoi, pare că se trezeşte dintr-un coşmar
şi surâde cu o naivitate dezarmantă, tulburător de senin ...
Totul se termină cu Chaconne de Bach ... Totdeauna,
spune el, am crezut că dacă voi cânta această divină piesă
sub cupola lui Michelangelo, lumea ar deveni mai bună ...
Ce pilduitoare rostire la cel mai mare violonist al secolului trecut ...
Noapte deplină. O iau pe străzi. E trecut bine de 22h.
E târziu pentru această regiune viticolă şi rapid industrializată. Deodată dinspre piaţa cu fântână arteziană se aud
vociferări sacadate. Lozinci urlate. Cadenţe ameninţătoare de paşi. Un puhoi de tineri turci purtând o pancartă
cu portretul incert al unui mustăcios. Trec cu bastoane
în mână prin piaţa, luând-o înspre bulevard. Se simte între vitrine agresivitatea. Înteţită de urlete reluate. Scandări
pline de ură. Lovituri în pancartele de circulaţie. În capota maşinilor. Nici un poliţai.
O stradă mai jos, podul. Râul curgând netulburat. Negru sub răsfrângerile felinarelor. Zăresc o siluetă în palton cu o servietă, îndreptându-se spre Primărie. E chiar
Oberbürgermeister-ul. Omul cu poziţia cea mai înaltă în
această regiune industrializată, unde în apropiere se fabrică Audi. Peste 300 de mii de locuitori. Dacă cineva mi-ar
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fi povestit acest lucru, nu l-aş fi crezut. Şi iată că omul trece, evident sleit de oboseală, însingurat şi tăcut, pe strada
peste care tocmai a dispărut cu câteva minute mai înainte
cohorta răzmeriţilor. Fără de a bănui măcar acest episod,
care ar fi zguduit multe scaune a doua zi.
Ce glissando al nopţii. Deodată mă simt ca pe pragul
de a păşi într-un tablou al lui De Chirico. După ce tocmai
am sărit din Ţipătul lui Munch.
Mă aplec peste parapet învins de o durere răsfrântă în
stern: chiar dacă ne-am întâlni într-o altă lume odată, tot
rămâne această durere a Unicului, a Irepetabilului. A faptului niciodată îndeajuns de subliniat că totul este Unic.
De ce oare această durere?
Atâtea fiinţe dragi dispărute. Să se insinueze dinspre
acest prezent o inefabilă părere de rău, chiar dacă totul a
fost plin de tandreţe, de iubire?
Revăd în minte umbra de remuşcare de pe obrazul lui
Menuhin. Vorbind despre sora lui dragă, Hephziba, care
îl acompaniase ani de zile cu o rară dăruire şi virtuozitate la pian.
Nu mi-am luat timp spre a vorbi cu ea despre ce o frământa, zice el.
Şi durerea acestui octogenar, remuşcarea aceasta vie,
devin la vârsta lui sfâşietoare.
Niciodată nu ne dăruim îndeajuns.
Oricât ne-am dărui, rămâne un însemn de mâhnire.

În spatele unei timidităţi declarate se înscrie însă ferm
şi cealaltă parte a dualităţii: un mare şi justificat orgoliu.
Dezlănţuiri ale creaţiei în compania geniului vocal gitan
Camaron, stins de-o prea intensă trăire la 41 de ani. Înmormântare lui, o tulburătoare manifestare populară de
mari proporţii ... şi chipul transfigurat de nelinişte şi durere a lui Paco ... Paco de Lucia, un virtuos inegalabil al
ghitarei, al flamenco-ului, ca manifestare deplină a vitalului, nu a expierii cum este deseori interpretat flamenco-ul.
Deprinzând „tainele” improvizaţiei de la McLaughlin
şi Al Di Meola.
Improvizaţia, un salt în gol, zice el.
Fiecare poate să-ţi fie învăţător la un moment dat, mai
zice, marcând astfel calitatea atât de abolită azi a atenţiei
absolute, nude, i-as zice eu. Un Artist desăvârşit.
Noam Chomsky în interviu la televiziune.
Deconspiră frapant manipularea după 11 septembrie.
Utilizarea fricii, spre a impune măsuri severe, dure, care
altfel ar fi întâmpinat într-un regim aşa-zis democratic, o
rezistenţă nedorită. Apelul la falsul patriotism: supunere
oarbă şi loialitate totală.

America în pretenţia şi convingerea ei de a reprezenta
exclusiv lumea. Tot ce e important se petrece aici, şi numai aici. Însă acest 11 septembrie îi determină să realizeB. s-a întors în seara trecută înspre mine zâmbind ob- ze că mai există lume şi acolo „afară” ... Sintagma: război
scur: ce ai face dacă ai avea vreme de doi ani investitura împotriva terorismului. O absurditate. O ironie: chiar şi
numele acţiunilor sunt aici caracteristice, naiv maniheice
absolută a puterii?
Aş face tot ce-mi stă în putinţă, şi fireşte, mult mai mult cu apel la mituri şi legende nordice: Just Cause – Acţiudecât atât.
nea din Panama, în care sunt ucişi peste 3 mii de persoaŞi adaog apoi: cu deplina încredinţare de la început a ne. Desert Storm, Războiul Stelelor etc. Ca în atât de aprefaptului că nu voi mai fi reales.
ciatele comics-uri. Culturalizare în masă. Este modul tipic
Ba chiar alungat, hulit. (: aici cred, se ascunde totul).
de reacţie al imperialismului mondial, secole de-a rândul.
Chiar dacă ne-am întâlni, schimbaţi deplin la ochi, State imperialiste. Imune. Şi deodată Asta. NOUĂ. Altora
cândva, în altă lume, o tainică, sfâşietoare durere persistă li se poate întâmpla acest lucru, însă nu Nouă ....
Acum. Totul este unic. Nu va mai reveni niciodată. Nu mai
poţi interveni nicicând cu ameliorări. Asta este.
Lamentabila reacţie a lui Bush: cum ne pot face asta
când suntem atât de buni? ...
Cu faţa sigilată de efortul perfecţiunii, Paco de Lucia
Dar zecile de mii de vietnamezi ucişi? În vreme ce nudeclară cu ironie într-un interviu: fiind prea mulţi cu nu- mărul soldaţilor americani căzuţi este ştiut şi gravat până
mele Paco, ni se adăuga la nume şi numele mamei noas- la ultimul? Dar ceilalţi, din Coreea, Nicaragua, America
tre, spre a ne putea deosebi: Paco de Lucia. Un chip mar- Latină? Sprijinirea mereu a regimurilor corupte, brutale.
cat de o mare concentrare, adiat de o anume austeritate La început Saddam a avut aprobarea şi sprijinul lor pentipic spaniolă, o severitate faţă de sine, inculcată încă din tru utilizarea gazului otrăvit în Kuweit. Diversiune. Divicopilărie. Trădând vocaţia autentică. Am început să cânt de et impera. Toate drumurile duc la Washington. Pomspre a supravieţui, 10-12 ore pe zi ... tata nemaiputând plă- pare masivă de armament în Turcia, Israel.
ti taxele şcolare, zice. Şi o nobleţe veche, tipic andaluză i
se desprinde din ochii negri. Vorbeşte apoi şi el despre:
Şi execrabila tăcere a majorităţii intelectualilor în anii
un anume sentiment, o anume senzaţie, un echilibru, nu 60. Reacţia lor „întârziată” la alte incursiuni şi intervenţii
ştiu de unde vine deodată această armonie, fericire ori ne- „umanitare” în anii ce-au urmat. Într-adevăr, o atestare debunie, nu ştiu ... Apoi, dispare cum a venit ... dintr-o dată... plină a celebrului experiment New Heaven.
Cine îşi mai aduce azi aminte de numeroasele victime
Acest „ca de la sine”, ce apare prin renunţarea la orice ale războaielor purtate după cel de-al doilea război monformă de încrâncenare a voinţei, prin simplul act de a lăsa dial şi după aruncarea bombei atomice? Celorlalţi li se pot
totul să cadă, să dai drumul la tot şi la toate, ca sunetul, Vo- aduce orice prejudicii, însă cum de îndrăznesc să ne facă
cea să se poată desfăşura în voie, ca de la sine. Sună ca un Nouă una ca asta?
numitor comun la mai toţi creatorii autentici.
Rasism evident. Controlul lumii. Al rezervelor energeLucru extrem de semnificativ şi tot pe atât de ignorat, tice. Hybris monstruos. Hegemonie. Justificări puritane:
mai de toată lumea.
„realizarea cursului şi a intenţiilor Istoriei”, într-o lume în
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care, potrivit puritanilor „dumnezeu ţine doar cu cei care
au succes, care se afirmă în viaţă”. To be numbre one, pretutindeni. Jalnic. Cum se vor mai răzbuna, chiar din lăuntrul sistemului aceste deraieri tragice. Însă au fost oare altfel englezii în vremea de glorie a imperialismului lor absolut? Ori alte state europene, colonizatoare, „civilizatoare”
şi misionare? Nimic nou. Alt secol doar. Ce pare a aparţine rasei galbene. E rândul Kitai-ului acum.
Nici un protest imediat în războiul cu Vietnamul, nici
cu Coreea. Doar după trei-patru ani. Or fi oare vârfurile
conştiinţei americane nişte întârziaţi, nişte handicapaţi infantili, pătrunşi de măreţia şi mesianismul ţării lor?
Chomsky: vorbeşte optimist despre lucruri pesimiste.
Lumea de la noi pare să se trezească, în fine, zice el. Înainte
nu era posibilă o reacţie atât de rapidă. Câţi americani au
murit se ştie până la ultimul om. Ceilalţi merg la grămadă. Cu zecile de mii. Controlul naţiei prin inculcarea fricii.
Din tot ce zice Chomsky pare a se desprinde însă şi
o altă teamă: nevoia de război apare evidentă, ca soluţie
spre a nu avea un război civil, care nu s-ar purta doar cu
cocktail Molotov. Mai toţi au acasă cel puţin o armă. Când
vor ieşi în stradă va fi vai şi amar.
Nerenunţarea la hybris, la hegemonie şi control, şi soluţia: războiul, însă acasă la alţii ...
Apelul manipulativ la memoria colectivă din partea celor ce scriu discursurile prezidenţiale. Axa Răului ...
Consolidarea evidentă şi rapidă a Blocului asiatic: ruso-japonezo-coreean nu le convine deloc. Bazele americane se mută înspre centru. Mereu mai aproape de focar.

Are dreptate Joyce: doamne, ajută-mă să mă trezesc din
acest coşmar, istorie...
La urmă, Chomsky pleacă înconjurat de numeroşi tineri spre limuzina lui, însoţit de ... doi body-guards ... care
se urcă în maşină alături de el şi soţia lui ... târând după ei,
nu conserve goale, ci trena libertăţii cuvântului ...
Teama de moarte a fost în istorie proiectată mereu în
afară: a extermina pe Altul.
Refularea certitudinii morţii duce la apariţia unui timp
corespunzător nivelului respectiv la un moment istoric dat.
Moartea-Vina-Timpul.
Miturile şi ritualurile „tămăduiau” prin reluarea lor regulată, prin iniţieri reluate.
Azi, încearcă acest lucru ... cabinetele de psihanaliză.
Structurile diverse ale vinei, determină structuri diverse de timp.
Masochismul arhaic se preschimbă în sadism modern.
Istoria este, în fond, una a conştiinţei ...
Vina, crima, persoana şi proprietatea vor rămâne sinonime, până ce nu se va renunţa la personalitate, privită ca
avut.
Ca tehnologia să aducă cerul pe pământ, cum se tinde şi se face reclamă mereu azi, acest lucru aşadar, presupune în cele din urmă în „tălmăcire” directă: a face finitul ... infinit.
Proces ce are drept urmare distrugerea.
Când în fond e vorba de transcenderea finitudinii.

Omul, robul graniţelor instituie de el însuşi.
Irakul a fost doar o ţară de testare a puterii militare. Un
Între el şi altul, între el şi lume, între noi şi dumnezeu.
test al puterii şi al armamentului modern, dincolo de reÎn loc de a fi lumea, caută a stăpâni, a domina, a pozervele imense de petrol ale acestora. Alte „focalizări” militare, la distanţe temporale şi spaţiale diverse, ca spre a seda lumea.
În loc de a fi sinele, caută a-şi prezerva eul-separat.
abate atenţia lumii de la primele, de a impune uitarea asupra lor; ele devin astfel, „istorie” ...
Când recunoşti sinele genuin, ca nefiind diferit de lume,
O adevărată ură faţă de adevărata democraţie, faţă de distrugi iluzia de dominare a sinelui: el nu mai are nimic
statul social, ce mai apără încă drepturile membrilor lui în faţa lui, ce nu ar fi el. Aşadar, ce-ar mai putea există încă
în faţa dominării tot mai acerbe a tehnocraţilor şi infor- spre a fi dominat? Cu cât orizontul conştiinţei se adânceşmaticienilor.
te – şi nu atât, se lărgeşte ... – cu atât mai mic ghesul de-a
Reacţia tipică de iritare faţă de „bătrâna” Europă şi de- folosi această „putinţă”, în scopurile unui ego posedat. Iată
mocraţia ei evidentă încă în manifestările deja anterioare de ce, mai degrabă, mi se pare mult mai adecvată în acest
declanşării acţiunii în Irak. Ce hybris mai evident în ma- context afirmaţia: a fi ŞI a nu fi ...
nifestările reci şi cinice ale lui Rumsfeld, el însuşi descendent prin părinţi al „ţării poeţilor şi filosofilor”?
Hinduşii desemnează lumea făurită a aparenţelor în
spaţiu şi timp, spre deosebire de veşnicul şi ne-făuriTotul este să te opreşti, spune Chomsky. To stop.
tul Brahman, prin noţiunea de namarupa. Tot ce se află
Însă cum poţi opri un motor universal fără o catastro- în existenţa temporală, are un nume (nama) şi o formă
fă totală? Fiindcă totul alunecă „motorizat” şi din ce în ce (rupa). Noţiunea desemnează două necesar-apartenente
mai robotizat pe o pantă. Poate fi oprire pe o pantă cu mo- aspecte ale Fiind-ului, două modalităţi diferite de aparitoarele în plină funcţiune?
ţie, a unuia şi aceluiaşi lucru. Numele şi forma nu mai sunt
atunci două calităţi „aduse” laolaltă, ci sunt lucrurile înseDoar individuale, sporadice „opriri”, refuzuri, în vuie- le, şi anume privite pe rând dinspre o altă perspectivă. Nutul curgerii . Nu e puţin lucru.
mele, pe care lucrul îl semnifică în esenţa lui, nu mai are,
fireşte, cu acel nume, pe care i-l împrumută omul, decât
Se pare că pretutindeni, începând la cele mai primiti- „numele” în comun. (Il nome della rosa...)
ve forme de convieţuire este înnăscut acest ghes al concurenţei, al competiţiei: Cain şi Abel.
(Va urma)
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Daniel bănulescu

aGENTIa DE TURISM PENTRU PaRaDIS*

PERSONaJELE:
– MIORITA, 32 de ani
– GINA, 29 de ani
– HINDUSUL
– FALSUL GAMAL

TaBLOUL ÎnTâI

(Locuinţa familiei Stamatescu. O dată pe săptămână,
Mioriţa e angajată să facă ordine în locuinţa acestei familii.
Mioriţa e singură în locuinţă. Mioriţa desfășoară simultan
două acţiuni: vorbește la telefonul său mobil – folosind un
sistem „hand free” – și face curăţenie. Şterge praful. Spală
ferestrele, ușile, gresia, faianţa, vasele și rufele. Din când în
când se oprește din lucru, se așează într-unul dintre fotolii,
dar continuă să vorbească la telefon. Replicile Mioriţei alternează cu perioada de liniște în care ea ascultă în receptor ceea ce îi spune prietena ei Gina.)
MIORIŢA: ... Ai crăpa, dacă ţi-ar fura cineva telefonul.
Şapte minute ai rezistat fără să mă intrebi despre moştenire... Dacă am primit?... Da, am primit... Ce moştenire?... Cea mai strălucitoare şi cea mai nefolositoare
moştenire din lume. Şi strălucitoare şi nefolositoare, ca
toate lucrurile pe care le-a făcut în viaţa lui fostul meu
soţ, Gamal. Bineînţeles că e mort, cum altfel ai putea
să laşi o moştenire?
GINA: ...
MIORIŢA: ... Când am plecat de aici, eram deja profesoară de română şi engleză. Când am ajuns acolo, nu mai
eram decât aia căreia îi umfla ochii Gamal. De ce? Tu
nu ştii cum bat arabii. Cică Coranul îi inspiră la asta:
„Părăsiţi-le în paturi” (adică nu vă mai culcaţi cu ele) „şi
loviţi-le” pe soţiile neascultătoare. Gamal zicea că doar
cu un băţ, nu mai gros decât degetul, e în stare să facă
zilnic demonstraţii de scoaterea lui Şeitan din mine. Ce
i-am invocat imamului când i-am cerut divorţul? Că e
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un porc şi că mă bate de sar cămilele să mă scape din
demonstraţiile lui. Dar nici mie nu-mi tăcea gura. El
cu Războiul lui Sfânt. Eu cu Răzbioul meu psihologic.
Războiul meu psihologic îl bătea de-l rupea pe Războiul lui Sfânt şi seca şi orice poftă de viaţă din agresor.
GINA: ...
MIORIŢA: ... Să revin la moştenire? Ginuţo, eu îţi zic. Dar
dacă doar se aude că ai vorbit cu mine, vin arăboii, îţi
descojesc toată pielea de pe tine, îţi sărează carnea şi
te îmbracă înapoi într-o piele de vacă. Tot mai vrei săţi zic?
GINA: ...
MIORIŢA: ... Ei, bine. Acum şase luni, după scandalul ăla
diplomatic care m-a ajutat să divorţez. Şi după ce m-a
zmuls elicopterul ambasadei din mijlocul trupelor de
beduini, Gamal al meu, redevenit burlac, a declarat că
se săturase de cât l-am terorizat eu şi că, de acum, o să-i
terorizeze el pe alţii. S-a dus la şefii ăia ai lor şi s-a autopropus ca voluntar pentru unul din atentatele sinucigaşe pe care le organizează ei împotriva duşmanilor
Islamului. Tu îi ştii pe arabi cât de jucăuşi sunt: le place
să-i facă pe oameni să sară în aer ca mingile. Din păcate numai o dată. În sus. Şi, de întors, îi fac să se întoarcă
pe Pământ sub formă de ninsoare. Aşa că săracul Gamal se duce la ei şi le zice: „Lăsaţi-mă şi pe mine ca să
mă joc cu voi.” „Pleacă, bă, de aicea” – cred că i-au răspuns ei. „Nu vezi ce divorţat eşti?! Du-te la tine acasă,
că, poate, o să te chemăm noi...”
GINA: ...
MIORIŢA: ... Taci, că-ţi zic. Trec ele patru luni de aşteptare şi apoi îl întreabă conducătorii lui spirituali: „Gamal,
mai eşti hotărât să devii martir?” Lor nu le place să-şi
zică între ei sinucigaşi, pentru că Coranul le interzice
sinuciderea. Ei îşi zic luptători, care, plimbându-se cu
nişte centuri cu explozibil pe ei, prin marile mulţimi
de duşmani ai Islamului, uneori se văd nevoiţi să declanşeze nişte „explozii sfinte”. Ori, dacă cu o „explo-
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zie sfântă” trimiţi în Iad atâţia duşmani, asta seamănă
cu un Război Sfânt şi cum să mai fi considerat un ticălos de sinucigaş?! Unii din conducătorii lor religioşi
le garantează că „bombele umane” sunt, de fapt, martiri. Şi, dacă sunt martiri, ajung pe scurtătură în Paradisul mahomedan, unde altă grijă nu mai au, decât ca
fiecare bărbat să se zbenguiască cu câte 50 de fecioare.
GINA: ...
MIORIŢA: ... Aşa că l-au recrutat pe Gamal pentru atentatele lor şi l-au cazat într-una dintre Casele lor secrete
de Plecare, pentru un stagiu de şase luni. Se ruga, postea, avea conversaţii teologice cu învăţaţi dacă roşcatele şi blondele, păstrate în Paradis pentru martiri, erau
roşcate şi blonde din naştere sau se vopseau aşa de capul lor. Orice s-ar spune, Gamal era un bărbat deosebit
şi-l păstrau pentru a goni în Iad tot un duşman deosebit. Cel puţin pentru Preşedintele Statelor Unite. Într-o
noapte, în visele tuturor celor trei imami, care se ocupau de Plecarea lui, a apărut Îngerul Gabriel. Îngerul
Gabriel i-a înştiinţat că nu numai Gamal va fi primit
în Paradis. Dar că, din pricina hotărârii sale, el căpătase dreptul să numească alte 77 de persoane, care vor fi
primite şi ele, mai încolo, în Raiul musulman. Cei 77
puteau fi de toate felurile şi credinţele. Dar, în urmă cu
şapte zile, nici nu apucase Gamal să întocmească lista sa de 77 de persoane, pe care să le invite în Paradis,
că, brusc, a fost anunţat că, la El Jazziz, au năvălit nişte duşmani fioroşi şi neaşteptaţi. Ia-ţi Gamal centura,
ia-ţi explosibilul şi fă-i pe necredincioşii ăia să sară de
surpriză direct în Iad. Nu-ţi aminteşti săptămâna trecută ce-au dat în toată lumea la televizor? A fost o săritură atât de frumoasă că toate agenţiile de presă au
recunoscut că şi Gamal şi cei 400 de duşmaini ai lui au
părăsit Pământul zburând ca nişte balerini.
GINA: ...
MIORIŢA: ... Bun. Am crezut că, în felul ăsta, am divorţat
definitiv de Gamal. Dar nu. Peste cine dau pe covoraşul
de la intrare – că lor le place să se roage pe covoraşe –
noaptea trecută, când mă întorc acasă? Nu, dragă. Ar
fi fost culmea. A fost zburător, nu vrăjitor. Peste unul
dintre imamii, care i-au fost profesori de acrobaţii în
ultimele zile. Abdel Salam Jibril. Politicos om. „Stimată doamnă” în sus, „stimată doamnă” în jos – că aflase
că sunt nemusulmană. „Am constatat că, la data la care
Gamal a ţâşnit dintre noi, dumneavoastră eraţi încă soţia lui, întrucât nu se apelase încă la procedura arbitrilor din partea familiilor pentru împăcarea celor doi
soţi. Drept care v-am adus aici: Nu numai tot ce a rămas din Gamal – anume vârful nasului. Dar şi tot ce a
rămas în urma activităţii lui – anume moştenirea lui ...”
GINA: ...
MIORIŢA: Cum care moştenire? Gino, tu dormi pe tine.
Dacă-i cea mai sclipitoare şi cea mai nefolositoare moştenire din lume, ce putea fi? Cică să hotărăsc eu, în locul lui Gamal, care să fie alea 77 de persoane care vor
fi primite în Paradisul muslim şi, mai încolo, or să trimită ei pe cineva ca să le transporte acolo.
GINA: ...
MIORIŢA: Poftim? Nu ţi se pare că ar fi cea mai nefolositoare moştenire din lume? Arabii ţi se par nişte persoane serioase? Dar câţi arabi ai cunoscut tu?
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TABLOUL AL DOILEA
(Opt luni mai târziu. Mioriţa şi Gina lucrează la birouri separate, într-o încăpere somptuoasă pe al cărui perete din fund scrie: AGENŢIA DE TURISM PARADISIAC
„ÎNGERUL GABRIEL”. Mioriţa este patroana şi directoarea
AGENŢIEI DE TURISM PARADISIAC „ÎNGERUL GABRIEL”. Gina este mâna sa dreaptă, directoarea adjunctă.)
GINA: Hinduşi luăm?
MIORIŢA: Luăm şi hinduşi.
GINA: Dar eschimoşi?
MIORIŢA: Ce legătură au eschimoşii cu hinduşii?
GINA: Şi unii şi ceilalţi sunt exotici. Uneori după ce ai
văzut un hindus ţi se face brusc poftă să vezi şi un eschimos.
MIORIŢA: Şi, dacă vezi un sudanez, ce poftă ţi se face?
GINA: Dacă am făcut amor cu el, de un duş.
MIORIŢA: Eşti o stricată. Fii atentă să nu te aud eu. Miaş da seama cât de nepotrivită eşti pentru slujba asta.
GINA: Dacă mi-ai fi fost prietenă, trebuia să mă dai afară de mult. La cât bine am făcut, mă duceau îngerii în
Paradis cît au clipi.
MIORIŢA: Cât bine ai făcut?
GINA: Săptămâna asta, 236 de cereri. Dintre ele, 96 de
dosare complete. Din cei 5% din avere, pe care trebuie
să-i doneze toţi cei care vor să-şi depună cererile, ai făcut săptămâna asta 192.000 de lei. Adică 64.000 de dolari... Dacă la „Loteria vizelor” îl alegi cu grijă pe cel de
la care vei încasa şi restul de 95% din avere, numai din
ce-o să strângi săptămâna asta o să ajungi milionară.
MIORIŢA: Nu. Extragerea o să fie corectă... Cine s-a calificat acum în finală?
GINA: În a paisprezecea săptămână a Agenţiei, cel de-al
paisprezecelea posesor al Vizei pentru Paradis, din lotul Gamal, va fi ales dintre: un hindus, un farmacist
francez şi madam Stamatescu.
MIORIŢA: Cum madam Stamatescu?
GINA: O interzici?
MIORIŢA: Cum să vină madam Stamatescu la mine după
ce mi-a spus că singurul lucru la care sunt potrivită
pe lume e să-i spăl ei WC-ul? GINA: Tumoarea creşte credinţa. Acum opt luni, când făceai curăţenie la ea,
nu avea tumoare. Acum are. A donat 5% din valoarea
apartamentului pentru înscriere. Dacă va câştiga, soţul
ei se mută la frati-su, apartamentul ei se mută la tine
şi tumoarea ei malignă se mută la clinica din Paradis.
MIORIŢA: Francezul?
GINA: Înşelat de nevastă. Ca să se răzbune mai amarnic,
preferă să-i comunice cât de tare se distrează el în Paradis, decât s-o otrăvească.
MIORIŢA: Hindusul e vreun protejat de-al tău?
GINA: Nu. Aspiră să fie de-al tău... E ceva ciudat cu el. E
când politicos şi charmant, când te împunge cu nişte
ochi ca para focului, de tremură rochia pe tine... E înregistrat cu o avere de 30 de milioane de dolari. Dacă
câştigă el, câştigă şi Agenţia într-o săptămână mai mult
decât a făcut-o în celelalte.
MIORIŢA: Dacă mi-l mai lauzi mult, îl descalific. Înseamnă că ai fost cumpărată de el.
GINA: Descalifică-l.
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MIORIŢA: Pe cuvântul tau de femeie divorţată că n-ai făcut nici o incorectitudine cu bilele?
GINA: Pe. De altfel tot ai să le deşurubezi pe toate.
MIORIŢA: Bine. Atunci să înceapă extragerea.
GINA: Stai puţin. A paisprezecea sticlă de şampanie.
(Gina scoate dintr-un frigider o sticlă de şampanie, o
destupă şi toarnă în două pahare. Cele două femei ciocnesc şi beau.)
GINA: Până la desfătările de sus, să ne reîmprospătăm vizele la cele de jos.
(Gina împinge inaintea Mioriţei un bol de cristal. În bol
sunt trei bile arginti perfect asemănătoare între ele. Mioriţa amestecă bilele cu mâna stângă şi extrage una cu mâna
dreaptă.)
MIORIŢA: Asta e. Dacă a ieşit Stamatescu, o să-i montez
două curele apartamentului, ca să şi-l poată lua cu ea
ca pe-un rucsac. Nu. O deşurubez singură.
(Desface cele două jumătăţi ale bilei arginti extrase, pescuieşte bileţelul rulat în mijlocul sferei şi citeşte numele scris
pe bileţel) ... Kabir Rat...min...sandrava.
GINA: Hindusul.
MIORIŢA: Ia să verificăm, n-oi fi scris Kabir în toate trei?
(Extrage a doua bilă din bol, o deşurubează şi citeşte
numele scris pe hârtioara dinăuntru) Pe locul doi, pentru cazul în care nu-mi place Kabir la interviu, iese: ...
Pierre Lagrange.
GINA: Farmacistul.
MIORIŢA: Stamateasca rămâne pe Pământ. Şi să avem
grijă să nu ne facă să-i câştigăm, din neatenţie, tumoarea la cărţi.
GINA: O urăşti. Doamne, cât de tare o urăşti.
MIORIŢA: N-o urăsc deloc. Prefer să mă gândesc la ea ca
la o femeie sănătoasă. Şi ce fac între ele nişte femei sănătoase, decât să se înţepe tot timpul?! ... Aşteaptă toţi
trei afară?
GINA: Regulamentul. În camere separate.
MIORIŢA: Invită-l pe Făt Frumosul tău de hindus.
(Hindusul e o apariţie falnică, atât ca trup, cât şi ca îmbrăcăminte. Poartă haine fine şi scumpe, mantie şi turban.)
HINDUSUL: Sărut mâinile, stimată doamnă.
MIORIŢA: Bine aţi venit, domnule. Sunteţi maharajah?
HINDUSUL: Stimată doamnă, pot fi sincer cu dumneavoastră?
MIORIŢA: Vă rog.
HINDUSUL: V-ar deranja dacă aş fi duh?
MIORIŢA: Să fiţi ce?
HINDUSUL: Am dus o viaţă aventuroasă. La început am
fost înger. Apoi n-am mai fost înger. Acum – cu îngăduinţa lui Allah şi prin frumuseţea dumneavoastră –
aş fi încântat să mă întorc în Paradis şi să lucrez ca înger din nou.
MIORIŢA: Şi eu ziceam despre Gamal că e schimbător...
Cum adică aţi fost înger şi acum nu mai sunteţi?
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HINDUSUL: La început am funcţionat ca înger, în cetele
de serafimi, conduse de Îngerul Gabriel.
MIORIŢA: Vă cunoaşteţi cu Îngerul Gabriel?
HINDUSUL: Eram nedespărţiţi...
GINA: Ce plină de minunăţii e viaţa mondenă a duhurilor.
HUNDUSUL: Ne-am despărţit doar când eu am fost ademenit de o păcătoasă de efrită.
MIORIŢA: O ce?
HINDUSUL: Un duh femeie, o răzvrătită împitriva lui
Allah. Atunci Şeitan...
MIORIŢA (către GINA): Adică Satan. Diavolul la muslimi.
GINA (către MIORIŢA): Ştiu, dragă. Sigur că ştiu.
HINDUSUL: ... Mi-a destăinuit că are pentru mine şi pentru drăcoaică, în Colonii, două posturi de zei hinduşi.
GINA: Aţi fost şi zeu?
HINDUSUL: Un pic. Ce înseamnă un zeu mediu între ceilalţi 150.000 de zei hinduşi?!
GINA: Vă dădeau ceva să mâncaţi?
HINDUSUL: A urmat cea mai îngrozitoare perioadă din
viaţa mea... Drăcoaica nici nu se mai întrupa, pentru
a avea grijă de necesităţile mele de bărbat şi pentru a
face împreună drăcii. Când i-am reproşat, m-a transformat într-o piatră şi m-a ascuns pe un fund de mare,
timp de două mii de ani...
GINA: Înseamnă că de mai mult de 2000 de ani n-aţi mai
făcut drăcii?
HINDUSUL: ... O vrăjitoare prietenă m-a salvat. Şi iatămă acum – ieşit victorios din toate campaniile – înghenunchez înaintea frumoaselor dumneavoastră picioare şi vă rog să mă trimiteţi în Paradis şi să-mi daţi şansa să mă reabilitez.
MIORIŢA: Ridicaţi-vă. E adevărat că soţul meu m-a îndrumat să-i trimit în Rai persoane de toate credinţele. Însă nu-s deloc sigură că se aşteaptă să-i trimit şiun drac.
HINDUSUL: Numele lui Allah fie asupra viteazului Gamal. Înduraţi-vă de mine şi Allah se va îndura de dumneavoastră.
MIORIŢA: Domnule Rat... Rat...
HINDUSUL: Vă rog supus, numiţi-mă Kabir.
MIORIŢA: Kabir, e clar că eşti ticăloşie de duh, de care
până şi diavoliţa a încercat să scape. Nu sunt hotărâtă
ce să fac cu tine...
Hindusul: ...
MIORIŢA: ... În Paradis încă nu te trimit. Te primesc, în
schimb, în Tabăra Agenţiei de Turism. În fiecare zi îmi
raportezi ce se întâmplă pe la voi şi cum se împacă între ele atâtea credinţe.
HINDUSUL: O, sultana mea. Allah să-ţi adauge 1 000 de
ani la viaţă!
MIORIŢA: Nu te descărnezi. Nu-mi umbli pe aici îmbrăcat ca un duh. Păstrezi uniforma asta de hindus pe tine.
HINDUSUL: Ascult şi mă supun.
MIORIŢA: Şi, mai ales, nu mai pomeneşti niciodată de
„frumoasele mele picioare”, întrucât Gamal al meu e
gelos ca un turc şi te-ar transforma – exact ca-n Raiul
unde vrei să ajungi – într-un munte de pilaf.

Teatru

TABLOUL AL TREILEA
(Două luni mai târziu. În biroul directorial al Agenţiei, Mioriţa şi Gina.)
MIORIŢA: Cât costă azi uncia de aur?
GINA (citeşte din nişte hârtii date pe care Mioriţa i-a cerut
să le pregătească): 1805 dolari.
MIORIŢA: Dar un metru pătrat construit, în cazul unui
apartament?
GINA: 1650 dolari, la vânzător.
MIORIŢA: Crezi şi tu că francul elveţian e cel mai bun plasament în vremurile astea de criză?
GINA: Habar n-am ... Dar de ce?
MIORIŢA: Specialistul nostru financiar a descoperit că
structura averilor donate e bolnavă. Şi vrem s-o mai
însănătoşim.
GINA: Păi de ce s-o mai însănătoşim?
MIORIŢA: Cum adică?
GINA: Câţi Aleşi trebuie să desemneze Agenţia?
MIORIŢA: Ştie toată planeta. 77.
GINA: Câţi am desemnat până acum?
MIORIŢA: 22.
GINA: Două locuri...
MIORIŢA: ... le păstrăm pentru noi.
GINA: Rezultă că, peste 53, maxim 55 de săptămâni, Îngerul Gabriel va bate din călcâie înaintea ta. Îşi va potrivi la o subţioară mănunchiul de femei. La cealaltă mănunchiul de bărbaţi. Şi, pe când ne va ridica în Paradis...
MIORIŢA: Dar ce e Îngerul Gabriel, lift?
GINA: Uneori e lift. Alteori e bombă atomică. Tot ce vrea
Dumnezeu să fie, aia e.
MIORIŢA: Acum ai ajuns prea potrivită pentru slujba asta.
GINA: Şi, pe când ne va ridica în Paradis, în urma noastră va cădea pe Pământ un nor de acte de investiţii, sănătoase sau nesănătoase.
MIORIŢA: Am elaborat şi eu un alt plan pentru Agenţie.
Primele 52 de vize le vom acorda câte una pe săptămână. Următoarele 10 vize le vom distribui câte una pe
an. În fine, ultimele 13 vize le vom desemna câte una
la cinci ani.
GINA: Când ţi-a trecut prin minte chestia asta?
MIORIŢA: M-am gândit că, pentru prima dată în istorie,
există un pod între Cer şi Pământ. Locul ăsta ar trebui
menţinut sfânt. Trebuie să construim aici un oraş pentru pelerini şi un aerodrom pentru toată lumea nevăzută a duhurilor.
GINA: Aha.
MIORIŢA: Iată de ce averile donate trebuiesc menţinute şi înmulţite.
GINA: Chiar atât de frică îţi e să părăseşti un loc atât de
plin de praf şi mizerabil?
MIORIŢA: Şi dacă nu vine?
GINA: Cine?
MIORIŢA: Îngerul Gabriel.
GINA: Cum să nu vină?
MIORIŢA: Să nu ne minţim.Îngerul Gabriel s-o fi făcut
deja frate de cruce cu Gamal. Chefuiesc, îşi fac confidenţe. Când o afla unde porneşte în misiune, odată îi
spune Gamal: „Stop. Nu te mai duce la Mioriţa. Du-te
la altă nevastă de-a mea din harem.”
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GINA: A avut vreodată harem?
MIORIŢA: Nu. Zic şi eu aşa.
GINA: Tare proastă mai eşti.
MIORIŢA: E în afara serviciului?
GINA: E.
MIORIŢA: Atunci nu mă supăr.
GINA: ...
MIORIŢA: În primii 3 ani de căsătorie, Gamal mă bătea
pentru că-i plăceam. În ultimii 2, pentru că nu-i mai
plăceam.
GINA: Ei, nu mai fi şi tu aşa pesimistă. Sunt convinsă că
şi acum ţi-ar trage o mamă de bătaie.
MIORIŢA: Ce, crezi că nu simt că îmbătrânesc? Nici o
slujbă nu uzează mai iute decât cea de şefă de Agenţie
de turism. Cu fiecare viză pe care o dai, adaugi o jumătate de kilogram pe tine ori ţi se blegesc sânii... Pe
când Gamal...
GINA: Ce-i cu Gamal?
MIORIŢA: De trei zile îl visez noapte de noapte. Nenorocitul foloseşte Paradisul ca pe-un cabinet de cosmetică. Arată cu 15 ani mai tânăr şi, bineînţeles, e şi cu 15
ani mai prost.
GINA: Şi ce face în vis?
MIORIŢA: Îmi tot vorbeşte, dar are sonorul tăiat. Oare
ce-o ţine atât de aprins să-mi spună? ... Cum să dau
eu, peste un an, ochii cu el, cu fundul meu ciruit de
vergeturi ?
GINA: Lasă, Mio, că lumea ta a duhurilor te găseşte foarte ademenitoare.
MIORIŢA: Ţi-a spus Kabir ceva?
GINA: Mi-a spus că, imediat după mine, ar fi ispitit să se
căsătorească cu tine.
MIORIŢA: I-auzi, idiotul.
GINA: Nu-s aşa toţi bărbaţii?! ... Cel puţin Kabir are şi calităţi. E simpatic. Are umor. Organizează jocurile de cabană din Tabără şi le menţine tuturor moralul ridicat.
MIORIŢA: Îi învrăjbeşte. În şapte săptămâni a inventat
şapte competiţii: Slabi contra graşi. Europeni contra
neeuropeni. Orientali contra occidentali. Şi singurul
rezultat e că i-a întărâtat pe toţi.
GINA: El îi întărâtă, el îi linişteşte. Ştie cum să se apropie
de om. Înainte, Aleşii nu se cunoşteau între ei. Acum,
fiecare a luptat cu toţi ceilalţi cel puţin o dată în aceiaşi echipă.
MIORIŢA: Şi-a numit doi adjuncţi! Pe popa catolic...
GINA: Pascal Blanchard.
MIORIŢA: Şi pe sârbul ăla scriitor.
GINA: Ăla cu dinţii sticaţi?
MIORIŢA: Îhâm.
GINA: Radovan Geavanici.
MIORIŢA: De unde rezultă că s-a uns singur şef peste ei.
GINA: Face d-astea doar ca un măscărici, care caută să-şi
distreze stăpânii. Nu s-a îmbătat aseară şi s-a lăudat tuturor c-a lucrat o vreme ca Duh al lămpii lui Aladin?!
MIORIŢA: ... Ni l-am băgat pe Dracu în casă, Gino.
GINA: De ce?
MIORIŢA: Ca zeu hindus nu bag mâna în foc c-a fost angajat. Dar Duhul lămpii lui Aladin simt că a fost... Ori,
dacă a fost, ce l-ar împiedica să se transforme în trei bileţele, să hotărească numele următorului Ales ori ce ar
mai avea el chef să hotărească prin Agenţie?
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GINA: Taci, Mio, că vine. Simt că mi se ridică fusta.
(Un curent de aer bufneşte în biroul directorial. Zece secunde nu apare nimeni. Apoi apare, într-un suplu costum
occidental, însă păstrându-şi turbanul, Kabir. Kabir duce
mâna dreaptă a Mioriţei întâi la buze, apoi la frunte. Schiţează o reverenţă Ginei.)
HINDUSUL (către Mioriţa): Pacea fie cu tine, stăpâna mea.
MIORIŢA: Şi cu tine fie pacea lui Allah ... Eşti tu Duhul
lămpii lui Aladin?
HINDUSUL: Am fost. Acum sunt slujitorul tău.
MIORIŢA: Dar eu n-am nici o lampă. Mă slujeşti din convingere?
HINDUSUL: Tu ai 77 de chei ale Paradisului. La fiecare
clinchet al lor, minţile mele se lipesc mai tare de poruncile tale.
MIORIŢA: D-aia ţi-ai desemnat doi adjuncţi, fără să-mi
ceri încuviinţarea?
HINDUSUL (adresându-se ambelor femei): Pot să vă vorbesc deschis?
MIORIŢA: Poţi?
HINDUSUL: Din prima zi în care am pătruns în Tabără,
am simţit mirosul trădării.
GINA: A ce miroase trădarea?
HINDUSUL: A vanilie.
GINA (către Mioriţa): Ţi-am spus eu că e bine intenţionat?!
HINDUSUL: Am verificat toţi Aleşii. I-am întărâtat să joace fotbal, dar, după efort, toţi miroseau a picioare nespălate. Niciunul nu emana mireasmă de vanilie.
MIORIŢA: ...
HINDUSUL: În fiecare dimineaţă mi-era groază să nu
descopăr că trădătorul v-a tăiat capetele şi că a redirecţionat Expediţia noastră către Raiul budist.
MIORIŢA: Nu există Rai budist.
HINDUSUL: Tocmai de aceea.
GINA: ...
HINDUSUL: Întâmplarea a demascat trădătorul... În
urmă cu o săptămână, în sala de conferinţe a Taberei,
ascultam simpozionul „Să ne alăturăm cu toţii Îngerului Gabriel”. Şi, deşi simpozionul decurgea nemaipomenit de interesant, am simţit că mie mi se făcuse
poftă de niţică destrăbălare.
GINA: Nu ţi-a venit de tot mintea la cap.
HINDUSUL: Nu.
MIORIŢA: ...
HINDUSUL: Am pocnit din degete şi i-am făcut pe ceilalţi 21 de Aleşi să adoarmă instantaneu în fotoliile lor.
Cunoşteam o dgină...
GINA: O ce?
MIORIŢA (către Gina): Un duh femeie, o răzvrătită împotriva lui Allah.
HINDUSUL: ... Care se pricepe să organizeze un dezmăţ
şi am chemat-o să facem ticăloşii în sala de conferinţe.
MIORIŢA: ...
HINDUSUL: Dar nu apucă prietena mea să se întrupeze,
că odată îşi acoperă cu vălul faţa şi îmi strigă: „O, Kabir, atât de puţin mă preţuieşti, că m-ai chemat aici, să
ne împreunăm înaintea atâtor bărbaţi?!”
GINA: Halal simpozion.
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HINDUSUL: Eu îi zic: „Dă-i încolo, că ăştia nu sunt bărbaţi. Sunt numai nişte nenorociţi de fii ai lui Adam şi,
în plus, dorm ca buturugile.”
MIORIŢA (indignată): Frumos.
HINDUSUL: „E adevărat” – îmi spune drăcoaica – „că nouăsprezece sunt oameni. Dar acela în negru şi acela cu
dinţii sticaţi sunt duhuri bărbaţi, costumaţi în cărnurile fiilor lui Adam.”
GINA: Pascal Blanchard şi Radovan Geavanici.
HINDUSUL: M-am apropiat şi, fiind pe deplin înconştienţi, preotul catolic şi scriitorul sârb miroseau ca două
cascade de vanilie.
MIORIŢA: Şi d-aia ţi i-ai luat tu adjuncţi?
HINDUSUL: Duhurile siciliene au o vorbă: „Ţine-ţi prietenii aproape. Şi duşmanii şi mai aproape.” I-am luat
pe lângă mine ca să-i studiez.
MIORIŢA: Iar rezultatele sunt că...
HINDUSUL: ... Nu numai ca duhuri sunt trădători. Dar
şi ca fii ai lui Adam sunt o nenorocire: Preotul catolic e marxist.
MIORIŢA: Cum să fie popa catolic marxist?!
HINDUSUL: Iar scriitorul sârb e dat în urmărire internaţională, deoarece e criminal de război.
GINA: Or fi extrem de proaste cărţile pentru copii cu care
se lăuda atât.
MIORIŢA: Şi acum unde-s?
HINDUSUL: I-am întemniţat în camera frigorifică. Nu
i-am acuzat încă de trădare. I-am învinuit doar că au
pătruns neautorizaţi în visele mele cu Gamal şi că leau defectat sonorul.
MIORIŢA: Stai puţin. Tu îl visezi pe Gamal?
HINDUSUL: Preaviteazul îmi acordă privilegiul.
MIORIŢA: Şi visele în care îţi apare au sonorul tăiat?
HINDUSUL. Complet. De câteva zile.
MIORIŢA: De câte?
HINDUSUL (socoteşte pe degete): De trei.
MIORIŢA: Şi cum îţi apare în ultimele vise?
HINDUSUL: Rupe mereu nuieluşe de salcie deasupra
unui cazan uriaş şi prepară ciorbă din ele.
MIORIŢA: Din câte borcane adaugă mirodenii în fiertură?
HINDUSUL: Din cinci.
MIORIŢA: Şi?
HINDUSUL: La sfârşit, se scutură ca de-o mare supărare, întinde polonicul către mine şi mă anunţă ceva din
care nu se aude absolut nimic.
GINA: Evident ne avertizează că ne paşte o mare nenorocire.
MIORIŢA: E jignitor că-i apare şi neveste-sii şi unui străin îmbrăcat în exact aceleaşi vise.
HINDUSUL: Pe mine mă îndrumă. Pe tine te iubeşte.
MIORIŢA: Eşti un duh foarte periculos, Kabir.
HINDUSUL: Am şi o bănuială despre înţelesul acestei viziuni. Doreşte neapărat să stea de vorbă cu tine, folosind calea secretă pe care o cunosc eu.
MIORIŢA: Cunoşti o cale secretă de comunicare cu Gamal?

Teatru

TABLOUL AL PATRULEA
(Aceiaşi zi, seara. O încăpere impersonală, amintind
de o cameră de hotel. În încăpere, Mioriţa. Intră Hindusul. Hindusul sărută pământul dinaintea Mioriţei, în
semn de supunere.)
HINDUSUL: Allah să îndepărteze de la tine 77 de necazuri.
MIORIŢA: Tu eşti unul dintre ele.
HINDUSUL: De ce, stăpâna mea?
MIORIŢA: De când ai apărut tu, parcă ne pregătim să
plecăm, nu în Paradis, ci în Iad.
HINDUSUL: Rosteşte un singur cuvânt şi robul tău îşi
va tăia beregata.
MIORIŢA: Nu ştii că am primit de la Abdel Salam Jibril
trei blesteme cu care pot spulbera orice duh?! Dacă
simt plăcerea, mă servesc singură.
HINDUSUL: În viaţă şi în moarte, nu vei avea un slujitor mai credincios decât Kabir.
MIORIŢA: Atunci jură-mi pe loc supunere în numele lui Allah.
HINDUSUL: Allah ştie că singura mea bucurie e să
zbor prin aerul pe care l-ai respirat tu.
MIORIŢA: Aşa vorbeşte un rob?
HINDUSUL: Aşa vorbeşte un rob îndrăgostit.
MIORIŢA: Dacă nu te sperie că te pot da afară din rândul celor vii...
HINDUSUL: Eşti mai frumoasă decât aurul topit. Cum
să mă sperii?
MIORIŢA: ... Sunt nevoită să te dau afară din Agenţie.
HINDUSUL: De ce asculţi de trăncăneala unui tâmpit?!
Iartă-l, sultană, pe robul tău.
MIORIŢA: Jură-mi supunere în numele lui Allah.
HINDUSUL: Crezi că mie nu mi-e greu să ţi-l aduc aici
tocmai pe acel la care te gândeşti neîncetat?
MIORIŢA: Supunere.
HINDUSUL: În numele lui Allah îţi jur supunere! ...
Dacă inima ar avea piele, pe toată ţi-aş da-o să-ţi
faci din ea papuci.
MIORIŢA: Bravo... Kabir – Duh Bun. Acum suntem
din nou prieteni.
HINDUSUL: Cuţu-cuţu.
MIORIŢA: Lugu-lugu.
HINDUSUL: Hau-hau.
MIORIŢA: Hai fii băiat drăguţ şi deschide calea de comunicare pentru care ne aflăm aici.
HINDUSUL: Stăpâna mea, pornim în cea mai periculoasă călătorie a umanităţii.
MIORIŢA: De ce cea mai?
HINDUSUL: Studiile arată că 80% dintre pacienţii spitalelor de nebuni intră acolo, deoarece, când se apucă de spiritism, încalcă vreuna dintre condiţiile iniţiale.
MIORIŢA: Care-s condiţiile iniţiale?
HINDUSUL (verificând masa): Masa trebuie să fie din
brad, încleiată, fără cuie, rotundă.
MIORIŢA: E.

Teatru
https://biblioteca-digitala.ro

HINDUSUL: Camera trebuie să fie sumar mobilată şi
să nu fii dormit în ea de mult timp nimeni.
MIORIŢA: N-a dormit.
HINDUSUL: Solicitatoarea trebuie să nu fii avut relaţii
sexuale în ultimele 7 zile.
MIORIŢA (încuviinţează din cap că îndeplineşte şi
această condiţie): Ar trebui să mă laud sau să mă
plâng?
HINDUSUL: Nici să nu se afle în perioada ciclului
menstrual.
MIORIŢA: Nu te obrăznici.
HINDUSUL: Ea mai trebuie să fie ghidată de un medium care să nu uite că rostescă ambele invocaţii:
La început, să cheme spiritul. La sfârşit, să-l trimită înapoi.
MIORIŢA: Am să-ţi reamintesc.
HINDUSUL: Şi solicitatoarea şi mediumul trebuie să
se exprime clar.
MIORIŢA: Cum adică?
HINDUSUL: În Londra celui de-al doilea război mondial, pe când era bombardată de nemţi, într-o casă
se făcea spiritism. Cineva a întrebat spiritul: „Peste casa în care suntem o să cadă o bombă.?” Spiritul
a răspuns: „Nu, cu siguranţă, n-o să cadă o bombă.”
MIORIŢA: Şi?
HINDUSUL: ... Peste cinci minute peste casă au căzut
două bombe. Deci spiritul a avut perfectă dreptate.
N-a căzut o bombă. Au căzut două.
MIORIŢA: Ce bestie de spirit. Sper că nu e vreunul dintre fraţii tăi.
HINDUSUL: Verişor... În sfârşit, nu e rău ca participanţii la o şedinţă de spiritism să aibă mult noroc.
MIORIŢA: Ce înseamnă asta?
HINDUSUL: Să nu fii ucis, să nu înnebuneşti şi nici
măcar să nu ţi se albească, de groază, părul.
MIORIŢA: Nu-i nimic. Se albeşte, îl vopsesc.
HINDUSUL: Eşti pregătită?
MIORIŢA: Sunt.
(Mioriţa micşorează drastic lumina. Mioriţa şi Hindusul se aşează în şezut, direct pe duşumea, de o parte
şi de alta a micuţei şi scundei mese rotunde. Genunchii
lor stau ridicaţi deasupra blatului mesei, în aşa fel încât să nu aibă posibilitatea de a manevra cu genunchii
masa. Mioriţa şi Hindusul îşi aşează pe suprafaţa mesei
palmele cu degetele răschirate, astfel încât degetul mic de
la mâna dreaptă a Mioriţei se atinge de degetul mic de
la mâna stângă a lui Kabir, iar degetul mic de la mâna
stângă a Mioriţei se atinge de degetul mic de la mâna
dreaptă a lui Kabir.)
HINDUSUL: Îl chem?
MIORIŢA: Ce mai aştepţi?
HINDUSUL: Care-i numele lui exact?
MIORIŢA: Gamal Ibrahim Abdeljalli.
HINDUSUL: Gamal... Eşti sigură că nu vrei să ţi-l chem
pe Napoleon Bonaparte? E un spirit distractiv. L-am
învăţat să bată step.
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(Din atitudinea Mioriţei se înţelege că nu are nici o umcă ai fost mai talentat la plantat bombe decât copii.
bră de interes pentru spiritul lui Napoleon Bonaparte. Li(Către Hindus, referindu-se la indentitatea spiritului)
nişte. Întreaga cameră e în întuneric, în afara mesei care
L-ai pescuit bine. El e.
e împunsă de un firişor de lumină. Kabir se concentrea- HINDUSUl (Către Mioriţa): Stai să vezi acum.
ză. Începe să tremure uşor, dă ochii peste cap, vorbeşte de MIORIŢA: ...
parcă a intrat în transă.)
HINDUSUL (îşi adună puterile. Tremură şi mai tare. Către spiritul apărut): O, Stăpâne al Războinicilor, îţi cer
HINDUSUL: Rog spiritul lui Gamal Ibrahim Abdeljalli să
o a doua mare favoare. Destul cu loviturile. N-ai vrea
ne călăuzească în această şedinţă de spiritism... Coboasă ne vorbeşti gură către gură, dând înţelepciunea ta
ră între noi, spirite. Hrăneşte-ne cu înţelepciunea ta...
servitorilor tăi?
(Linişte deplină câteva zeci de secunde. Apoi se aud
zgomote de paşi care coboară lent o scară de lemn, care
scârţâie.)

(Linişte. Apoi un nor de pârâituri neaşteptate.)

FALSUL GAMAL (vocea lui parcă iese dintr-un difuzor
stricat. E însoţită de o reverberaţie şi de nişte paraziţi
HINDUSUL: Ai intrat în casă, spirite?
sonori): Ce vrei să ştii?
FALSUL GAMAL: ...
HINDUSUL: O, Taică al Tuturor Bătăliilor. Orice vrei
HINDUSUL: Dacă eşti aici, te rog, dă-ne un semn.
să ne spui.
FALSUL GAMAL: ...
MIORIŢA: Nu-l mai lăuda atât. Întreabă-l mai bine...
HINDUSUL: La întrebările pe care ţi le vom pune, dacă HINDUSUL: D-aia l-am implorat să ne vorbească. Întreabă-l direct tu.
răspunsul tău e DA, răspunde printr-o singură lovitură... Dacă răspunsul tău e NU, răspunde prin două
(Mioriţa e intimidată. Aşteaptă câteva momente, penlovituri... Dacă răspunsul tău e NU ŞTIU sau NU
VREAU SĂ DISCUT DESPRE ACEST SUBIECT, răs- tru a-şi recăpăta stăpânirea de sine.)
punde prin trei lovituri.
MIORIŢA: Tu eşti, Gamal?
FALSUL GAMAL: ...
FALSUL GAMAL: Îhî.
HINDUSUL: Eşti om?
FALSUL GAMAL (răspunde prin două lovituri puterni- MIORIŢA: Şi ce mai faci?
ce, date solemn la 3 secunde una de alta): ...Poc ...Poc. FALSUL GAMAL (prevăzător): Ceac-pac.
HINDUSUL: Eşti spirit?
MIORIŢA: Nu-ţi pare rău că ai fost un aşa mare porc?
FALSUL GAMAL: ...Poc.
FALSUL GAMAL: I-am mărturisit Îngerului Gabriel că
HINDUSUL (către Mioriţa): Să verificăm dacă e spiritul
eu am fost împins să devin martir de un suflet acru
care pretinde că e. Pune-i trei întrebări la care să nu
de muiere.
cunoaşteţi răspunsul decât tu şi Gamal.
MIORIŢA: I-ai mărturisit şi că erai aproape impotent?
MIORIŢA: Care e ziua mea de naştere?
FALSUL GAMAL: Vede el singur cum îi zdrenţuiesc feciorele de aici.
HINDUSUL (dă să transmită spiritului întrebarea pusă
de Mioriţa, dar se opreşte): Care e ziua ei ... (către Mio- MIORIŢA: Cum le zdrenţuieşti? Le pui câte-o bombă
riţa) Întrebările trebuiesc puse în aşa fel, încât să poasub fund?
tă să ne răspundă numai prin DA sau NU.
FALSUL GAMAL: Nepăsarea mea a fost o armă contra
MIORIŢA: E ziua mea de naştere pe 5 aprilie?
vergeturilor de pe fundul tău... O ştii pe Aziza?
HINDUSUL: E ziua de naştere a Mioriţei pe 5 aprilie?
MIORIŢA (circumspectă): Vecina noastră?
FALSUL GAMAL: ...Poc ...Poc ...Poc.
FALSUL GAMAL: Ea nu avea varice. Eu nu eram nepăsător.
HINDUSUL (către Mioriţa): Adică nu ştie.
MIORIŢA: El pare să fie. Toată viaţa lui a fost un mito- MIORIŢA: Dar tu îi ştii pe cei trei imami?
can.
FALSUL GAMAL: Ce-i cu ei?
HINDUSUL: A doua întrebare de verificare.
MIORIŢA: Sunt la fel de proşti ca tine. Atârnă cearceafurile pe voi ca pe nişte sperietori.
MIORIŢA (după ce s-a gândit un pic): Am pierdut în Nil
FALSUL GAMAL: Ai grijă să nu ţi se strâmbe gura.
un inel cu topaz?
HINDUSUL (transmiţându-i spiritului întrebarea Miori- MIORIŢA: Iar fecioarele alea ce colcăie prin Rai, decât
ţei): A pierdut în Nil un inel cu topaz?
să-şi pună vreo bază în voi, mai bine şi-ar băga câteFALSUL GAMAL: Poc... Poc.
un deget în fund.
HINDUSUL (traducând): Nu.
HINDUSUL: Stăpână. Stăpâne. Vă rog, opriţi-vă! Râd îngerii, care ne urmăresc, de noi... Sunt nevoit să susMIORIŢA: Corect. Inelul pierdut era cu smarald...
pend pentru scurt timp şedinţa de spiritism.
HINDUSUL (referindu-se la a treia întrebare): Şi?
MIORIŢA: Eram gravidă când am fugit de la el?
(Hindusul măreşte puţin intensitatea luminii din înHINDUSUL: Era gravidă când a fugit de la tine?
căpere. Pauză de aproximativ un minut. Participanţii caFALSUL GAMAL: ...Poc ...Poc.
ută să se calmeze. Hindusul micşorează din nou intensiHINDUSUL: Cică-se nu.
MIORIŢA: Corect. N-am rămas niciodată însărcinată. tatea luminii.)
(Adresându-se celui pe care îl ia drept Gamal) Pentru
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HINDUSUL: Cer şi Pământ, am revenit. Declar, din nou,
deschise lucrările şedinţei ... (către Falsul Gamal) Din
toţi cei 5 ani petrecuţi împreună, care e primul lucru
plăcut pe care ţi-l aminteşti despre Mioriţa?
FALSUL GAMAL (după ce se gândeşte. Cu oarecare bunăvoinţă): Hrănea bine cămilele.
HINDUSUL: Perfect. (către Mioriţa) Spune-mi prima însuşire de laudă care-ţi trece prin minte, când te gândeşti la soţul tău.
MIORIŢA (face eforturi să se îmblânzească): Am auzit că
există pe lume ticăloşi mai mari decât el.
HINDUSUL: Perfect. Sunteţi orbiţi de calităţile celuilalt.
Acum puteţi discuta civilizat. Dar, dacă încălcaţi politeţea, voi fi nevoit să vă transform, pe tine, o, Şeicule al Luptătorilor, într-un broscoi bubos, iar pe tine,
o, Sultăniţă a Farmecelor, în sclava fostei tale vecine, Aziza.

MIORIŢA (apropiindu-se şi mai mult): Şi.
FALSUL GAMAL: Încă un deget.
MIORIŢA: Doar dacă aş fi un balon aş izbuti.
FALSUL GAMAL: Şi, fiindcă nu eşti, am să cobor eu.

(Se aude zgomotul fin, de parcă cineva ar coborî pe o
frânghie. Vocea Falsului Gamal îşi schimbă punctul de
emisie. Nu mai ţâşneşte din punctul fix din tavan. Se aude
ca şi cum ar pleca de la o persoană încă nevăzută care se
plimbă prin încăpere. În întunericul aproape complet se
distinge prezenţa fizică a unei noi persoane în cameră. Falsul Gamal se materializează tot mai puternic. Întâi are
consistenţa unui gaz. Apoi consistenţa unei fantome. În
sfârşit, are consistenţa unui individ, îmbrăcat în întregime
în alb, care se învârte şi gesticulează ciudat între cei patru
pereţi. Hainele albe în care e îmbrăcat Falsul Gamal sunt
un costum larg, o mantie şi o căciulă ţuguiată foarte lungă, al cărui vârf îi atârnă blegit pe umăr. Impresia pe care
(Mioriţa discută din nou cu Falsul Gamal, fără inter- o trezeşte este ambivalentă: Şi înspăimântătoare. Şi comimediar. Şi unul şi altul par că fac eforturi să fie îngădui- că, deoarece Falsul Gamal pare un copil îmbrăcat în haitori unul cu celălalt. Evident, în toate aceste momente, Fal- ne cu patru numere mai mari.)
sul Gamal este încă invizibil. Vocea lui metalică, de difuzor, se aude sus, în centrul încăperii, deasupra măsuţei ro- FALSUL GAMAL: Mi-am consultat tipsia cu nisipul
pentru ghicit. Şi-am descoperit că cea mai mică şantunde şi scunde.)
să pentru a conduce Expediţia până aici, în Paradis,
o ai tu.
MIORIŢA (către Falsul Gamal): De trei zile te tot visez
fără sonor.
MIORIŢA: Cum adică ceamai mică?
FALSUL GAMAL: ...
FALSUL GAMAL: Iar cea mai mare şansă de a pilota ExMIORIŢA: Doi Aleşi au încercat să-ţi saboteze transmipediţia până în Paradis o are Kabir.
siile audio, dar i-a arestat Kabir.
MIORIŢA: ...
FALSUL GAMAL: ...
FALSUL GAMAL: Norocul lui e mai mare decât al tău.
MIORIŢA: Degeaba ne tot atenţionezi cu polonicul, că
E războinic. Comandă un regiment de duhuri. Se prinu se aude nimic... Am fost îngrijorată din pricina ta.
cepe să negocieze cu blestemaţii.
MIORIŢA: ...
FALSUL GAMAL: Mulţumesc.
MIORIŢA: Cu plăcere.
FALSUL GAMAL: Drept care iată mesajul pe care mă
FALSUL GAMAL: Războiul.
chinuiam să vi-l transmit: Din această clipă, comanMIORIŢA: Poftim?
da trece de la Mioriţa la Kabir! ... Kabir devine noul
FALSUL GAMAL: Transmisiile sunt perturbate, dar nu
patron al Agenţiei de turism paradisiac „Îngerul Gadin cauza lui Blanchard sau Geavanici, ci pentru că a
briel”.
izbucnit război în ceruri.
MIORIŢA: ...
MIORIŢA: ...
FALSUL GAMAL: Am trimis imamul, cadiul, martorii
FALSUL GAMAL: Etaje ale cerurilor sunt atacate de trişi mâine dimineaţă întocmiţi contractul de vânzareburi răsculate de efriţi, care capturează tot ceea ce le
cumpărare către Kabir. Apoi contractul va fi întărit
pică sub gheare.
de un notar din România, ţara Mioriţei.
MIORIŢA: Păi, au voie?
MIORIŢA: Şi cu mine ce va fi?
FALSUL GAMAL: Cine traversează aceste porţiuni de FALSUL GAMAL: Cine ar putea să-ţi clintească locul
cer, parcă ar străbate un defileu, în care e atacat de
tău din Rai?! Rămâi cel mai preţios angajat al Agentrupele de draci.
ţiei. Ştim cu toţii cât de nechibzuit poate fi Kabir. Te
MIORIŢA: ...
ţii de urmele lui şi încerci să-i limitezi hotărârile caFALSUL GAMAL: Rar scapă câte unul. Războiul poate
tastrofale.
dura sute de ani.
MIORIŢA: Ai pomenit de un contract de vânzare-cumMIORIŢA: De ce nu trimite Allah cavaleria să cureţe cepărare. Eu vând Agenţia. Dar ce primesc în schimb?
rurile de încornoraţi?
FALSUL GAMAL (se apropie de Mioriţa şi face un gest
FALSUL GAMAL: Înţelepciunea lui Allah e de nepăprietenos către ea): Cred că am să-ţi cruţ viaţa.
truns.
(CORTINA)
MIORIŢA: Şi ce-i de făcut?
FALSUL GAMAL: Să vii puţin mai aproape.
*
Premiul revistei Hyperion la Concursul Naţional de
MIORIŢA (se apropie de punctul din tavan din care izvoCreaţiei a Piesei de Teatru Într-un Act „Mihail Sorbul“,
reşte glasul Falsului Gamal): Vin.
Botoşani, noiembrie 2012
FALSUL GAMAL: Şi mai.
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ţica lor Anişoara (4 anişori), că anume ea i-a plasat-o în
buzunăraş.
DESPRE SCRIITORI ŞI AVIOANE
– Ca un fel de talisman?– întreabă Vodă.
Soţia râde, apoi:
31.I.1985
–
Iart-o, dar a zis că, de cade cumva avionul, din bunel
Anatol Ciocanu povesteşte că, la Ialta, în ziua în care
să
crească
fasole.
Nicolai Costenco a terminat de tradus „Odiseea” (sau „Iliada”?), expediază prin poştă la Chişinău un exemplar din
munca sa. Anatol îl întreabă de ce face asta, odată ce, ca CĂRARE ŞI… CĂMILA
mâine, însăşi el, traducătorul, porneşte spre casă. „Traducerea trebuie să ajungă, iar cu mine, în avion, cine ştie
18.XI.1983
ce se poate întâmpla. Ştii doar, am mai păţit-o o dată…”, –
Petru Cărare mi se plânge că nici el, ca şi noi – ceilalţi
răspunse Costenco.
scriitori, adică, – n-am ştiut până astăzi care este cel mai
Într-adevăr, undeva pe lângă Norilsk, după Cercul Po- mare „bârfitor” al breslei. „Voi ziceţi că eu ascund banii de
lar, în anii săi de deportare post-Gulag, distinsul poet se soţie ba în gulerul, ba în poala trenciului, sub pardoseasalvase ca prin minune în urma prăbuşirii unui avion (An- la paltonului… Ba că lipesc filele din carnetul de scriitor,
2). Povestea că zburau pe timp de ceaţă. În avion să fi fost între ele tăinuind vreo bancnotă… Toate astea nu fac un
vreo zece călători. Era cam frig, şi Costenco se dăduse spre ban pe lângă ce a spus… Da, te întrebam, dar ştiu că nu
coada avionului, unde se oploşise şi o femeie ce avea în ştii, cine e cel mai al naibii bârfitor dintre scriitori… (Pabraţe un copil. Aici părea să fie mai cald.
uză. Cărare vâră o mână în buzunarul trenciului, ridică
Apoi Costenco se trezi abia în salonul unui spital, unde bărbia şi degetul arătător al celeilalte mâni.) E Vodă, bre,
află că avionul se izbise într-un pisc montan. În timpul iz- Vodă! Ştii ce a spus el? Cică: «Geaba îi caută soţia lui Căbiturii feroce, partea din urmă, coada, se desprinse, că- rare banii prin cusăturile hainelor. Dacă i-ar despica limzând aparte cu cei trei călători ce se oploşiseră mai la cald ba în două, în mijlocul ei numaidecât ar găsi zece ruble».
– femeia, copilul şi Nicolai Costenco. Astfel dânşii se sal- «Vezi tu, Butnarule, cine-i Vodă?»” – încheie Cărare.
vaseră, pe când ceilalţi călători şi membrii echipajului se
24.XI.1983
stinseră din viaţă.
Gândindu-mă la cazul cu manuscrisul trimis prin poşAdunarea scriitorilor. După ce Petru Cărare îşi exprimă
tă, îmi zic că Nicolai Costenco avusese convingerea că re- un întreg arsenal de doleanţe, indignări, reproşuri, proroalizase o muncă enormă, necesară şi cu destule calităţi ar- ciri, Vera Malev, secretar de partid, vrea să atenueze unele lucruri, începând cu: „Am să vorbesc simplu, deoarece
tistice.
mie Domnul nu mi-a dat, precum lui Cărare, harul umo28.XI.1985
rului…”, la care intervine Aureliu Busuioc cu remarca:
Aflându-se la Moscova, poetul Gheorge Vodă dă de o „Hârul… Hârul umorului…”
fasole în buzunăraşul jiletcii. Telefonează acasă. Nina Mocreac-Vodă, soţia sa, îl înştiinţează că a aflat de la nepo-
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Acelaşi Petru Cărare îşi încheie cuvântul la adunarea
8.IV.1987
scriitorilor cu: „Îndemn cofraţii să meargă înainte, tot înaTelefonează Cărare. A sosit de la o casă de creaţie din
inte, iar eu o să mă strădui să merg şi mai înainte, pen- (sau: de sub) Moscova. Şi e vorbăreţ, ca totdeauna. Îl pun
tru ca nimeni să nu-mi poată pune beţe-n bătrânele mele la curent că H. Moraru a scris nişte „impresii” despre el,
roţi”… (Să vorbeşti de bătrâneţe la 48 de ani?...)
Cărare. Râde, mirându-se de coincidenţă: acum trei zile
ticluise o parodie la microinterviul lui Hary (semnal la
9.XII.1984
„Pragul dinspre miază-zi”). Zicea Mor. că nu poate scrie
Arh. Cibotaru avea nişte versuri de felul: „Din piept îmi vara, ci doar iarna. Cărare întreabă: dar vara, stând în beci,
creşte o tufă de vie/ Şi rădăcinile ei mă dor”. La care Căra- ca să-ţi fie… iarnă, ai putea scrie?
re îi spune: „Păi de ce mănânci poama cu tot cu seminţe?!”
Povesteşte că a fost la „Mârţoaga cu zurgălăi”, însuşi
Druţă ajutându-l cu biletul, altfel – vagă speranţă să fi nimerit la spectacol. Vrea să scrie nişte impresii, să ni le pre15.II.1985
Acum două zile, Petru Cărare a împlinit jumătate de zinte la „Lit. şi Art.”. Poftim. Să ştim şi noi.
secol de existenţă. Vladimir Beşleagă îi telefonează, felicitându-l şi adăugând:
CLIPE CU EMIL LOTEANU
– Petrică, tu eşti un bun umorist, dar oare nu ţi-a fost
prea de tot îndrăzneala să te naşti în aceeaşi zi cu mare19.XI.1983
le fabulist Krâlov?
Premiera filmului „Anna Pavlova”. Emil Loteanu e un
– Acum mă gândesc şi eu la asta, dar, crede-mă, am izvor nestăvilit de cuvinte care, aproape uimitor, oricum,
aflat de acest lucru abia peste patruzeci de ani după ve- oriunde şi oricând, reuşesc totuşi să se ordoneze, să exprinirea mea pe lume, când l-am tradus pe Krâlov şi i-am me idei. O ordine personală, pe care limba rusă, probastudiat, bineînţeles, şi biografia. Nu mai pot da îndărăt, – bil, n-ar cunoaşte-o, de n-ar fi fost Loteanu. Accentul său
zice Cărare.
românesc e muzical. Emil vorbeşte despre marea rezervă
22.II.1985
Bunul Gheorghe Vodă are neplăceri. A spus ceva cuvinte mai drastice la omagierea lui Petru Cărare şi acum
dă explicaţii. Prea le place unor diriguitori de la Uniunea
Scriitorilor să pieptene lucrurile. Mult are să ţină astfel?
[Motivul: Vodă se întrebase de ce în enciclopedie (a Moldovei) cămila are „portret”, iar scriitorul Cărare – nu… Şiapoi expresia lui preferată: „Noi, cei din ţările slab-dezvoltate…”]

de talente pe care o are Moldova şi pe necesitatea de a le
găsi, de a le ajuta să iasă la lumină, să se afirme. Vorbeşte
cu criterii demne de un artist de valoare, care-şi cunoaşte
preţul. Ceilalţi regizori de la „M–F”, toţi împreună, – cât
o minte, o cultură, o viziune Loteanu. Nici nu-ţi vine să le
aminteşti numele…
Filmul propriu-zis – ţinută medie. Dar migălit de un
profesionist. Consider că eşecurile (nu, Loteanu nu a eşuat, chiar dacă mulţi vor să creadă că, totuşi, a…) marilor
artişti nu pot fi, ca valoare, mai prejos decât cele mai înalte trepte pe care le pot atinge artiştii de duzină.

23.II.1985
Cică pe Gheorghe Vodă l-a turnat Ti. Sau unul din seProsper Mérimée: „Nu vorbiţi niciodată ceva rău descretarii US. Chiar atunci seara s-a telefonat „unde trebuie”. pre propria-vă persoană. Aceasta o vor face prietenii dumLa biroul de partid l-au apărat V. Malev şi B. Istru. Noul neavoastră”.
secretar de partid Prohin a cam înghiţit găluşca.
7.III.1984
Din monografia lui A. Lipkov „Emil Loteanu”, Moscova, 1983: „După aceea eu am învăţat la Bucureşti în liceul
«Sfântul Sava», din care, în diverse perioade, au ieşit multe personalităţi proeminente ale literaturii române: IonLuca Caragiale, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi şi mulţi alţii. Aici predau profesori minunaţi…”
„Eu nu pot şti cum anume se defineşte legătura care
uneşte omul cu pământul natal – să o numim biocurenţi,
fluizi sau oricum altfel, dar sunt convins: ea există, ea îi
este necesară fiecăruia dintre noi”.
„Am devorat întreaga poezie universală – din Est şi
3.X.1986
Vest, din Orient. Pe Omar Khayyam, farsi şi Burns, WitCărare zice că Esinencu are norocul că amicii şi colegii man, latinoamericanii, francezii (ce păcat, că entuziasmul
săi nu-l citesc. Dacă l-ar citi, ar descoperi ceea ce au spus lor poetic s-a stins la începutul secolului – ei pur şi simei cândva, s-ar descoperi pe ei înşişi ca fel de a fi, personaje. plu începuse să se jeneze să mai scrie versuri), italienii”.
Cărare zice că s-a regăsit în câteva locuri. Mă rog, povestea
Această frază a lui Loteanu m-a interesat în special penel ce povestea, întâmplări, cazuri, una – alta, iar amicul său
tru referinţa la poezia franceză; afirmaţie, parţial – judicide la Chiţcani ia şi le toarnă în proză!
oasă, parţial – bazată pe adevăr.
4.II.1986
Gheorghe Vodă continuă rebotezarea confraţilor, lui
Iacob Burghiu zicându-i: Iaşa literară… Tot a lui, celebră:
Boţuioc (de la, prin reducere: Boţu+Busuioc).
Iar Petru Cărare rebotează RFG, numind-o: Republica Feudală Germană. Tot el primeşte înştiinţare că nu i se
va deschide proces penal în legătură cu „portul ilegal de
armă rece” (un cuţit frumos, procurat în Gruzia, la Piţunda, şi care ia fost reţinut la aeroport, nu fără panică, birocraţie frunte-ngustă, demersuri…)
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2.IX.1986
În spatele sălii cu orgă Emil Loteanu filmează cadre
pentru „Eminescu”. Îl felicit cu apropiaţii 50 de ani ce are
ai împlini. Jubileul e în noiembrie, însă dat fiind că am
Despre „Poienile roşii”: „De altfel, m-a întristat mult scris despre el pentru revista „Moldova”, am adică drepcuvântarea lui Chingis Aitmatov la plenara Uniunii ci- tul să anticipez. Emil vorbeşte cu nostalgie despre cei 40
nematografiştilor, care acuza «Poienile roşii» de decorati- de ani ai săi pe care îi marcase în mijlocul multor prieteni,
vism, de goană pentru înfrumuseţare. Fiind om cu un o unii dintre care însă nu mai sunt în viaţă.
altfel de mentalitate, de altă naţionalitate, el nu a încercat
să înţeleagă că este vorba de o altă tradiţie, căreia îi este
18.I.1987
specifică tocmai o atare modalitate de expresie”. (Un boIeri, două premiere: la televiziune – a piesei lui Andrei
bârnac dat asiatului…)
„Bufniţa”, şi a filmului lui Loteanu „Luceafărul”. Prima am
vizionat-o împreună cu autorul, Lenuţa Bontea şi cu Victor
„Această clipă”: „Materialul despre războiul civil din Dumbrăveanu. La film am şi scris o cronichetă.
Spania nu mi-a venit oarecum întâmplător. Trăind în Moldova, este imposibil să nu simţi că pe această îngustă fâ25.I.1987
şie de pământ, pe care se află porţile strategice spre EuroRestructurarea? Regruparea mediocrităţilor – Iachimov
pa, totdeauna a exista un puls politic fierbinte. Amintim ajunge redactor-şef la editură.
numele oamenilor, care au făcut revoluţia din octombrie,
Alt impostor, Ciocoi, aduce nişte traduceri din Puşkin.
nu poate să nu uimească numărul celor ce s-au născut pe Lasă „Vakh” şi „Tavrida”, nici măcar ştiind că pre limba
aceste meleaguri. Şi Lazo, şi Iakir, şi Kotovski, şi Frunze noastră e – Bahus şi Taurida! Auzi, lume! Traducător şi
– toţi sunt originari din Basarabia. De cealaltă parte a ba- conducător! Ne facem iluzii… Fără cultură şi oameni intericadelor erau de asemenea deloc puţini pământeni de-ai ligenţi nu există restructurare.
lor – este suficient să amintim o astfel de figură cunoscuAlt ignorant, destituit deja, Hropotinschi, cu răcnetele lui
tă, ca Purişkevici”.
obraznice la oameni înzestraţi, unul din ei fiind Emil Loteanu. De altfel, la adunarea scriitorilor, Valentin Mândâ25.VIII.1985
canu exemplifică: Hropotinschi tradusese din ruseşte „para
Acum 5 zile – un interviu cu Emil Loteanu. Filmea- pusteakov” prin… „o pereche de fleacuri”!
ză „Luceafărul”. Ne-am întâlnit la radioteleviziune, undeşi are pavilioanele.
AUTORUL LUI „EMINESCU-ARBORE”
Despre oamenii cu care avea să lucreze la filme: „Noi
îi selectam cu aceeaşi scrupulozitate, cu care, probabil, îşi
alegeau carbonarii camarazii de luptă”.

Victor Teleucă spune că, pe când a fost în Suedia, a luat
o ghindă de lângă sala unde se acordă Premiul Nobel. A
sădit ghinda în curtea Uniunii scriitorilor, lângă havuz.
Să vezi, a încolţit! Însă după vreo doi ani puietul de stejar
„nobiliar” dispăru. Cică l-o fi luat cineva, să-l răsădească
sub geamul cabinetului său de lucru.

4 iulie 1984
Trei ore în atelierul lui Aurel David. Cu reportofonul
deschis, discutăm, imprimăm pe bandă, din care mă gândesc să selectez material pentru un eseu (revista „Nistru”).
De fapt, încă nu am decis – posibil să rămân (fireşte, „regizând”, potrivind cursiv mărturiile) la varianta de dialog.
Ar putea ieşi ceva demn de atenţie.

4.IX.1985
Mi se adresează multe elogii referitoare la interviul pe
6.VII.1984
care l-am realizat cu Em. Loteanu. Însă eu mă tem de prea
Aurel David (din mărturiile sale): „La colonia de munmulte elogii, chiar şi de puţine, dacă ţinem cont ce reper- că şi educaţie am fost repartizat în atelierul de lăcătuşărie.
cusiuni neplăcute poţi avea din cauza invidioasei „opi- Într-o zi, am văzut ce făceau băieţii dintr-un alt atelier, de
nii publice”.
pictură. Uimit. Încep să copiez portretele lui Galilei, Copernic – din cartea de astronomie. Sunt trecut la pictură.
17.X.1985
Aveam 11 ani. Nu aveam noţiune despre ceea ce ar însemO seară densă cu Emil Loteanu, Gr. Veru, Gheno Ka- na o şcoală de pictură, ce se cere la examenele de admitere.
labdia (poet din Gruzia), Nicolae Sulac şi Rudolf Olşev- De la colonie veneam cu ferma „concepţie artistică”, preski. Ospeţie la ultimul, apoi la penultimul, adică Sulac. Lo- cum că unui pictor i se cere să copieze fidel, după alte şi
teanu – fulminant, plin de vervă, informaţie şi inspiraţie, foarte multe portrete, câte erau pe atunci, în primul rând
Vieru oarecum retras, îngândurat, conştient sau resem- chipul lui Iosif Visarionovici Stalin, şi aceasta îţi asigură
nat, trecând pe plan secund. Cică trudeşte la un memo- izbânda pe toate planurile. Când colo, la şcoala de picturiu amplu, sfâşiat de probleme. Duminică, Sulac pleacă în ră, la admitere, ni se pun în faţă nişte bostani pe care treDanemarca. Personalitate mereu neîndepărtată de inge- buia să-i desenăm… Am rămas nedumerit, mi s-au luat
niozitatea poporului, enunţând concluzii şi judecăţi pre- apele: nu desenasem nicicând din natură”.
cise, diagnosticări greu de parat, dure în adevărul lor evi„Nu pictez naturi statice. Doar o singură dată, pe când
dent. A suportat o intervenţie chirurgicală la ochi. Îngri- eram într-o acută stare de depresie, plasasem un craniu
jorat de evoluţii imprevizibile. Cu Gheno sper să realizez într-un buchet de flori… O natură moartă cu adevărat…
mâine un interviu. Astăzi trebuia să plece cu Gr. Vieru şi moartă. Am renunţat. Mi-am revenit. Abundenţa naturiArh. Cibotaru la Dolna.
lor statice astăzi e tot un semn că arta noastră plastică trece printr-o criză de manifestare”.
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12.VII.1984
I-am făcut o nouă vizită lui Aurel David. Mi-a dăruit
gravura sa, celebră, cu chipul lui Eminescu-Arbore. Prezenţi şi Andrei Burac, Mihai Ţăruş.
13.VII.
Mi-am amintit de o istorie mai veche, care i s-a întâmplat lui Aurel David. Acum mulţi ani, primise un onorariu destul de solid, peste 20 de mii de ruble. Îl întreabă pe
un amic, A. B., cum să plaseze el banii, pentru ca să nu-i
cheltuiască aiurea: dacă îi duce la casa de economii, totuna e mare ispita de a umbla la cont. Şi amicul îl sfătuieşte
să cumpere un inel cu briliant, astfel ferind banii de fluctuaţie, că doar nu are să umble, una-două, să vândă inelul când va avea nevoie de ceva biştari mărunţi: va renunţa să cheltuiască.
Deci, David procură un inel splendid cu diamant, după
care îşi pune neliniştitoarea problemă: unde să-l păstreze? Seif nu are, în schimb are idei – înveleşte inelul în pânză, apoi în celofan, sapă un mic cuib în peretele atelierului, apoi tencuieşte integral acel perete. Peste câţiva ani,
cam rămânând fără câştiguri, onorarii, hai să pună în uz
valoarea inelului, să iasă din situaţie. Însă întrebarea neliniştitoare e: dar unde l-a pus el în perete? Din precauţie, pe tencuială nu lăsase niciun semn, timpul a trecut, el
a uitat locul. Face câteva probe, dând ici-acolo tencuiala
jos, însă – fără rezultat. Face mai multe sondări – acelaşi
lucru: nimic. Ajunge la disperare, gândindu-se că vreun
hoţ abil ar fi putut să-i fure inelul muruit în perete. Prinde
a dărâma toată tencuiala, dar inelul nu-i şi gata! Era grav
că uitase nu doar locul tainic, ci uitase chiar în care perete pusese inelul! Mai dărâmând şi tencuiala de pe ceilalţi
trei pereţi, găseşte în sfârşit inelul. Răsuflă uşurat, îşi plăteşte datoriile, apoi se apucă de reparaţie – tencuirea integrală a atelierului…
28.VII. – 21.VIII.1984
Sosit-am la Negureni, să reparăm casa. De muncă – berechet, de la prag până la hogeag.
Peste trei zile soseşte şi Zinovia. Îmi aduce trista şi incredibila veste a decesului lui Aurel David. Ştiam că, după
zilele sale lucide, în care am imprimat pe bandă interviul
nostru, se afundase iarăşi în bulboanele adâncilor sale depresii, care au şi fost ultimele.
Vineri, 3 august, primesc săptămânalul cu interviul. Mi
l-a expediat Ion Anton. În aceeaşi pagină – două poeme,
ale lui Damian şi Vodă, dedicate lui David. Condoleanţe în chenare.
Recitesc interviul – sensurile pe care le expusese cineva,
pe când era în viaţă, capătă cu totul alte cuprinderi, deschideri. Chiar şi titlul – „Prefer senzaţia de necuprindere”
– parcă ar fi exprimat o ultimă dorinţă a lui Aurel: la 50 de
ani, iată-l plecat-ajuns în necuprindere.
Îmi amintesc unele explicaţii ale sale despre o lucrare neterminată, rămasă pe şevalet, „Flori înfloririi”. Titlul
acesta pare a fi o tautologie stângace, însă suprapunerea
semantică aici are rostul ei.
Atunci, ne servi, pe mine şi pe Andrei, cu un cei. Foarte dulce. An. zise că la vârsta lor nu este indicat să consume atâta zahăr. Aurel răspunse că totdeauna a băut ceaiul
foarte dulce. Probabil, o necesitate a omului care, în copi-
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lărie, a dus lipsă de atâtea şi atâtea lucruri, de mângâieri.
De mic copil, Aurel rămăsese orfan de ambii părinţi. Tatăl său, cărturar distins, într-o depresie se aruncă sub tren,
prin 1936. Mama îi murise din cauza unei boli infecţioase.
Uite aşa se stinge un bun artist şi totul, toatele rămân
baltă. Cine va avea grijă de cele care au rămas în atelier în
urma lui David? Greu des pus…
Nu pot presupune nici perspectiva eseului pe care trebuia să-l scriu pentru revista „Nistru”. De pe banda magnetică am extras esenţialul. Îmi notasem şi impresiile despre unele din lucrările sale. Va trebui să caut forma adecvată expunerii acestei factologii – am fost ultimul şi unul
dintre puţinii ziarişti care s-au apropiat de David şi arta sa.

LA O CAFEA
CU ALEXANDRU COSMESCU
14.XII.1983
Alaltăieri, telefonează Alexandru Cosmescu. E cam suferind şi, dacă pot, să vin la el după articolul despre Balţan.
„Drăguţule, îţi prepar chiar şi o cafea…” Apoi – o îndelungată explicaţie precum că, din păcate, acum are cafea nu de
calitatea cea mai bună, dintr-o eroare… „De obicei, procur prin cineva de la Moscova, acum însă…” În fine, întro jumătate de oră sunt la el. O mitraliere de multe cuvinte, legate într-un mod interesant în fraze „miezoase”. Precum Alphonse Daudet: oricum ar arunca verbul, acesta,
ca pisica, cade numai în picioare.
Povesteşte de yoga, tratament tibetan, despre fratele lui Nikolai Rerih, despre ultima scrisoare a lui Fadeev
(de ce a recurs la sinucidere), despre anul 1948, când Lupan a fost discutat, ca să fie exclus din uniunea scriitorilor. Neghiobul I. D. Ceban. Fruntea (chipul) semit(ă) a lui
B. P. Hasdeu – cele două scrisori despre mama lui („fostă”
ovreică). Despre miraculoasele floricele scoase în mijloc
de iarnă din ramuri şi depuse la bustul lui Eminescu. Despre îngrijirea ediţiilor lui Sadoveanu: Igor Creţu – „Mitrea
Cocor”, Alexandru Cosmescu – „Nicoară Potcoavă”. Insistenţa tâmpiţilor de la editură de a se scrie: „Traducere din
româneşte”! În caz contrar – unul, Cosmescu, trebuia să
plătească despăgubiri 75 de mii de ruble (bani vechi), Creţu – vreo 50 de mii. Se ajunge la un compromis: „Din româneşte” [fără „traducere]. Două vizite pe care i le-a făcut
lui Sadoveanu. Memoriul pe care i l-a înmânat. Referatul,
obiectiv, al lui Şişmariov. Sadoveanu – Şişmariov.
Tot depănând atâtea subiecte – scoate râşniţa electrică,
pune în ea boabe de cafea, cronometrează după ceasornic.
Îmi explică: a ars deja vreo trei. E precaut. Într-adevăr, pe
pervazul ferestrei văd „scheletele” râşniţelor ieşite din uz.
Firul celei cu care macină – încâlcit la un loc cu firul telefonului care tot zbârnâie pe mică de ceas. Ibricul, tava,
maşina de scris. Dostoievski, „Idiotul” – Cosmescu îl traduce. Carnetul de plată pentru întreţinerea apartamentului. Cam aşa arată masa scriitorului.
Pe pereţi – câteva picturi. Un Mihai Grecu, portretul amfitrionului. Trei picturi ale lui Afanasiev din Tiraspol. Istoria extrem de interesantă a acestui om – născut în
Franţa. Tatăl său – dintre ofiţerii ţarişti, dar nu albgardist.
Mişcarea de rezistenţă. Reîntoarcerea după 1945. Nu înţelege că se poate propune să se aleagă doar… un singur
HYPERION

77

candidat! 25 de ani siberieni. Foştii camarazi de rezistenţă fac apel la guvern. După 2 ani – eliberat. Însă moare în
drum spre casă. Fiul acestuia, spune Cosmescu, şi-a susţinut disertaţia de candidat în ştiinţe fuizico-matematice.
Însă, în semn de protest, şi-a ars-o chiar în faţa comisiei
care îl promovase deja. Trebuia să ajungă în laboratoarele lui Kurceatov. Renunţă. Practică pictura şi yoga. Semnul crucii a apărut cu mult înaintea creştinismului. Cele 4
puncte ale crucii – locuri de masaj yoga.
În fond, cafeaua a fost gata exact după 2 ore. Luânduse cu vorba, amfitrionul a lungit extrem aşteptarea. Însă a
povestit multe lucruri interesante. Afectuos. Mă îmbrăţişează, mă invită să mai trec: „Fiindcă avem încă multe de
vorbit”. Paginile despre Balţan – f. frumoase. Deocamdată, Cosmescu rămâne un stilist neîntrecut.

bii naveta asta diavolească, naveta mâinii. Ce gest inexplicabil, domnule”!

D’ALE LUI NICOLAE SULAC

17.X.1983
O seară densă cu Emil Loteanu, Gr. Vieru, Gheno Kalandia (poet din Gruzia), Nicolae Sulac şi Rudolf Olşevski.
Ospeţie la ultimul, apoi la penultimul, adică Sulac. Loteanu – fulminant, plin de vervă, informaţie şi inspiraţie, Vieru oarecum retras, îngândurat, conştient sau resemnat,
trecând pe plan secund. Cică trudeşte la un memoriu amplu, sfâşiat de probleme. Duminică, Sulac pleacă în Danemarca. Personalitate mereu neîndepărtată de ingeniozitatea poporului, enunţând concluzii şi judecăţi precise, diagnosticări greu de parat, dure în adevărul lor evident. A
Veste dureroasă – se zice că ar fi murit Nichita Stănescu. suportat o intervenţie chirurgicală la ochi. Îngrijorat de
L-am cunoscut personal în septembrie 1976, la Chişinău. evoluţii imprevizibile.

21.XII.1983
Inteligentele pagini ale lui Cosmescu despre Balţan
(1923-1975) au căzut jertfă obtuzităţii soţiei celui despre
care au fost scrise – ea a venit la redacţie, a citit corectura tipografică, băgându-şi condeiul primitiv în mai multe pasaje bine scrise. Redactorul [V. Senic] nu ştiu cum
de s-a lăsat convins de văduvă, iar Cosmescu, la rându-i,
a insistat să scoatem articolul din număr. Pe bună dreptate, un om, muncind de circa 4 decenii în literatură, să
fie supus cenzurii neghioabe venite din partea unei fitecine! Mai spunea Cosmescu că Balţan „fugea” cu lunile la
casele de creaţie, să scape de soaţa-i cicălitoare. De ce nu
l-am crede?
6.III.1984
M-am hotărât ferm să las fumatul. Duminică îmi zic să
mă duc la Andrei, frământându-mă grija cum să fac să nu
iau şi eu o ţigară – la ceai, el e în stare să fumeze 3-4 ţigări
la rând. Oricum, cred că voi fuma foarte puţin, să nu-i dau
de bănuit. Vin la atelier. Bem ceai, vorbim de una, de alta
şi, brusc, Burac îmi declară că nu fumează! Radios, îi răspund cu aceeaşi monedă. Zice: „Ştii ce m-a dus la această
decizie? Intru eu alaltăieri pe la Glebus Sainciuc, telefonez
şi trag pătimaş din ţigară. La un moment dat, maestrul îmi
zice uimit: «Bre Andrei, ce fumezi tu aşa de nesăţios? Ştii,
numai disperaţii ar fuma aşa». Şi m-a pus pe gânduri observaţia sa. Ce, la o adică, seamăn eu a disperat?”
Andrei a sosit de la Moscova. Îmi spune că Emil Loteanu ţine un jurnal. Îmi închipui: trebuie să fie extrem de
interesant acest „letopiseţ”; Loteanu cunoscut-a oameni,
ţări, evenimente, patimi…

2.VIII.1986
D’ale lui Nicolae Sulac. Într-o dimineaţă, Sulac se plimbă
pe holul CC. Cine nu-l cunoaşte pe Sulac? Se apropie miliţianul de gardă, interesându-se ce doreşte cântăreţul.
– Aşteaptă oleacă şi ai să vezi, – răspunde Sulac.
Apare prim-secretarul CC, prezentându-se adică la serviciu. Şi dat fiind că toţi îl cunosc pe Sulac, îl recunoaşte şi
mahărul.
– Bună dimineaţa, Nicolai Vasilievici, – îl salută secretarul. – Ce te-a adus pe la noi?
– Mulţumesc… Ce să mă aducă? Nevoile.
– Adică?
– Am o vorbă cu mata…
Orice ar fi avut în plan prim-secretarul să facă la început de zi, nu poate totuşi să nu ia în seamă prezenţa şi intenţia popularului interpret.
– Ei, dacă aveţi nevoie, poftim, să intrăm până la mine.
Urcă în birou.
– Da, vă ascult, Nic. Vas., – începe secretarul.
Cântăreţul:
– Apoi, Simion, cum vă zice, Cuzmici, de-amu o să cânţi
mata.
– Nic. Vas., cum se poate să spuneţi una ca asta? Pentru că noi vă stimăm, vă iubim…
– Ap’ mă stimaţi şi mă iubiţi, dar toate premiile i le daţi
Mariei Bieşu. Iaca de ce, Sim. Cuzm., de azi înainte o să
cânţi mata, că eu mă lepăd, nu mai urc pe scenă şi radioul şi televiziunea le dau în judecată, dacă transmit de azi
înainte vreun cântec de-al meu. Gata, să nu se mai audă
de Sulac, să audă de cine socoteşti mata…
– Păi noi ţinem la dumneavoastră, vă preţuim…
… Sulac venise cu aluzia la titlul de artist al poporului
din URSS… Pentru că din RSSM este deja…

Dar să revenim la tema fumatului. Cosmescu, pe care-l
consider fumătorul cel mai de forţă dintre scriitori, fiind şi
el dăscălit cu argumente serioase despre ravagiile pe care
Alta, cu acelaşi.
le face nicotina în organismul omului, conchide oarecum
În tinereţile sale, pe când era în culmea gloriei, după
dezorientat: „Bine, bine, sunt de acord că fumatul e o pa- un concert la sat a fost pur şi simplu… răpit!
coste. Aş renunţa la el, dar… cu gestul, cu gestul cum răIată cum s-a întâmplat. Un bade mai înstărit, cheamă
mâne? Aş zice că e mai a naibii obişnuinţa cu acest gest al câţiva flăcăi, îi cinsteşte cu un vin zeiesc.
mâinii – de el nu pot scăpa eu, că fumatul l-aş lăsa”, – zice,
– Vă place? – îi întreabă.
şi tot execută de câteva ori mişcarea mâinii care duce ţigaCum să nu le placă?!
ra spre buze, de aici – spre scrumieră, şi tot aşa… „A nai-
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– Apoi iată ce-i: aveţi din partea mea două vedre de vin
de acesta, dacă faceţi ce-am să vă rog.
Flăcăilor nu le cred urechilor: sigur că sunt gata să facă
fapte mari!
– Păi, mort-copt, să faceţi ca azi seară Sulac să fie la
mine în casă. Şi vedrele-s ale voastre.
Flăcăii cumpănesc, chibzuiesc, găsind cel mai potrivit
lucru să-l răpească pe Sulac şi să-l ducă la casa gospodarului. Astfel că, spre sfârşitul concertului, după unul din
cântecele sale, când se retrage în culise, Sulac se pomeneşte cu un sac în cap, umflat pe sus şi dus într-un ataş de
motocicletă. Flăcăii îl preveniseră că nu i se va întâmpla
nimic rău, aşa că artistul poporului să fie cumincior şi să
tacă. Peste puţin timp, motocicleta trage în curtea omului, Sulac fiind poftit să intre în casă.
– Mata nu te teme, – îl linişteşte gazda, – n-o să-ţi fie
rău la mine. Aşa că te rog să ne onorezi o oră, două, mai
stăm la masă, mai vorbim de una, de alta, pentru că cine
n-ar vrea să te aibă de oaspete?
Masă boierească! Vinul miere, nu alta!
Gospodarul le dă flăcăilor vedrele promise şi-i roagă
să spună pe la casa de cultură şi pe unde vor mai socoti ei că Sulac este oaspetele lui badea cutare. Bun. Aceştia fac întocmai.
Pornirea întâmplării avea următoarea motivaţie: cam
de vreo doi-trei ani, fata badelui era dusă cu zăhărelul de
un flăcău din sat care nu înţelegea nici fiica, nici tatăl de ce
tot amână peţitul şi, fireşte, nunta. Aşa că vestea pe care o
răspândeau flăcăii ajunse şi la urechea celui cu amânatul.
Acesta vine într-un suflet la poarta badelui la care găzduia popularul interpret de folclor. Iar prin ogradă se plimbă colo-colo fata cu pricina.
– Nină! – strigă flăcăul. – Da ce te plimbi tu prin ogradă?
– Că vreau, – răspund aţâţător fata.
– Că vrei tu, nu vrei, da răspunde-mi la ce te întreb!
– Ce să-ţi răspund? Stau şi eu pe afară, că tata are nu
ştiu ce vorbă cu Sulac şi nu pot să le amestec.
– Ştiu eu ce vorbă au ei! Am auzit, că nu-s surd! Tot
amu ia maşina de cusut şi mergi la mine! Ce crede el, dacă-i mare artist, se poate lega de fetele altora? Ia-ţi maşina de cusut şi hai!
Deci, ca în poveste, curând se tocmi şi logodna, se jucă
şi nunta.
14.I.1987
Ne vizitează tot mai des Nicolae Sulac. Îl ispitim, să ne
povestească din biografia sa, pe care noi o reconstituim mai
mult (dar nu totdeauna corect) din cântecele sale auto-referenţiale. Mama i-a decedat în 1945, tatăl i-a trăit până în
1969. Are un frate şi o soră. Un frate i-a murit de mic. Tatăl său – bulgar. O dată strigase în cârciumă: „Trăiască tovarăşul Stalin!”, încât muşteriii se împrăştiaseră, – că, adică, nu au fost de faţă. Este chemat la şeful de post. Soţia
acestuia îl salvează de la urmări foarte grave. În consecinţă, i se cere să se ducă la biserică şi să jure în faţa altarului
să nu aibă parte de soţie şi copii, dacă minte că nu a strigat
ceea ce se spusese că a strigat. Pe urmă aşa şi zicea badea
Vasile, că de atâta i s-a destrămat familia, pentru că a jurat
strâmb. Detaliu: când vin jandarmii să-l ia la post, nea Vasile nu se pierde cu firea, întrebându-i cam ce dispoziţie are
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şeful. Unul îi răspunde: „Cum să-ţi spun, bădie? Înainte de a
ne trimite după mata, ne aliniază şi, din senin, ne arde câte
o pereche de palme, apoi ne spune ce avem de făcut”. Clar!
Tatăl le povestea copiilor atâtea lucruri despre Rusia, încât Nicolae, la cei 7-8 ani ai săi, chiar caută să afle cam în
ce parte o fi ea, Rusia, pământ al făgăduinţei, pentru ca seara să se culce cu faţa spre ea. Naivitate infantilă în amestec cu religiozitatea.
Vin sovieticii. Nea Vasile ştie o brumă de carte şi e ales
un fel de mai mare pe sat. Se cere pâine de la populaţie. Oamenii mai ascund câte ceva. Mai marele dă şi informaţii, că
ce-a putut să se ia, deja s-a şi luat. Un alt grup, de verificare, caută peste tot. Găuresc cu vergele de fier ariile. La cineva, pentru care Sulac se pusese chezăşie că a dat tot ce-a
avut, se găseşte o groapă cu grâne. Mai marele este ameninţat de upolnomocenâi că va fi dat pe mâna tribunalului militar sovietic. Vasile Sulac îşi zice să fugă, să se ascundă. Era
cam prin 1946. Îşi adună copiii în bordeiul său şi îl sfătuieşte pe cel mai mare, Nicolae, să-i ia pe ceilalţi şi să se ducă
să doarmă la sovietul sătesc, pentru că tata nu poate să rămână mai mult, au să-l împuşte. Iar de la soviet o să nimerească mai uşor la casa de copii. Mai târziu, se arată tatăl
şi îşi ia odraslele de la orfelinat. Ajunge în Gura Galbenei/
Cimişlia, unde se căsătoreşte cu o săteancă de acolo. Nicolae
zice că nu peste mult timp a murit şi mama lor de-a doilea,
tatăl mai trăieşte pe la două femei (Lodic Olărescu ştie câte
ceva, el fiind din Gura Galbenei şi satul vorbeşte), apoi dispare. Mai bine zis, îşi ia odraslele şi se stabileşte undeva la
periferia Chişinăului, lucrând la o casă pentru un militar
oarecare. Vara, cum puteau, Nicolae-copilul îşi ajutau tatăl la construcţie. Trăiau într-o colibă acoperită cu carton
gudronat. Toamna, tatăl îi aduce la Chişinău, iar el dispare. Nicolae, care să fi avut 14-15 ani, vine la o casă pentru
copii, arătându-şi fratele şi sora, spunând că i-a găsit undeva prin mahala. Astfel, „străinii” sunt luaţi la casa de copii. Pentru un sutar-două bani vechi, Nicolae pleacă la tăiat pădure în adâncul Rusiei. De acolo – armata. Pe urmă
– capela corală „Doina”, apoi ansamblul de tineret condus
de Lucian Cocea. Tatăl său se oploşise undeva pe la Nistru,
poate chiar în satul Taşlâc. Zice: „A fost la un singur concert al meu, la Coşniţa”. Tatăl îl vizita, pe când el, cântăreţul, locuia la căminul filarmonicii. Cazul amuzant, din
1961, când zburase în cosmos Gagarin. Tatăl său: „Ei da!
Ce spuneţi voi? Parcă românii sunt proşti să le dea ruşilor
racheta ceea? Pe naiba!”
Când ne trece pragul, Sulac îşi cere scuze pentru deranj,
pentru că în altă parte, zice, nu are unde se duce, deoarece
pretutindeni nu sunt decât proşti, iar colectivul nostru redacţional e bravo, deştept etc. Ei da! Măguleli! Ne aduce şi
o… proză. Trebuie să i-o citesc.
5.VII.-9.VIII.1987
Iar mai înainte, pe 1 iulie, avusese loc seara televizată
a lui I. Druţă. De două ori la televiziune, o dată la radio
extrase din dialogul cu sala – publicate în „LA”. Lucruri
care păreau să nu mai poată fi spuse niciodată aici, la noi.
Ion Druţă ne invită la restaurantul „Butoiaş”. Suntem
vreo 20 de scriitori, plus Nicolae Sulac. Vibrant.
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ŢELUL POETULUI: ETERNITaTEa, DESIGUR!
Nicolae Turtureanu este unul dintre şaptezeciştii de
forţă, a cărui voce încă tulbură apele poeziei române moderne, cerându-şi drepturile la respect şi citire. Poetul nu
s-a bucurat de răsfăţul criticilor precum convivii lui de generaţie din spaţiul ieşean: Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu,
Ioan Romanescu, Emil Brumaru, cu toate că ar fi meritat
aceleaşi distincţii. De-a lungul vieţii a fost atât de preocupat de aceste banale „exerciţii de neuitare”, că de multe ori
s-a uitat pe sine. Nicolae Turtureanu este dăruit întru totul poeziei, şi-a ascuţit verbul numai pe lama cuvântului,
zeci de ani a rămas în cuvânt fără să-i pese de cele lumeşti,
a trăit în afara convenţiilor, de multe ori a fost privit ori ca
un pustnic ori ca un ciudat, dar niciodată ca un oarecare.
Da, Nicolae Turtureanu e un altfel de poet, nu s-a aliniat niciodată spiritului generaţiei sale, poezia sa a contrastat cu spiritul modern în mare
vogă în perioada anilor 70’-80’,
şi-a exprimat propria respiraţie emoţională, propriile sentimente, cu dese frisonări neoromantice, apăsate de-o tristeţe organică, cu mici patinări
în spaţiul ludicului, dar fără
picaje în desuetudine. Lucrul
cel mai important este că poezia sa se bucură de originalitate, n-a intrat în vecinătatea
vreunui conviv la modă. Ajuns
la vârsta deconturilor, poetul a
trecut să-şi facă bilanţul a ceea
ce-a lăsat în urmă, şi, ca orice poet conştient de valoarea
sa, Nicolae Turtureanu îşi asumă fără nici o rezervă adverbul „desigur” alipindu-l substantivului „eternitate”, în cazul de faţă virgula nu joacă ro-
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lul separării lor . Şi cred că nu greşeşte în nici un fel, poetul este convins de victoria dobândită cu timpul, asta după
ani grei de luptă cu fantezia pe tărâmul cuvântului. Antologia de faţă este martorul cel mai credibil, ea poartă
între coperţi tot arsenalul de argumente şi contra-argumente care, în orice moment, îl pot apăra în faţa agresivităţii trecerii anilor. Chiar şi poemele de început, scrise la
începutul anilor 70’, cu care se deschide volumul, au forţa lor persuasivă asupra cititorului, dovadă stă următorul
poem, ce reprezintă şi „punctul de sprijin” pentru restul
operei: » La vânători, pe dealuri negre am fost / aproape
de izvorul pământului /lumina trecea din ferestre în lămpi,
/ doi cai trăgeau peste muntele lui Sisif o pădure / - pădurea-i trăgea spre rădăcini îndărăt- / Trecu un om pe trei cărări deodată/ vântul – ncepu să alerge iepuri-ciulini / şi
se –auziră împuşcături prăbușindu-se / în prăpăstiile speriate. / Vânătorii se întorceau cu
tolbele pline / mânjiţi cu sânge cenușiu pe degete / și fiecare
nimerise călcâiul lui Ahile / cel
iute de picior –vântul./ Atunci
pe cer apăru broasca ţestoasă
/ îngălbenită de atâta vârstă, /
călcând pe cele patru puncte de
suspensie. / În urma ei venea
alergătorul / purtând pedeapsa
să n-o poată ajunge / căci stelele îi sângerau piciorul / și zeii-i presărau pe răni destinul./ »
Cunoscându-l pe poet, pot
afirma fără a mă înşela că poemul „Cel iute de picior” îi cade
ca o mănuşă, imaginea ascunsă în carnaţia metaforei, cu întreaga sa structură oximoronică, reprezintă conturul stilizat
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al propriului lui destin, nu degeaba poemul e şi deschizător de volum. Nicolae Turtureanu e un poet al sinelui, al
propriilor intimităţi, refuză să-şi ardă cuvântul în afara
sentimentelor, gestul lui poate fi privit ca semn al aroganţei şi ca un exces de orgoliu, dar abordând această ţinută faţă de cuvânt, poezia, în desfăşurarea sa spectrală, are
numai de câştigat, câştigul vine din sinceritatea faţă de logos, lumea lăuntrică e de-o altă densitate ideatică comparativ cu cea exterioară, şi apoi, exprimarea metaforică reprezintă combustia din sufletul autorului. Poetul stăpâneşte toate tehnicile scriiturii, în momentele tensionate
recurge la puseuri ludice pentru a nuanţa şi relaxa textele,
ştiinţa scrisului nu face decât să ajusteze şi să disciplineze dicteul durerii. Nicolae Turtureanu e un poet de stare,
dispus să împărtăşească cititorului trăirile lui chiar şi necosmetizate, aşa cum vin din lava sufletului. Comoditatea
de care face caz nu-i decât un dat natural care generează
meditaţie. Stările poetice sunt oxigenate de astfel de trăiri.
Nimic nu-i nefiresc când vine vorba de poezie. Poezia îţi
poate fi aproape şi atunci când visezi, dar şi în momentele casnice „spălând vasele în bucătărie”. Nicolae Turtureanu ne vorbeşte şi despre pericolul de-a scrie poezie, sublimul şi ridicolul compun un melanj existenţial de care nu
poţi scăpa nici în ruptul capului, pe deasupra , poetul are
o mie şi una de vieţi, nu ştie pe care s-o trăiască: „Munca

poetului nefiind mai puţin periculoasă / decât viaţa lui / se
întâmplă că mai multe femei / i-au pus gând rău- /ceea ce
nu-i displace câtuşi de puţin - / Poetul este o canalie mică,
/ un profitor avant la lettre / şi post –festum / Viaţa poetului este pe cât de sublimă, / pe atât de ridiculă - / oricum,
el cade în gura târgului - / Pe el îl deschid chelneriţele / cu
cheiţele / îl duc la culcare bibliotecarele / cu autocarele/ îl
mătură măturătorii/ odată cu zorii/ În acelaşi timp, undeva departe /poetul merge la arat, la semănat, / el ninge, el
plouă, el cade rouă / el dă în leagăn copiii,/ el amestecă viii
cu morţii, / morţii cu viii / Poetul nu-i ca Ahile, / vulnerabil doar în călcâi, /poetul e vulnerabil în totul / şi de neatins / de nici un glonț.”
Poetul nu se sfieşte să picure şi ceva umor peste ideile
destul de sobre pe care le antrenează în masa lirică dând
parcă şi mai multă gravitate mesajului, poemul trebuie citit dincolo de aparenţă, nervul fantastic e dincolo de cuvinte, metafora e cea care „fulgeră cititorul ca un trăsnet
din creştet până-n călcâiul cuvintelor.” Citindu-i poezia,
e bine să ne deschidem sufletul şi spre melosul cuvintelor,
abia aşa vom rămâne atinşi de …insinuarea caldă a cuvintele nerostite de poet existente doar în imaginaţia noastră,
a lectorului . E ceva ca o vrajă, ca o „ simpatică demonie”,
după cum ar numi-o marele critic Gheorghe Grigurcu.

După câte înţeleg, romanul „Scaune de pluş” este câştigătorul Concursului de debut al Editurii „Cartea Românească” pe 2009, citind cartea nu pot trage decât o concluzie, probabil că în anul cu pricina a fost depus un singur manuscris în competiţie aşa că juraţii n-au prea avut
de ales. Naraţiunea domnului Dan Petru Cristea, oricât
am trage-o de păr, nu face dovada unei cărţi premiate, e
o dezlânare de întâmplări puse într-un context oarecum
trasat de imaginaţia fiecăruia dintre noi, e vorba de prelungirea epocii de aur dincolo de fatidicul decembrie ’89. Nu ştiu multe lucruri despre autor, dar după citirea romanului mi-am dat seama
că vine dintr-o lume a raţiunii, discursul narativ e cât se poate de rece
şi precis, tema este ofertantă aşa că
putea fi exploatată în alţi parametri,
poate c-ar fi fost mai incitant un roman de culoare sud americană, de
un realism magic acid. Veţi spune
că după război mulţi viteji se arată
sau că pentru unii strugurii sunt acri
indiferent de anotimp, aşa că voi asculta doar de glasul romanului şi nu
voi interveni cu nici cea mai mică
sugestie. Decorul este unul simplu:
România anilor 1990-2000, cu acelaşi sistem comunist deşănţat de dinainte de Revoluţie, conectat mai
mult aluziv la tehnologia occidentală, doar prin introducerea internetului, în rest sunt păstrate metehnele „omului nou” şi grobianismul

celor ce ne conduc. Revolta populară din 89’ iniţiată de
poetul Dima Mircescu este înăbuşită, dictatorul Ceavuşescu se menţine la putere materializându-şi aberantele
idei megalomanice, poporul tace în continuare acceptând
întunericul cu aceleaşi aplauze furtunoase. Securitatea îşi
schimbă titulatura, dar nu şi năravul, va lucra sub altă denumire, SRAI (Serviciul Român de Acţiune Informatică). Cele două personajele sunt uşor de recunoscut, nu
ele duc greul naraţiunii, ci un anume Ion Cotorniţă, inginer de calculatoare, un dizident „periculos” ce-i hărţuieşte pe securiştii
care sunt pe urmele lui. Aventurile
lui Ion, până la un punct, sunt „standard”, postează pe internet tot felul
de mesaje anti-sistem, de parcă ar fi
vorbit sub anonimat la „ Europa Liberă”, este mirosit de cei ce-i sunt în
spate. Şi dă-i şi luptă, neicuşorule!
Rareori apar şi ceva capcane. Viaţa
lui prinde coloratură în momentul
când îl recuperează de la autostop
pe „zmeul-zmeilor”, adică pe dictatorul Ceavuşescu. Din acest punct
romanul capătă puţină viaţă, dictatorul devine un „bun” al lui Cotorniţă, un urs pe care-l plimbă prin ţară,
cică pentru a-l feri de linşajul noilor autorităţi. Comportamentul e
al unui bătrânel senil ce trăieşte întro lume fantasmagorică, este plimbat
prin tot felul de cătune pentru a fi
trezit la realitate. Pe parcursul acestui excurs apar tot felul de personaje,
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unele fireşti, altele pitoreşti. Cei mai bine portretizaţi sunt
bulibaşa Zuicu, fost călugăr, şi a lui consoartă, ghicitoarea
Donca. La fiecare pas fermentează mizeria, drojdia societăţii iese la suprafaţă, cu toate astea este greu perceptibilă
pentru dictator, lumea nu-l ura, se crease un fel de complicitate ascunsă între cei doi poli ai societăţii, propaganda
încă mai întreţinea acel licăr de speranţă în inimile celor
nevoiaşi. „Regimul dictatorial” creat de autor este în ceaţă, personajele ce populează romanul sunt lipsite de vlagă,
par nişte umbre, pigmenţii de „duritate” par desenaţi de-o
mână tremurândă, mizeria ce colcăie în societate nu scoate aburi, alde Vârteşcoiu, Faraoani, Silviu, Mihai şi Jariştea sunt doar nişte nume ce împlinesc decorul sordid, dar
nu şi real. De asemenea, poetul–revoluţionar este abandonat în hăţişul micilor întâmplări avându-l ca protagonist
pe speriosul dictator, jocul este unul comun, nu are forţa
să-l şocheze pe cititor. Scenele descriptive sunt spălăcite
şi fără forţă expresivă, descrierea blocului minerilor este
atât de stângace încât dă impresia că-i un morman de moloz şi că trăitorii acestui „spaţiu” nu-s decât nişte participanţi reci la un scenariu fals, asemenea personajelor unui
joc pe calculator. Prezenţa intempestivă a dictatorului în
zona minieră se vrea un şoc pentru localnici, se aşteaptă
să provoace un mic seism în sânul comunităţii, dar modul cum e condusă acţiunea nu face decât să lase un gust
amar cititorului, cauza nefiind plasticitatea descrierii ci
uscăciunea ei, cuvintele rostite de personaje sunt seci, reci
şi lipsite de orice ecou lăuntric. Sunt şi poze ceva mai reuşite care anunţă disponibilitatea autorului pentru a nara,
important e să nu forţeze construcţia tabloului: ” Ion stătea rezemat de tocul ferestrei, în spatele preşedintelui şi nu
observase figura cu pupatul mâinii. Mihai, în faţă, văzuse
tot şi acum pufnea, jumătate amuzat jumătate înfuriat de
reflexul servil al omului. Deodată, lui Vârlan începuse să i
se mişte ceva în cap. Îl luă încet, încet, ca mirosul de varză
călită care i se tupila în nări pe nesimţite duminica, înainte
de ora când nevastă-sa îl chema la masă, la început insignifiant, mai apoi trezindu-i foamea şi făcându-l să fie nerăbdător. Un altfel de miros îi spunea că ceva nu i se potrivea între figura preşedintelui din tablou şi cea aproape descompusă de spaimă, dar cu spasme de speranţă, a omului
prăbuşit pe scaun în faţa lui, în carne şi oase. Nu era vorba de fizic, pentru că preşedintele era mereu înfăţişat mult
mai tânăr în pozele oficiale răspândite în ţară) ori de ridurile pe care nu le ştia în tablou. Era ceva mai grav, ca un fel
de inversare de rol, care îi provoca un bizar soi de satisfacţie. De undeva din el creştea ceva ca o stare de bine care se

alimenta din incredibila noutate a marelui conducător pe
care îl găsea acum neautoritar şi umil, aproape un om ca şi
el. Încet, încet, începu să se adune în el un fel de sentiment
de stăpân al locului, în timp ce de undeva din negura copilăriei lui, îi veni în minte o poveste cu un prinţ devenit cerşetor. În colţul gurii îi flutură în rânjet.”
Autorul şi-a propus ca romanul să reprezinte clişeul
negativ al realităţii, numai că pe alocuri, chiar foarte des,
este şters, cititorul nu poate înţelege mare lucru, „burţile
metafizice” - conversaţiile fără rost dintre personaje fracturează osatura naraţiunii, zeci de pagini sunt în plus, ies
din decor. Nici încercarea de a-l pune în antiteză pe Ceauşescu cel din realitate cu cel din tablou, proiectat în minţile oamenilor, nu-i o reuşită, rămâne la nivel de tentativă
interesantă şi doar atât. Această idee materializată narativ
ar fi dat un alt suflu romanului, ar fi înviat atmosfera din
care îşi oxigenează prezenţa cele câteva personaje. Chiar
dacă romanul antrenează în masa sa narativă tot felul de
idei sănătoase despre dictatură, spirit ştiinţific, democraţie, ele se lovesc ca nuca în perete de contextul în care sunt
exprimate, nici măcar cei ce le rostesc nu par convinşi de
valoarea lor. Naraţiunea e lipsită de strălucire, limbajul e
unul liniar, lipsit de orice culoare, până şi regionalismele par a nu face corp comun cu povestea, chiar dacă dau
bine atunci când intră în scenă, concluzia e simplă: romanul este modest ca scriitură şi plictisitor ca şi conţinut.
Capitolul „Clenciul” nu are nici un… clenci, e liniar, scris
într-un autentic limbaj de lemn, iar tema e mai mult decât
previzibilă: ”Meritele sunt răsplătite de noul regim. Lumea
e sensibilă la îndrăzneala şi îndărătnicia manifestate împotriva dictaturii urâte şi duşmănoase, într-o epocă lipsită de
speranţă. Curajul şi speranţa sunt virtuţi aclamate istoric
de poporul român şi cu precădere preţuite în vremuri atât
de fierbinţi, ca cele ale zilelor noastre. Marelui tribun internetist i se pregăteşte o carieră politică fabuloasă. Determinarea revoluţionară în direcţia momentului istoric şi pregătirea de universitar sunt atribute care fac din domnul Flavius Laur Ţuchendriu un candidat de frunte la preşedinţia
oricărui partid din spectrul noului eşichier politic. Cei care
şi-l vor câştiga de partea lor îşi asigură astfel un atu important pentru alegerile viitoare.” … Bla, bla , bla!
Sper ca următoarea carte să prindă mai multă viaţă sub
condeiul domnului Dan Petru Cristea, romanul „Scaun de
pluş” poate fi privit ca un exerciţiu narativ început, dar nerezolvat pe de-ntregul.

O ACOLADĂ ÎN LIRICA FEMININĂ
CONTEMPORANĂ

e

Eugenia Ţarălungă ne propune o carte hibrid, poeme
şi texte-bloc, scopul şi mijloacele artistice antrenate în jocul liric pus la dispoziţia cititorului de autoare compun o
reuşită artistică de mare originalitate ce-i conferă poetei
un statul aparte, ea nu poate fi aliniată vreunei mode lirice, deja şi-a trasat un drum aparte. Volumul „biu”, apărut la Editura clujeană „Limes”, în 2010, este un succes din
toate punctele de vedere, atât ca nişă ideatică, ca găselniţă, cât ca şi scriitură, ca realizare artistică. Poezia Eugeniei
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Ţarălungă vine dintr-un spaţiu virgin, neatins de vreun alt
creator, imaginile aduse în texte sunt fibrilate de-o adâncă
nelinişte metafizică, de-o suavă şi dulce suferinţă, care la
rândul ei ridică zeci de întrebări, răspunsurile se regăsesc
în trăirile înscrise în metaforele puse la dispoziţia cititorului prin fiecare poem sau text-bloc. E un joc superb, un
dialog interactiv creator - cititor, totul este ca cel din urmă
să aibă putinţa de a-şi deschide total sufletul la o asemenea provocare. O astfel de poezie nu poate fi citită la rece,
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judecată doar cu mintea, ea se cere pipăită cu toate simţurile, dacă nu-i luată în seamă în dimensiunea ei afectivă
poate deveni agresivă, asemenea unei boli mortale. Vin cu
această comparaţiei răstălmăcind motto-ul folosit de poetă în deschiderea uşii volumului de faţă, intitulat „şi flacăra era în altă parte”. Al doilea citat e din „Fraţii Karamazov”, e vocea lui Dmitrie către Alioşa, care reverberează şi
arde asemenea unei flăcări prin fiecare cuvânt, prin fiecare sentiment. Voi veni cu tabloul unei astfel de trăiri: ”da,
ştiu, flacăra este un cuvânt prea tare, fie ea şi de brichetă, ce
/ m-aş fi făcut însă fără flacără, ar fi trebuit, poate./ regăsise sau aşa îşi închipuia, închipuieşte – ţi, kipuiţ,/ gabardina aia prelungă pe care o tot ascunsese în poşetă ani în şir
/era sigură că folosea la ceva / că viaţa ei neîntregită se va
rotunji puţin /va pune un pic de cărniţă pe ea / doar se obişnuise să se lege de tot felul de mărunţişuri / sortimente variate / grozav i-ar fi plăcut ca acesta să fie primul ei bărbat
/ chiar dacă făcea valabilitate în spaţiul ăsta / a acorda întâietate înseamnă totuşi ceva / procedeele interdeterminării o agasau / unde puteai fugi?/ să
vezi ce am făcut atunci / am acordat cuiva în mod oficial un drept /
o autoritate o demnitate o atribuţie / şi m-am dat deoparte să văd
ce face / cum funcţionează atracţia rigolei.”
Chiar dacă dă impresia că forţează un pic nota folosind cuvinte
„oficiale”, gen „autoritate”,” demnitate”, acestea nu deranjează în
contextul poetic în care sunt puse
, sunt încorporate într-un mod natural în materia textului, sporind
vizibilitatea ideilor. E un exerciţiu
incitant, poezia Eugeniei Ţarălungă poate fi citită în mai multe chei,
poate fi tălmăcită şi răstălmăcită
în fel şi chip, cu toate astea suferinţa rămâne singura constantă.
Reuşitele poetei sunt cu precădere cele care păstrează cu adevărat
regula poeziei, paginile de jurnal
au uneori ceva artificios în subtext,
se simte o oarecare forţare. Limbajul este unul spectral, Eugenia Ţarălungă îşi exprimă trăirile atât în cuvinte poetice, cât şi
prin neologisme din arealul ştiinţei, ceea ce nu deranjează deloc, poeta demonstrează, de parcă acest lucru ar mai
fi trebuit demonstrat, că orice cuvânt poate avea încărcături magice nebănuite, necontrolabile şi neobservate în
corpul textului, mai ales la nivel de metaforă. Sunt secvenţe care scot în evidenţă o glacialitate a vocii lirice, declanşată de o doză prea mare de „sictir” faţă de cotidian, de
tot ce ne înconjoară, acest lucru este vizibil doar la prima
lectură, aprofundând textul vom avea revelaţia unei imagini fabuloase, inervate de multă durere şi tristeţe, ce provoacă fiori cititorului atent: ”persoanele de vază din oraş
/ se strâng să joace şotron /şi să mărturisească şontâcăind
despre sine / îşi înşiră avortonii vineţii pe o bucată de zid /
nişte brânduşe uriaşe înfipte în crăpăturile pământului /zidule tu eşti de vină / tu eşti pescarul / şi ce pescuire minu-
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nată s-ar fi arătat / zidule tu eşti trofeul / şi eu nu am nici
o şansă / am doar o scăpare şi doar numai una / nu ştiam
că amalia a murit / nu mi-ai spus cum a fost sfârşitul / fireşte suntem interesaţi să aflăm cine suntem noi / şi unde
putem ajunge/ noi aici ne aflăm într-o eroare fermecătoare /şi nu vrem decât trofee /degeaba am avut darul lacrimilor şi alte abilităţi /pe parcursul timpului se ramifică se restrâng / groaza grija sau grijania /ca un fir de plumb întins
ca un fus orar / drug metalic semicircular la capătul coloanei / de-a lungul meridianului / nu nu nu îţi ajunge doar
la tâmple /nu urcă spre mijlocul frunţii /secţiunea înclinată /creştetul rămâne de partea cealaltă / chiar dacă ignori
fontanela acest hiat vineţiu.”
Totuşi, esenţa tare a poeziei Eugeniei Ţarălungă e cea
dispusă pe portativul feminismului, cea controlată de sentimentul matern, trăirile sunt asimilate de masa textului
fără nici un efort, construcţia poetică se realizează de la
sine. În astfel de poezie vibrează autenticitatea, imaginile, în tristeţea şi durerea lor, sunt pline de viaţă, cuvântul
vine din timpul profund al fiinţei
inducând textului o stare de frisonare metafizică. Astfel de poeme
n-au nevoie de o „matrice” lirică, ele se scriu de la sine, vin odată cu oful lăuntric, au „ unicitatea
lor şi acuitatea morţii”, acesta fiind şi titlul unui poem extraordinar, încărcat de durere şi tristeţe,
dar luminat şi de speranţa că iubirile mari se întâlnesc pe planeta mamă. Orice poem este o progenitură, mama-poet îl iubeşte ca
ochii din cap: „Când a avut prima
ei fetiţă / prietena mea cu o mie de
copii / privea lung la odorul ei / nu
avea încă un an/ nu avea jumătate de an poate / prietena mea deja
regreta / uşor trecutele vremuri ale
nou-născutei / drăgălăşenia şi pofta sugarului / pentru care mama
e planeta întreagă / pentru o viaţă întreagă / mama rămâne ireversibil unică / mama are unicitatea
şi acuitatea morţii / dar ea are mereu un regret al timpurilor aurorale / poate intrauterine / aşa m-am trezit şi eu cu nou-născuta dragoste în braţe / o hrănesc şi ea creşte / poate se va
face mare – oare / îmi va mai deschide uşa – oare / îmi va
mai da un pahar cu apă / după ce se va face mare / îşi va
lua seama şi va pleca spre planeta mamă / unde toate iubirile mari se întâlnesc.”
Poezia Eugeniei Ţarălungă are unicitate şi ingeniozitate, departe de orice influenţă lirică, drumul ales de poetă este unul cât se poate de personal, lumea surprinsă de
verbul domniei sale este una a legendelor, paradoxal, din
afara imaginarului autohton. Lucru ce-i reuşeşte, mai ales
prin aplicaţiile stilistice, cuvintele angajate sunt proaspete şi moderne şocând cititorul prin acurateţea încorporării lor în masa metaforică. Nu pot decât să-i doresc mult
belşug (biu) liric şi pe mai departe.
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MĂRUL ROŞU DE PE RAM

A-ţi da cu părerea despre ceea ce crezi că înseamnă profundele problematizări legate de Eros şi Thanatos reprezintă una dintre cele mai îndrăzneţe întreprinderi eseistice de care te-ai apuca. Dar, dacă a scrie despre unul dintre multiplele aspecte ale supremei iniţieri a
Thanatos-ului (în care îşi găseşte originea însăşi disciplina filosofiei) presupune o oarecare egalizare şi limitare
a şanselor de a deveni original, pentru că, practic, este
cu neputinţă a... trăi la modul definitiv această experienţă ultimă, despre Eros este mult mai riscant să te exprimi, pentru că, în această privinţă – nu-i aşa? –, toată
lumea se pricepe, în funcţie de experienţa pe care o are,
mai mult sau mai puţin profundă. („Amorul e un lucru
foarte mare“, cugetează şi iscăleşte frumos, ca pentru album adolescentin, vreun angrosist de vinuri cu numele de Guţă Popândău, în poezia lui George Topîrceanu.)
Cine se încumetă să abordeze tema eternului feminin
poate suferi o veritabilă criză de... bovarism. Este ceea
ce încearcă şi reuşeşte să evite Constantin Dram de-a
lungul eseului Muzeul de imagini (Iaşi, Ed. Alfa, 2012),
conştient fiind că îşi asumă riscul de a scrie despre lucruri ştiute şi relevate de mult timp. De aici şi jubilaţii abia cenzurate, care alternează cu răbufniri conclusive, consemnate în câteva locuri, de genul: „Dar, vai!
Nu există mode şi timp! Lucrurile se mai pot derula şi
altminteri, aşa cum se va vedea mai jos“ (Mode şi timp
– p. 15) şi, respectiv, „... uf! cum altfel, nu putem decât
să spunem, din nou, că toate sunt vechi./ De tot“ (O insulă şi mai multe femei – p. 121). Aşa e: toate-s vechi şi
nouă toate!
Frumuseţe, graţie, devotament, seducţie, ispitire sunt
doar câteva dintre atributele ideii de feminitate analizate în prima parte – Homo eroticus – a acestui sprinţar şi
deschis eseu, atribute care pot deveni măşti şi subterfugii, în neostoita încercare a femeii de a-şi descoperi
esenţa, disputată între dorinţa afirmării adevărului despre sine şi aceea de a fi iubită, admirată ori apreciată pur
şi simplu de bărbaţi. Iar aceasta, pentru că există „Femei care ştiu că timpul curge doar în direcţia pe care ele
o indică; femei care nu percep nicicând că sunt aştepta-
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te, deoarece pentru ele nu există, pur şi simplu, respectiva noţiune; femei care acceptă să le spui că sunt frumoase,
admiţând aceasta ca pe obişnuitul salut bărbătesc, femei
care nu cunosc nici o formă a egoismului, pe care însă îl
practică asemenea mersului pe bicicletă, femei care primesc deşănţatele şi (uneori) dezagreabile dovezi de iubire masculină cu aceeaşi dezinvoltură cu care oamenii de
societate primesc oferte de afaceri, femei care pot jura în
numele sacrificiului, al jertfei, al pasiunii, nefiind însă interesate decât de propria lor traiectorie, în viaţă, în familie, mai nou în carieră, pe care şi-o asumă cu o trăire intensă, net superioară bărbatului“ (Pentru ce nu femeile
nu sunt bărbaţi – p. 69). Ar fi, acestea, suficiente motive pentru care eternul feminin răsfrânge în imaginarul
masculin nenumărate chipuri şi forme, fără să-şi piardă sau să-şi înstrăineze esenţa.
Configurată la nivelul imaginarului masculin, ideea de feminitate, ca ansamblu de trăsături ce definesc,
într-o viziune subiectivă, Femeia, a apărut din necesitatea bărbatului de a-şi potoli setea de mister şi din acea
propensiune de a proiecta în imaginea „jumătăţii“ sale
propriile fantasme, angoase şi iluzii. Tentat de pericolul
aventurii, al călătoriei în jurul vieţii (şi al bibliotecii) pe
care o reprezintă sau o prilejuieşte femeia, orice bărbat
devine un posibil Ulise rătăcitor, care visează la credincioasa-i Penelopă, dar se lasă vrăjit de o Circe şi ademenit de o Calypso. „Se spune că dacă se doreşte distrugerea unui posibil mit erotic, eroii respectivi sunt lăsaţi să se
căsătorească. Poate şi de aici o consecinţă logică, ducând
la finaluri tragice în toate marile poveşti de iubire consacrate în imaginarul tuturor timpurilor. Finaluri precum
«şi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi» ţin de altfel
de poveşti, trebuie să recunoaştem, cele pe care obişnuim
să le numim «pentru copii»“ (Cum se mai schimbă oamenii... sau nu – p. 122). Dacă, graţie sau din cauza femeii, Adam a pierdut pentru totdeauna paradisul şi, implicit, idealul de feciorie sofianică sau feminină, el a câştigat, în chip compensatoriu, iubirea şi, odată cu ea, o
întreagă varietate de trăiri, emoţii şi sentimente. Poate
că acesta a şi fost scopul pentru care i-a fost creată Eva
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acestui însingurat: ca să-şi piardă puritatea androginică şi să cadă pradă magnetismului sexual.
Frumos asemuia poeta Sappho fecioara unui măr
roşu ce pare uitat pe un ram şi este râvnit de toţi bărbaţii. Aceasta pentru că fecioara păstrează promisiunea
primei tresăriri de voluptate, oferind bărbatului orgoliul
de a trezi, în trupul neprihănit, energiile latente ale plăcerii erotice. Constantin Dram merge şi mai departe în
timp faţă de perioada în care se exprima celebra lesbosiană, până înspre epoca antropoizilor: „E una dintre cele
mai vechi imagini erotice posibile, dintre acelea făcute să
dăinuie într-un muzeu (presupus!) al imaginilor ce merită să se fixeze. Îl vedem pe antropoidul care, într-un gest
de ininteligibilă tandreţe, va fi renunţat (el ştie cu câtă părere de rău!) la banana agăţată de sus cu o labă – mână
în devenire – spre a i-o oferi femelei
de lângă el care, desigur, văzând câtă
atenţie i se acordă de către un mascul, preocupat până atunci doar de
propria-i alimentare, va fi simţit primii fiori din ceea ce mereu va fi numit sentiment intraductibil, complex,
etern uman, motor al tuturor acţiunilor, mari şi mici, cu care oamenii
au simţit, simt şi vor simţi nevoia de
a se lăuda, concura, epata, într-o cursă infernală ce durează de milenii şi
secole, contribuind la rotunjirea în
timp a unei imagini dominant-esenţiale, ce se va numi, în timp, homo eroticus… (s.a.)“ (Când apare iubirea!...
– pp. 10 – 11). O întreagă mitologie
este cuprinsă în această primă secvenţă din „muzeul de imagini“ străbătut de eseistul ieşean: desăvârşirea
androginică, nostalgia căutării sufletului-pereche, ideea biblică a comuniunii bărbat – femeie. Căci nu
am fost creaţi pentru a fi singuri şi
poate că de aceea adevărata împlinire a omului se săvârşeşte prin iubire
în acest bâlci al deşertăciunilor care
este viaţa. De aici şi un continuu neastâmpăr, o perpetuă necuminţenie, o nerenunţare la iluzia că există doar
vânare de vânt: „De când s-a tot vorbit de cuminţenie, nu
se mai ştie. Şi nici nu cred că ar avea rost să ne întoarcem la începuturi, oricând vor fi fost acestea, chiar dacă
se zice că nu s-a mai văzut copil cuminte, babă frumoasă
şi bărbat cu minte, în faţa unei femei“ (Cuminţenia unui
bărbat cu minte – p. 79). Parcă îl auzim pe Ion Creangă
asertând despre ceea ce se întâmplă şi după faza de depăşire a copilăriei: că aşa e de când îi lumea şi pământul, măcar să zică cine ce-a zice.
Ce i-ar fi putut face mai înţelepţi pe bărbaţii dintotdeauna şi de pretutindeni? Greu de spus, însă cert este
pentru eseistul nostru că pulsiunile şi idealurile cavalereşti se văd resuscitate periodic după ce, multă vreme,
tot ce ţinea de acest tip de imaginar a fost în mod constant ridiculizat. În vocabularul modern, termenul de
„cavaler“ se va insinua cu conotaţii adaptate unui com-
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portament exemplar, în primul rând destinat receptării
feminine. Iar când spunem astăzi „doamnă“ ori „domniţă“, reverenţa depăşeşte cu mult simpla bunăcuviinţă
modernă şi degajă un parfum arhaic, trimiţând cu gândul spre o lume care a fost, spre un timp ce pare a se
replia mereu asupra lui însuşi. Concluzia lui Constantin Dram este că societăţile, cu cât vor fi mai sofisticate, cu atât vor elabora un imaginar erotic mai sofisticat,
iar receptarea acestui imaginar va fi mereu inegală, de
la ajungerea la un grad zero (sau, poate, doar la o ficţiune acceptată, lăsând mereu loc prefacerilor, adaptărilor şi multor alte întâmplări încă neanticipate) până la
simpla luare în deriziune a legăturii dintre educaţie şi
sexualitate: „Azi, aici şi aiurea, cu priviri goale, în jurul
paharelor de cola şi cu ţigări subţiri, ai noştri… nu mai
ştiu mare lucru nici despre elocinţă,
nici despre praxisul erotic, aşa meşteşugit cum era el odinioară. Că, de…
învăţătura îşi pierde rosturile! Unii se
nasc gata învăţaţi!“ (Când învăţătura are sau nu are rosturi – p. 61)
Constantin Dram îşi continuă şi
în a doua parte a eseului său – intitulată Homo diabolicus – parcurgerea acestui muzeu de imagini cu
secvenţe mişcate în cadrul unui proces necontenit, niciodată cunoscut
şi dus până la capăt, în care omenirea se angrenează, ştiut sau neştiut,
de-a lungul secolelor şi mileniilor.
Aici găsim o analiză, făcută ca un fel
de aplicaţie (şi de aceea nu voi zăbovi asupra ei), pe romanul Maestrul
şi Margareta, al lui Mihail Bulgakov,
dar registrul de lectură se schimbă,
cu inversarea polarităţii masculin –
feminin şi cu o focalizare intertextuală pe două opere fundamentale: Biblia şi Faust. În virtutea credinţei că
Diavolul îşi poate proba oricând latura justiţiară a dualei sale alcătuiri,
aici nu Faust, ci Margareta, femeia
(tânără, nesatisfăcută, sastisită de viaţă anostă, în căutarea iubirii/fericirii/împlinirii) este aceea care face pactul
cu diavolul. „Cea care atrage atenţia Satanei este puternică, dincolo de slăbiciunea feminităţii, şi intuieşte foarte bine ce direcţie doreşte să urmeze, pentru a mai recupera din ce pierduse. De altfel, Margareta nu se află întro neîncetată căutare a adevărului şi cunoaşterii absolute,
a idealului suprem, ea fiind atrasă de o concreteţe a răspunsului, cel care poate să o mai facă fericită“ (Dar Margareta?... – p. 184). Cât adevăr şi câtă mistificare există
în aceste multiple faţete ale imaginii femeii este – fără
putinţă de tăgadă – greu de distins.
Aproape tot ceea ce i-a preocupat pe esteţii senzualităţii reflectă, într-un fel sau altul, panfeminizarea şi cert
este că, treptat-treptat, femeia a început să-şi revendice dreptul de a-şi construi propria imagine despre sine.
Împotrivirea Galateei faţă de un Pygmalion care o vede
doar prin raportare la sine însuşi, atribuindu-i un rol
HYPERION
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funcţional sau pur decorativ, este ilustrativă în această parte a doua a eseului de faţă: eroina timpurilor moderne încearcă să-şi descopere propria identitate. „Aici,
rolul Margaretei este crucial. Frumoasa femeie, retuşată/ întinerită cu ajutorul unei creme drăceşti, este, în fapt,
regina balului, substituind puterea reprezentativă a Satanei, fiinţă plictisită, în ţinută «cazanieră» şi, aparent,
neimplicat/ plictisit de propria-i realizare“ (Ibidem – p.
185). Ca interprete sau actriţe ale noului model cultural din secolul al XX-lea, femeile au depăşit ipostaza de
făpturi modelate de mentalităţi, fantasme şi preferinţe
masculine, reflectată în afirmaţia categorică a lui Simone de Beauvoir „Nu te naşti, ci devii femeie“. Este perioada când se iveşte problematica despre statutul femeii,
al feminităţii şi al sexualităţii, ca reflex al atavicei nevoi
de egalitate cu bărbatul.
Străbătând acest Muzeu de imagini, observăm cum
omenirea se îndreaptă mereu spre noi şi noi tipare ale
imaginarului erotic, dar care asociază comportamente
specifice, asemănătoare. Pe de o parte, trubaduri şi cavaleri rătăcitori prin lume, care sublimează iubiri iluzorii în jurul unor proiecţii pur ficţionale ori se lovesc
de tragismul situaţiei de a nu putea iubi sau de a nu fi
iubit de cineva. Pe de altă parte, femei tinere, mai mult
sau mai puţin instinctuale, cu felurite interese şi văduve
ale căror lacrimi se usucă foarte repede, iar uneori chiar
nu mai au timp să li se usuce, din motive subiective. Iar
peste tot, tronează adulterul ca mit întemeietor pentru
iubirea tristanică sau isoldică, ca o contrapondere la disoluţia sentimentului de iubire sub influenţa modificărilor sociale, dar mai ales hormonale: „Mai spuneam, în
altă parte, că nişte studii, foarte sofisticate de altfel, aşa
cum numai în zilele noastre se pot face, de preferinţă în
spaţiul anglo-saxon, au stabilit, se ştie, cu adâncă pre-
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Antologia, între ucronie
şi discurs poetic esenţializat

Când Mircea A. Diaconu îl
plasa pe Adrian Alui Gheorghe în
suita poeţilor coborâtori din genul proxim poetic al romanticilor,
îndepărtându-l de „ipostazele poetice ale gândiriştilor”, de „poezia
aşa zis religioasă”, excelentul critic
opera o frapantă clasificare.
Frapantă, pentru simplul fapt
că impactul cu poezia lui Adrian
Alui Gheorghe (una a intimităţii
cu Dumnezeu sau cu lucruri în
spatele cărora, ca o angajare ultimă, se află tot un soi de animaţie
a divinităţii) este puternic şi revelator: cititorul este anunţat că
se află şi este condus în materia
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cizie, cât ar putea să dureze dragostea din punct de vedere temporal şi au anunţat faptul că ţine aproape trei
ani, mai precis doi ani şi un anume număr de luni, săptămâni, zile, ore. Atât şi de la capăt, desigur, cu permutări de parteneri. Sau nu, uneori“ (Cât ţine, totuşi, dragostea – p. 94).
Desigur că, pentru ilustrarea a ceea ce afirmă, Constantin Dram şi-ar fi putut întinde eseul pe sute şi sute
pagini. I-aş putea întocmi o listă cu o sută de femei celebre, pe lângă acelea pe care le-a amintit el, drept suport...
ştiinţific. În ce măsură oare aceste figuri feminine ar reflecta un posibil adevăr în plus faţă de ceea ce credem că
ştim despre o femeie este greu de spus. Ahtiate după putere sau după iubire, intrigante sau devotate, fidele sau înşelătoare etc., etc., femeile pot lua înfăţişări derutante. Un
şugubăţ specialist în antropologia sexelor a făcut să apară
o carte, tradusă la noi, cu titlul Tot ce ştiu bărbaţii despre
femei, iar când o deschizi nu ai ce să citeşti, pentru bunul
motiv că toate paginile îi sunt albe (inutil să spun că i s-a
făcut traducerea şi în limbi de largă circulaţie!). Eseistul
ieşean se decide să umple două sute în cartea sa Muzeul
cu imagini şi (o) face foarte bine. Constantin Dram dovedeşte prin eseul dezinhibat Muzeul de imagini că este
desfăcut de vraja tematismului cuminte, pe care l-ar putea impune subiectul ales. Chiar dacă grila de interpretare, neînfeudată teoretizărilor, este aplicată unui cofraj fatalmente eclectic, secţiunile de analizat sunt bine conturate în jurul opiniilor personale, exprimate într-un limbaj
inteligent şi elegant, bine dozat cu ironie şi chiar cu umor
pe alocuri. Capacitatea de a discerne informaţii diverse
şi de a le asigura pivotul de convergenţă pune în evidenţă flexibilitate, dar şi rigoare, în privinţa valorificării decupajelor propuse. „Muzeul de imagini“ este orânduit de
Constantin Dram cu finețe și simț al nuanțelor.

unei poezii ale cărei resorturi sunt
(chiar dacă disimulat) religioase.
De la tonalitate şi limbaj, până la
detaliul stilistic aparent desacralizat, universul plastic al acestui
poet este într-o asemenea măsură impregnat de tensiunea dialogului cu divinitatea sau cu felurite
ipostaze ale sale, încât e greu să te
sustragi acestui însemn metafizic
sau cel puţin unei universalităţi
transcendente în natura sa ultimă.
Cu toate acestea, observaţia
criticului este admirabilă (şi oarecum liniştitoare) prin punerea
în ordine a lucrurilor de către ferma şi curajoasa gândire epistemi-
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că. Fără prea multe menajamente, a fost operată încadrarea şi au fost chemate semnificative argumente să
depună pledoarie pentru acest amplasament al poeziei lui Adrian Alui Gheorghe în zona poemului spectacol, în care dimensiunea epică eliberată de „alegorismul
său exact” este pusă să semnifice, în zona a ceea ce criticul a numit (concedând obiectivităţii instrumentarului său) „angajare în discurs a cărnii”.
Aşadar, melancolia structurată în „scenarii dramatice”, în cosmogonii alimentate de sentimentul deşertăciunii, ar plasa scriitura lui Adrian Alui Gheorghe în
siajul modernităţii. Voluptatea angajării deliberate în
rău reprezintă, după Mircea A. Diaconu, semnul deplasării infinitezimale a temei poetice din zona centrală a
divinităţii în aceea a morţii: „ Moartea, căci ea şi nu divinitatea este adevărata temă a acestei poezii”.
Orgoliul, faustismul angajării omului în act, sunt suprapuse orgoliului creatorului „care crede că prin creaţie finalmente va învinge”. Conştiinţa existenţei de sine
ca iluzie, alături de nota de dezabuzare, aerul uşor teatral al poeziei lui Adrian Alui Gheorghe sunt invocate
corect din punct de vedere epistemic de către Mircea
A. Diaconu ca fiind elemente ce ţin de „ideologia” culturală a romantismului care ar reprezenta, după distinsul critic, calea proprie lui Adrian Alui Gheorghe prin
care acesta „resuscită romantismul” resemantizându-i
locurile comune şi „încărcându-l cu un sens existenţial sincron timpului nostru.”
Nu vom intra în polemică cu raţiunile unei astfel de
încadrări, de altfel admirabil susţinută epistemic. Aidoma pragmatiştilor, vom invoca doar lipsa de utilitate (în afara aceleia de încadrare corectă din punct de
vedere al istoriei culturii) a unui astfel de instrument,
a unei astfel de încadrări, incapacitatea de a soluţiona
din perspectiva aleasă majoritatea provocărilor care ţin
de tematica, stilistica, caracterul uneori hibrid dar şi de
unitatea compoziţiei, de heterogenitatea dar şi de congruenţa unor obsesii, de potenţialul lor de semnificare etc., prezente în poezia lui Adrian Alui Gheorghe.
Această evoluţie a temelor, provocărilor, instrumentelor stilistice şi a obsesiilor (în sens noician – orice
obsesie, cu atât mai mult, sau în egală măsură, şi cele
stilistice - funcţionând ca mecanism de alimentare a
destinului), a soluţiilor plastice (o sintagmă ce nu trebuie să producă revoltă, actul creator, integrator, fiind
unul de soluţionare existenţială şi plastică) sunt vizibile, aproape ca într-un desfăşurător, în volumul antologic Cucuta (Adrian Alui Gheorghe, Cucuta, Ed. Tipomoldova, Iasi, 2011).
Volumul, apărut în Colecţia Omnia, seria de poezie contemporană a editurii Tipo Moldova, realizează o selecţie de poeme ordonată în sens invers temporal, începând cu Paznicul ploii (anul 2010), continuând cu alte nouă repere temporale şi editoriale semnificative pentru poezia lui Adrian Alui Gheorghe, dintre
care două sunt apariţii editoriale înainte de anul 1989
(detaliu care face din acesta un optzecist generaţionist
nu doar talentat, dar şi favorizat de norocul de a fi re-
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marcat şi publicat suficient de devreme încât vizibilitatea sa să se transfigureze într-o adevărată consacrare).
Încă din debut se afirmă un soi de falsă alegorie în
spatele căreia acţionează de fapt vidul – o tensiune a
absenţei care se aşteaptă să fie animată şi care invită cititorul (mai prezent decât ar părea la prima vedere, poemele lui Adrian Alui Gheorghe sunt prietenoase, uneori chiar colocviale) să participe la umplerea golului –
un soi de kenosis care reclamă prezenţă: „A fost ca deschiderea unei stridii cu dinţi”, „Morţii îi creşteau dinţii”
„E posibil ca unele lucruri să-mi scape” (Martor, din volumul Paznicul Ploii, 2010).
Din raţiuni ce ţin de alcătuirea antologiei, poemele din volumul Paznicul Ploii configurează imaginea
unui poet la timpul prezent, ale cărui registre de expresie, deşi diversificate, au o unitate subordonată ideii
de acuitate a semnificării: versuri de o plasticitate bine
controlată, niciodată stridente, sunt chemate să participe la efortul de resemantizare şi este aproape o regulă ca expresia să lucreze la edificarea unui plan secund
de reflectare.
„Apa scotea mici ţipete, aşa cum îmi imaginam facerea cerului”, „piei asudate de privighetori” cântau la
o „missa solemnis”, iubirea se prefăcuse „într-un spiriduş care îşi rodea tacticos unghiile” (Ceremonia ceaiului) - toate aceste trimiteri plastice sunt puse să semnifice de o manieră integratoare, poemul nefiind (de regulă) excesiv sau prolific, ci mai degrabă ascetic în expresie, măsurat: „Aş fi vrut ca toate cuvintele să asculte de mine/Acum ascult de toate cuvintele/ ca un câine bătut merg în urma lor”.
Contingenţa însăşi, atunci când se produce în poeme de-o expresivitate „profană”, este controlată de o
luciditate care provine dintr-o tensiune metafizică secundă – iată ceea ce reprezintă în ultimă instanţă nota
definitorie a acestui poet.
În Cucuta, de pildă, poem ce dă titlul antologiei, sămânţa lipsită de dragoste este letală, este otrava socratică a limbii: „Oameni să se iubească/ S-a mai văzut/ Dar
cine a văzut cum se iubesc două cotlete?/ Pisici să se
iubească/ pe acoperişuri s-a mai văzut/ Dar cine a văzut/ Cum se iubesc două chifle?/… „…fără dragoste/
Nici o sămânţă nu are gust/ O pui pe limbă ca şi cum/
Ai încerca tăria cucutei”.
Poemele poartă cu ele la vedere o încărcătură semnificantă ale cărei soluţii sunt amânate succesiv în potenţialitate, interiorizate în expresie. Aceste învelişuri semantice succesive obligă cititorul la o adevărată aventură simbolică în textura din ce în ce mai densă, pe măsura înaintării în comprehensiunea discursului poetic.
Acest mecanism se petrece într-o structură stilistică,
aşa cum am spus, construită cu mijloace estetice minimaliste (dacă nu esenţialiste), în care expresivitatea
nu lipseşte, dimpotrivă, ea este bine dozată, provocată,
poate chiar prea bine controlată.
Acolo unde textul se apropie de frontierele poetice
ultime (înţelegând prin aceasta fie o stilistică complet
inovatoare, fie o disperare care nu poate fi întotdeauna
ţinută sub control), Adrian Alui Gheorghe pare a se înHYPERION
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drepta spre ceea ce poate însemna miza viitorului său
parcurs poetic, unul riscant al inovării în expresie şi al
depăşirii tabu-urilor: „Evadaţii din moarte în viaţă /se
agaţă unul de altul /ca naufragiaţii care se prind…/”. „E
tot un rest de la facerea lumii. Că numai amintirile/ Explică viaţa. Şi asta ca păianjenul/ care dacă nu secretă
pânza ca să prindă/ Timpul ce trece şi o ţine în sine”…
”Plăcerile simţurilor sunt rădăcinile anemice/ Care mai
caută pământul altei lumi” (Păianjenul).
Condiţia poetului este una de adversitate cu lumea
(„O lume întreagă luptă să nu scriu versul următor”Poem), a unui ins marcat de condiţia precară a relaţiei
sale cu Dumnezeu: poetul este fie „rana din vârful săgeţii”, o „rană a gurii”, „a limbii”, fie un ins care ţine locul demiurgului într-o responsabilitate voluntar asumată, atent să „măsoare distanţa dintre cuvinte”, pus
în situaţia imposibilă de a reda acea „geometrie” neobişnuită a viului (în contrast cu exigenţele raţionalităţii), de a reproduce cumva chipul divinităţii indescriptibilă în natura ei.
Temele acestei tensiuni metafizice sunt aproape obsesive, ele revin cu acuitate în chiar exerciţiul vieţii cotidiene; chiar atunci când discursul poetic poartă tuşa
unei expresivităţi mai violente, el (discursul) este rapid
subordonat semnificării (una în care tema are, aşa cum
s-a văzut, o unitate şi coerenţă), iar atunci când libertăţile plastice se produc, au aerul unei anume condescendenţe în raport cu obsesia stilistică a acestor mari
teme generale vizând poziţia secundă a omului, statutul său ontologic precar, incapacitatea limbajelor de a
reda adevărul, inconfortabilitatea relaţiei cu divinitatea, ş.a.
Volumul antologic debutează aşadar cu imaginea
poeziei lui Adrian Alui Gheorghe cel aflat în timpul
prezent: înaintarea în această antologie, structurată
invers cronologic, prilejuieşte excursul într-un trecut
care arată din ce direcţie vine acest poet, care a fost vectorul (de care autorii care se antologhează sunt fatalmente mai puţin conştienţi) după care s-a produs mişcarea sa în expresie.
Cel de-al doilea reper al antologiei ne duce înapoi
în timp până în anul 2003 şi conţine o selecţie din poemele grupate sub titlul Gloria milei. Structural, poemele nu diferă într-o manieră categorică de cele puse
în fruntea antologiei şi cuprinse în volumul Paznicul
ploii. Acelaşi echilibru bine dozat între virulenţa angajării, a „revoltei demonice” (Mircea A Diaconu) şi ascetismul stilistic cu care ele sunt controlate, prefigurează deja traiectul poetic conturat.
Diferenţa vizibilă, dată de tonul ceva mai liber al
declamaţiei, confirmă că evoluţia poetică s-a produs în
sensul unei limpeziri a expresiei şi al unei economii a
mijloacelor stilistice, în favoarea unei semnificări mai
condensate.
Odată alăturate aceste momente temporale, devine
vizibil traiectul unei esenţializări a discursului poetic,
o evoluţie (categoric pozitivă) spre o resorbţie a detaliului, un control mai înalt al expresiei plastice şi o fi-
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nalitate stilistică superioară (în sensul unei plasticităţi
mai semnificante).
Aşadar, în acest al doilea capitol din antologie, versurile au o gestică şi o alură mai amplă, ideea e lăsată să se mişte cu mai multă dezinvoltură şi lejeritate în
poem; poetul nu se sfieşte să angreneze în lucrarea sa
o mai mare diversitate de mijloace şi să utilizeze registre stilistice mai variate: „Am urlat ca femeia fără limbă care voia să-l întrebe pe/ Dumnezeu ce gust au cuvintele/ şi în cer ajungeau doar imnul şi lauda”, „fiecare cuvânt se descompune/ în micile lui subînţelesuri/
atât de repede/ încât vorbind fraza se fărâmiţează/ par
a vorbi cu bucăţi de var dintr-un perete surpat/ cuvintele se răcesc” (Nici adevărurile nu ne mai fac liberi).
Poemele se desfăşoară pe spaţii mai lungi şi îşi permit inserţii de-o vizualitate frapantă, aproape expresionistă, dublate însă de un plan discursiv secund ca în
poemul „Jazz”, unde universul plastic şi ideatic coexistă
în cadrul unor epici aflate în clivaj, paralele (unul dintre planuri este redat cu italice): „Trompetistului nebun
un cîntec i-a smuls/ jumătate de cap/ dar el continuă
să cînte/ cu jumătate de gură/ pe malul unui fluviu ce
s-a uscat/ precum o pată de cerneală/ care-a udat o sămânţă de iarbă să crească.// Sunt mulţi ani de când vin
aici/ pe malul fluviului şi cînt/ seara cînd/ pasta zilei se
colorează în albastru/” .
Glora milei este un discurs (asumat într-o manieră
destul de directă) despre moarte, despre condiţia alungată a omului: poetul se află într-un dialog mai degrabă
de directă intimitate decât de revoltă faustică în raport
cu Dumnezeu. Teatralitatea este un soi de truc prin
care cititorul este făcut complice la acest dialog, pentru că limba trădează: „Mi-am muşcat limba şi am văzut că este bună/ mi-am înghiţit lacrimile/ păreau seminţe de ochi” .
Poemele îşi devoalează deseori proporţii renascentiste sau o sentenţiozitate declamativă clasică: „Libertatea e o chestiune de gust/ Un mort e mai liber decât
o călugăriţă care huleşte?/…/ Carnea aşteaptă întâlnirea cu fructa veninoasă” (Fructa veninoasă). Sau „Văd
trupul cum se gudură/ fiară rănită/ în faţa morţii/ ce
sânge aveţi/ doamnă moarte” (Oh, ipocrit cântăreţ de
sudalme).
În Îngerul căzut (editat în anul 2011) şi Supravieţuitorul şi alte poeme (anul 1997), căutarea lui Dumnezeu, obsesia căderii, a alungării omului din paradis şi
a sentinţei de a rătăci în limbă, în moarte, reprezintă
teme abordate în registre variate, încărcate de tensiune,
aproape tragice. Este limpede că avem de-a face cu un
univers coerent prin intensitatea trăirilor în jurul cărora s-au coagulat aceste teme fundamentale.
Prezenţa lor laolaltă în cadrul antologiei se dovedeşte a fi benefică: temele se recunosc unele pe altele
în prospeţimea lor originară şi indică ceea ce am sugerat deja, adică un vector de evoluţie şi un factor de
cristalizare stilistică.
Putem deja afirma că evoluţia poetică a lui Adrian
Alui Gheorghe a fost una destul de coerentă, închegată, fără hiatusuri de netrecut, despărţiri dramatice sau
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abandonuri. O mare parte din bagajul şi instrumentarul stilistic pare a se găsi şi peste decenii, aproape intact; unele unelte poetice par chiar a traversa perfect
conservate vârstele.
Poezia lui Adrian Alui Gheorghe a evoluat în sensul
unei esenţializări a expresiei, aproape al unei resorbţii a detaliului, păstrând intactă tensiunea metafizică.
Deseori, ea degajă senzaţia unei emblematice esenţializări a ideii în forme de-o claritate şi simplitate aproape brâncuşiană.
În aceste poeme (cele din Îngerul căzut şi Supravieţuitorul şi alte poeme), aria de desfăşurare a instrumentelor stilistice este de o mare întindere – semn al unei
vitalităţi poetice care se cere consumată: tuşe expresive,
violente, invitaţia complice a cititorului la confesiune;
spiritul ludic, declamaţia, teatralitatea uşor excentrică;
argumentaţia paradoxală dar şi provocarea apodictică.
Toate acestea sunt derulate pe un câmp de acţiune
de mare amploare, iar deconcertanta lor diversitate îşi
găseşte un punct virtual de unitate şi coerenţă în acea
intensitate a dialogului care are o miză metafizică în
ultimă instanţă, a unui dialog cu şi despre Dumnezeu.
„Ah, şi ploaia asta se termină prost/ Unde să fug, unde
să fug/ doamne, cuvintele m-au pus pe rug” (Unde să
fug); „Pentru cele patru miliarde de oameni/ care trăiesc acum pe pământ/ se pregătesc, în secret, patru miliarde/de gropi” (Luciul de pe blana pisicii); „ce lume
este asta în care toate/ zilele redevin copilărie/ că nu
poţi zice: vreau să îmbătrânesc/ ziua asta cu toate durerile ei/ fericit înmănunchiate/ ca şi paiaţa bătrână ...”
(Femeia fructă).
Antologia reprezintă un efort de identitate derulat
de-a lungul unui interval temporal (şi biografic) până
la urmă impresionant: Cântece de îngropat pe cei vii
(1993), Intimitatea absenţei (1992), Poeme în alb negru
(1987) şi Ceremonii insidioase (1985).
O privire critic-interesată asupra ultimelor două volume editate înainte de anul 1989, la editura Junimea
din Iaşi (iată un destin poetic favorabil şi binemeritat,
autorul beneficiind de editare şi receptare favorabilă în
plin deşert – ideologic - cultural la vârsta de 27 de ani)
relevă un poet dacă nu deja cristalizat, cel puţin cu claritate fixat în linia stilisticii căreia avea să îi fie într-un
anumit fel fidel întreaga carieră: iată de pildă în Balada, manipularea simbolică a unor structuri lingvistice
se derulează pe acelaşi fond al unei expresivităţi puternice dar măsurate a versului: „Sunt lucid, dar îmi foloseşte la ceva/ luciditatea? Te întreb pe tine/ care te pregăteşti continuu să mori în casa mea/ îmi foloseşte la
ceva luciditatea?/ Şi algele roşii pe care le stârneşte soarele/ din mare sunt cu adevărat/ patul meu de nuntă? /
Te întreb pe tine/ care te pregăteşti continuu să mori în
casa mea/ sînt cu adevărat patul meu de nuntă?”. (din
volumul Poeme în alb negru, 1987).
În Coşul cu capete, declamaţia amplă şi nota măsurată, antică, apolinică, îi conferă poemului structura unei piese dramatice: „despre femeia sa credincioasă, Catulus/ spunea că are minte în piept şi nu inimă
...(...)”; capul meu aruncat în coşul cu capete/ visea-
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ză/…; Mi-am pierdut încrederea în morile de vânt/…/
Cu fruntea pe carapacea broaştei ţestoase/ Ahile visează”.
Într-un mod oarecum straniu - sau poate că însuşi
antologatorul a urmărit acest efect – chiar şi poemele
selectate din producţia tinereţii (Ceremonii insidioase)
poartă marca solemnă a unei maturităţi în care sunt
cristalizaţi germenii evoluţiei sale poetice ulterioare.
Trebuie observat însă detaliul (poate esenţial pentru Adrian Alui Gheorghe) că exploatarea unor teme
şi resurse prezente în mod uzual (nu doar la optzeciştii cărora generaţionist li se ataşează, ci chiar la şaizeciştii nichitastănescieni) s-a produs în termenii unei
folosinţe să spunem legitimate de onestitatea participării afective. Poetul a însufleţit de fiecare dată cu propriul enthousiasmos (nu este lipsită de semnificaţii vocaţia etimologică a acestui cuvânt, care după grecescul
en-theos ar semnifica un Dumnezeu înăuntru) locurile comune care sunt de fapt puncte şi teme înalte ale
poeziei: „Dacă vreodată vom pricepe ceva din aceste/
prefaceri pe carnea ta, matriţa sărutului/ tăind ritmic
monede, monede” (Banca din lemn de măr). Recunoaştem desigur aici temele morţii, ale sărutului, ale monedelor (raţionalităţii) care segmentează, etc. Sau: „Dacă
o suliţă aruncată din altă vreme/ ar fi să îmi străpungă
pieptul/ mă întreb dacă eu aş fi mortul/…/; „sau existenţa - unuia care n-a reuşit să se nască/ cu ce viteză
vine moartea/ prin pântecul cui trece ea căutându-mă”
(Lecţie în aer liber cu Zenon, bătrânul) – cu tema creaţiei, a matricii materiei, a morţii, a dinamicii mişcării
versus închiderile raţionalităţii, etc.
Volumul se încheie cu un poem parcă anume aşezat
ca piatră de temelie a antologiei – el reprezentând un
soi de factor declanşator al acestui rebours poetic: Detalii pentru memorie (1985), un poem în care apar metempsihotic succesiuni de imagini cu funcţiune fondatoare - poetul pasager într-un liceu din Grecia antică, transportat în contemporaneitate, fumând „ţigări
iuţi”, vorbind despre actriţele ascunse noaptea în perne, alter ego-uri adolescentine ca nişte „gladiatori cu
speranţele risipite”, deja morţi în „bătălia de la salamina”, dar pregătiţi să devină carnea de tun a vremurilor
ce vor urma: „memoria îmi risipeşte orice imagine/ reală (şi) pe zidul alb trece o zăpadă/ cernită sunt la un
liceu în grecia antică”; „Sunt cel trimis înainte să conspir/ să/împământenesc vechile orînduieli între/ noii
barbari să vorbesc despre naştere şi/ moarte la un loc
fără să blasfemiez peisajul/…/toate sunt îndemnurile
mele pentru acţiune”.
Această ucronie este totuşi înşelătoare, poezia lui
Adrian Alui Gheorghe, dincolo de aparenta sa colocvialitate şi stilistica persuasiv-înşelătoare, rămâne un
discurs esenţializat, care se sustrage aproape sistematic închiderilor şi „soluţionărilor” definitive – o poezie care îşi impune cu o fermitate pe care nu ai fi bănuit-o la prima vedere, propriile sale structuri stilistice ca o realitate de neignorat, lăsând deschise izvoarele altor promisiuni viitoare.
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Mariana RÂNGHILESCU

VASILE IFTIME – O FRONTIERĂ
CÂT TOATE IERNILE NOASTRE

c

Cea de a şaptea carte a lui Vasile Iftime, poet botoşănean
aparţinând ultimului val – O frontieră cât toate iernile noastre –,
a apărut la Editura Zona publishers din Iaşi în 2012.
Poet al unor stări trăite cu intensitate, aşa cum observă şi
Gellu Dorian pe coperta patru a cărţii, Vasile Iftime face un
salt calitativ, de la ultima apariţie editorială (Poeme cu toate femeile lumii, Editura Dacia XXI, 2011), în ceea ce priveşte limpezirea discursului poetic şi accentuarea eului liric, amplificat
de un ambitus ce acoperă o plajă largă de la cele mai aride nisipuri la cele mai fine, rafinament câştigat în această nouă carte.
Mai mult narativ decît liric, cu vădită propensiune spre arderea
sentimentelor şi înlocuirea lor cu altele noi, tenace şi afectiv, în
O frontieră cât toate iernile noastre poetul nostru dă o nouă dimensiune „trăirii instant”, fiind în acelaşi timp introspectiv cât
şi slobod la vorbă.
Plecând de la o idee a creativităţii, poate chiar a genezei fiinţei
în contexte social-istorice diverse, poetul, considerându-se procreator dintr-o stirpe aleasă, spune chiar de la început:”Faceţi linişte!/ Construiesc cea mai frumoasă femeie,/ Linişte, văr rog!/
Nu mă obligaţi să-mi deschid ochii!/ O inimă nu creşte oricum,/
nu înfloreşte,/ nu face spic,/ nu coace pâine/ aşa pur şi simplu,/ amestecată printre
alte inimi./ Uneori/ mă gândesc că ar trebui să o modelez/ pe un munte,/ într-o
peşteră,/ pe o apă./ Mama, când mă avea
în pântece,/ s-a uitat de câteva ori la tata şi
a născut un om singur./ Bunica, înainte de
a o naşte pe mama,/ s-a uitat de cîteva ori
la bunicul şi a născut o patrie./ Străbunica, între două războaie,/ a rămas grea, pentru că s-a uitat o singură dată la/ străbunicul/ şi a născut un lagăr./ Iată de ce, uneori,/ mă gândesc/ că ar trebui să construiesc cea mai frumoasă femeie/ cu ochii închişi/ pe un munte,/ într-o peşteră,/ pe o
apă”.(Vreau să-mi nasc inimă). Se poate vedea lesne de aici modul cum Vasile Iftime
dezvoltă o idee simplă, expusă într-o construcţie sferică, pe un început şi sfârşit, laturi ce trebuie din ce în ce mai mult îngemănate. Poetul este convins că acest lucru nu-l poate face decât Dumnezeu, care-
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l „priveşte în ochi”, care ştie, aşa cum spune poetul, că „în sânge, cuiele prind rădăcini/ nu rugină”. (Te lepezi de singurătate?).
El se substituie creatorului, „construieşte” o femeie, zideşte în e
frumuseţea, aşa cum şi-o doreşte. Ceea ce vrea poetul să „nască” nu este altceva decât „inima”, care, în fond, aşa cum vom vedea în celelalte poeme ale cărţii, nu este nimeni altcineva decât
„femeia de departe”, inimă care bate în altă zidire. Nici pe departe nu este vorba aici de o atingere a mitului Meşterului Manole, zidirea „meşterului” nostru este aceea de a scoate femeia din
zid, şi a şi-o oferi, nu a o zidi şi uita întru durabilitate. Acest lucru este posibil numai printr-un botez, care înseamnă nu numai intrarea în oastea lui Iisus ci şi unire. Această „unire”, deocamdată despărţită de o „frontieră cât toate iernile”, se face doar
la nivel sentimental, oarecum spiritual, printr-o smulgere a eului liric din sine pentru o ofertă ce ar putea duce la extorcarea
dintr-un spaţiu imaginar a unei realităţi ce nu se lasă, până la
urmă, scoasă de acolo decât cu forţa (o forţă a spiritului şi a inimii). Însă forţa lui Vasile Iftime este cea a expresiei simple, directe, fără a abuza de suma de tropi ce i-ar putea sta la dispoziţie. Eliminarea figurilor de stil, exprimarea directă, apelând rar
la comparaţie, toate la un loc construiesc o
structură poetică oarecum aparte, cel puţin în spaţiul poeziei ce se scrie la Botoşani.
Poetul nu atacă profunzimi tematice mari. Recurge la temele arhicunoscute, naştere, iubire, moarte, singurătate, cărora le aplică experienţa lui poetică, una ce,
aşa cum observă şi alţi critici care i-au analizat poezia scrisă în ultima perioadă, se află
„în pragul maturităţii”. Se simte în poezia lui
încă adolescenţa aceea nesăbuită, exuberantă, gata să facă din orice atingere a cuvântului poezie. De aceea poate fi observată de la
prima lectură nesedimentarea stărilor, vădit vaporoase, euforice, dominante, inconsistenţa finalităţilor textuale, trecerea prea
rapidă de la o stare la alta, uşurinţa elaborării, încât totul pare a fi scris aici cu inima, nu
cu mintea. Din acest punct de vedere,Vasile
Iftime este mai mult visceral decât cerebral,
spontan decât elaborat. Multe dintre poeziile sale din această carte, din această per-
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spectivă, a împlinrii literare, par a fi mai mult „epistole” către cineva decât poezii în sine, deşi stările poetice sunt extrem de dense, substanţa poetică păstoasă, însă mulate doar pe o singură explorare, cea sentimentală şi mai puţin pe o latură spirituală. Iese
astfel la iveală nativitatea, naturaleţea poeziei lui Vasile Iftime. Din
acest unghi al lecturii, toate textele se citesc cu plăcere. Nici acolo unde abordarea pare a fi frustă, contextul în care se spun acele lucruri, cititorul nu este deranjat decât doar dacă este un exagerat al spălării textelor de toate impurităţile lingvistice. Şi caracteristica poeziei lui Vasile Iftime constă tocmai în aceste „impurităţi lingvistice” care dau consistenţă şi viaţă textelor.
Din perspectiva cealaltă, a construcţiei cărţii, care nu lasă nicio pauză de respirare, cred că Vasile Iftime ar fi trebuit să recurgă la compartimentări care să-i dea cititorului răgazul de a privi din când în când în urmă. Însă galopul în care el îşi antrenează cititorul duce la sufocare, chiar dacă aerul este puternic ozonat de atmosferele create, de altitudini şi locuri joase, de munţi
şi şesuri. Este ca într-un maraton al cărui liman nu se mai apropie; astfel alergătorul ar putea muri pe parcursul alergării, adică,
în cazul nostru, cititorul ar putea abandona cartea care abuzează
de o evidentă redundaţă tematică şi ideatică. De aceea consider
că o compartimentare pe cel puţin trei secţiuni ar fi fost obligatorie, mai ales că se simt trei niveluri de abordare a temelor. Ar
fi mers foarte bine o secţiune epistolară, de adresare directă către iubirea imaginar-reală, o alta de evidenţiere a iubirii şi alta
care ar fi inclus nuanţele social-fraterne (le putem spune, fără
să greşim, patriotice) care se fac simţite în multe poeme. Am fi
avut astfel o imagine mai clară asupra temelor abordate, structurarea lor dovedind o luciditate a constructorului de cărţi de
poezie. Să credem, totuşi, că a lăsat această posibilitate cititorului.
Aş concluziona cu citatul din Gellu Dorian de pe coperta
a patra a cărţii, nu înainte de a menţiona că Vasile Iftime, prin
această carte, trece de la o etapă a creaţiei la alta, care ar putea
duce la o mai mare concentrare a discursului poetic, ce pare

acum diluat, poate şi din dorinţa autorului de a se adresa mai
direct sau de a se face mai uşor înţeles de către cititorii săi. Împărtăşesc punctul de vedere al lui Gellu Dorian de pe ultima copertă. Cunoscându-i poezia, editându-i cîteva cărţi, Gellu Dorian a observat o evoluţie a poetului Vasile Iftime şi a creionat
un profil de moment al poetului, cu care sunt de acord: „Discursul poetic al lui Vasile Iftime s-a limpezit atât de mult, încât
firul lirico-epic al fiecărei poezii din acestă nouă carte se deşiră
într-o continuă exultare, de la starea de beatitudine, născută din
pure sentimente de dragoste, la privirea atentă a fondului acestor sentimente trăite cu sinceritate şi exprimate cu nonşalanţă.
Totul este trăire şi candoare, şoaptă şi strigăt, fericire şi disperare, tăcere şi zgomot, toate puse în tipare noi, în care, din loc
în loc, se ivesc şi licenţe poetice de fond ce îmbogăţesc limbajul
artistic al acestui autor aflat într-o evidentă evoluţie. De la carte
la carte, Vasile Iftime a venit cu lucruri noi, unele de un insolit ce-l aşază în linia poeţilor remarcabili ai promoţiei sale. Niciun complex nu pare a-l stăpâni în faţa hârtiei. Şi cel mai important e faptul că tot ceea ce trăieşte scrie, tot ce scrie trăieşte.
Astfel, scrisul lui pare a fi respiraţia fiecărei clipe. Vasile Iftime,
cu această nouă carte, se află în pragul maturităţii sale poetice.”
Pe lângă săgeţile trimise către o inimă ruptă din trupul
pe care el îl doreşte întreg, strigătul lui din finalul ultimului poem din cartea aici succint analizată face din Vasile Iftime enunţătorul unui apel care trebuie luat în seamă (el fiind mesagerul unei voinţe generale):”Nu mă înţelegi./ Nici
eu nu mă înţeleg, tovarăşe ministru,/ acum când printre gratii mi-a zburat patria.” (Cerere pentru o patrie ce îmi aparţine). Cartea lui Vasile Iftime trebuie citită şi înţeleasă şi din
această perspectivă, a unui patriotism sincer, de om îndrăgostit de femeie ca de patrie. De altfel, acestea două sunt uşor
confundabile în această insolită carte a poetului Vasile Iftime, care ar dori ca frontiera imensă cât „toate iernile noastre”, care desparte iubirea în două, să dispară.

Ionel SAVITESCU

MORAVURI DIN SECOLUL AL XVIII-LEA
ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ

„Cartea de faţă propune o incursiune în universul familiei româneşti, o
analiză ce are la bază interdisciplinaritatea şi surse inedite... Un alt obiectiv al acestor pagini este să observe relaţiile sociale dintre sexe şi să stabilească poziţia femeii în raport cu lumea
masculină”.
(Constanţa Vintilă - Ghiţulescu)

i

Indiscutabil, în afara examinării
evenimentelor politice şi economice din viaţa unei ţări, de mare importanţă sunt preocupările de istorie socială sau a mentalităţilor, din păcate,
neglijate chiar după 1989, după cum
observă Constanţa Vintilă – Ghiţulescu în Introducerea ce însoţeşte reeditarea acestui op* apărut de curând la
editura Humanitas. Aşadar, Constan-
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ţa Vintilă – Ghiţulescu este o cercetătoare destoinică a mentalităţilor româneşti din secolul al XVIII-lea din
Ţara Românească – doctor în istorie,
cercetător, profesor asociat, colaborator la reviste de cultură, coordonator
al altor volume –, cu o carte de vizită impresionantă, ce însumează, printre altele, şi publicarea a două cărţi de
succes: „În şalvari şi cu işlic” şi „Focul amorului: despre dragoste şi sexualitate în societatea românească
(1750 – 1830)”, Humanitas, 2006, lucrare tradusă în germană şi a volumului „Evgheniţii” (Humanitas, 2006).
În cele ce urmează ne vom ocupa de
primul volum al Constanţei Vintilă –
Ghiţulescu subintitulat „Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara
Românească a secolului al XVIIIHYPERION
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lea”, într-o ediţie revăzută şi adăugită, volum segmentat în patru părţi: Privirea Bisericii Ortodoxe asupra familiei, Aventura cuplului, Viaţa în doi, Despre divorţ,
urmate de concluzii, glosar, abrevieri, bibliografie. Evident, o astfel de lucrare ce musteşte de fapte, mărturii,
reconstituiri şi interpretări nu poate fi prezentată exhaustiv. De aceea, ne vom mărgini numai la câteva aspecte din cuprinsul ei. Astfel, dacă în partea întâi se consacră o privire de ansamblu asupra Bisericii Ortodoxe şi a
rolului ei de a îmblânzi moravurile, în următoarele părţi
se urmăreşte constituirea unei familii, în diverse medii
sociale, viaţa cuplului şi motivele care duc la divorţ, citându-se, în acest sens, atât surse interne cât şi comparaţii cu situaţii similare din Franţa şi Anglia, autoarea
precizând de la bun început: „Aşadar, demersul nostru
va fi cantitativ, arhiva fiind exploatată pe o perioadă de
aproape 100 de ani (1700 – 1800), dar şi calitativ, impus
de necesitatea interpretării surselor pentru a sesiza iţele
încâlcite ale strategiilor matrimoniale preferate şi conduse de către părinţi” (p. 118). Dacă la tinerii din mediul
rural căsătoria era recomandată în perimetrul aceluiaşi
sat – străinii nu erau agreaţi –, la tinerii boieri se urmărea un aranjament economic şi înrudirea cu familii de
vază şi influente în politica vremii: „Alegerea unui partener în clasa boierească se ordonează în jurul următoarelor pretenţii: să fie <de neam bun>, <obraz de cinste>,
<de cinste şi de neam bun>. Boierii sunt interesaţi de poziţia socială a familiei şi concomitent de puterea economică de care aceasta dispune... Căsătoria unui boier devine uneori o afacere importantă pentru domn care are
interesul să-şi creeze propria reţea de alianţe în interiorul
clasei boiereşti. Binecuvântarea îi dă posibilitatea să-şi
supravegheze boierii şi să intervină atunci când propriul
interes i-o cere” (pp. 124 – 126). Sunt menţionate, astfel, vârstele admise pentru căsătorie (14 – 15 ani pentru
fete şi 19 – 20 de ani pentru băieţi, comparându-se cu
situaţia din Occident: 25 / 26 de ani pentru fete şi 27 /
28 de ani pentru băieţi, vârste ce impun o mai mare experienţă de viaţă, eventual o siguranţă a existenţei datorată unei independenţe economice), de aceeaşi religie,
neexcluzându-se abaterile condamnate de societate: fiii
de boieri care răpesc fete din popor sau boieroaice, care,
deşi refuzau căsătoria cu bărbaţi inferiori, se iubesc cu
diverşi indivizi aflaţi în serviciul lor. Invazia de străini
(greci, albanezi, sârbi) refugiaţi în Ţara Românească, în
suitele domnitorilor, pentru a scăpa de pedepse în ţările lor de baştină, facilitează pătrunderea în sânul boierimii autohtone, spre nemulţumirea marilor boieri, careşi văd astfel pereclitate interesele şi poziţiile economice şi politice. Tinerii nu erau consultaţi în vederea căsătoriei, mariajul fiind stabilit de părinţii viitorului cuplu.
În caz contrar, băieţii erau dezmoşteniţi, iar fetele lăsate
fără zestre. De mare importanţă în măritarea unei fete
de boier era zestrea (trusoul – veşminte, bijuterii, lenjerie –, şi dota – case, moşii, prăvălii) exemplificată prin
enumerarea de la pagina 154 şi urm., fapt ce ne îndeamnă să medităm şi să recitim pe G. I. Ionnescu – Gion
„Portrete şi evocări istorice”, Ed. Minerva, 1986, despre
felul cum şi-a înzestrat fiicele şi pe unul dintre fii (Constantin), domnul muntean Constantin Brâncoveanu. În
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schimb, la ţărani discuţiile în jurul zestrei erau amânate sine die din cauza sărăciei: „Lectura numeroaselor foi
de zestre oferă nu numai informaţii de natură economică,
ci şi detalii asupra societăţii, asupra modului ei de organizare şi supravieţuire, asupra manierei de a se îmbrăca,
de a se aşeza la masă, de a-şi reprezenta lumea înconjurătoare şi sociabilitatea” (p. 159). Negocierea zestrei era
o chestiune importantă, discutată după logodnă, când
ginerele putea emite pretenţii de mărirea zestrei, vânătorii de zestre etalându-şi astfel doleanţele suplimentare. Conştient de importanţa unui fond de ajutor pentru
săraci, Alexandru Ipsilanti (a se vedea, bunăoară, cum
îl descrie Constantin C. Giurescu în „Istoria Bucureştilor”, ediţia a III-a, Ed. Vremea, 2009, p. 225) a înfiinţat la 10 decembrie 1775o cutie a milosteniilor, gestul
său fiind urmat de boierii Constantin Bălăceanu, Răducan Filipescu şi Sandu Bucşănescu. Nunta este momentul esenţial al noului cuplu, pregătită cu multă atenţie,
un adevărat prilej de bucurie, de stabilire a unor noi relaţii, alianţe, cu exemplificări din lumea protipendadei
şi a oamenilor din popor: „Nunta apare ca o negustorie, totul se analizează, se negociază, se tranşează: ziua
nunţii, hainele miresei, nasturii de la biniş, beteala de la
gevrele, diamantele de la inele, safirul de la cercei. Dragostea e lăsată după nuntă, acum nu are nimeni timp de
sentimente” (p. 235). Descrierea locuinţelor ţăranilor de
către W. Wilkinson (consul al Marii Britanii la Bucureşti) impresionează prin sărăcie, amintindu-ne, totodată, de descrierile lui Dinicu Golescu şi Mihail Sadoveanu („Bordeienii”). În ceea ce-i priveşte pe boieri se
pare că beneficiau de mai multă intimitate până la apariţia copiilor, iar la oraşe oamenii săraci locuiau într-o
singură cameră. Între numeroasele cazuri de despărţiri
întâmplate în familiile boiereşti, au fost şi situaţii când
soţii s-au înţeles bine, au parcurs traseul vieţii în armonie (bunăoară, marele ban Grigorie Greceanu, căsătorit
cu Ilinca Obedeanu) îşi redactează testamentul impresionat de francheţea soţiei care i-a fost permanent alături. În fine, numeroasele cazuri de despărţire aveau la
bază diferite motive de natură economică şi sentimentale, amestecul rudelor, al soacrei, neîndeplinirea atribuţiilor conjugale, în sfârşit părăsirea domiciliului conjugal etc. Abandonarea domiciliului conjugal diferă la
bărbat şi femeie, aceasta din urmă fugind adesea, cu un
nou bărbat şi după ce a lăsat casa goală. În schimb, bărbatul plecat să muncească departe de casă poate încheia
o nouă căsătorie, lucru frecvent petrecut cu emigranţii
sosiţi în Ţara Românească. În fine, Concluziile oferă un
nou prilej Constanţei Vintilă – Ghiţulescu de a motiva
necesitatea cercetării veacului al XVIII-lea, secol prin
excelenţă fanariot, care a marcat în profunzime viaţa din
Principate, totodată, contribuind la mai buna cunoaştere a moravurilor, pregătind societatea românească pentru viitorul secol al XIX-lea.
* Constanţa Vintilă – Ghiţulescu, ÎN ŞALVARI ŞI
CU IŞLIC. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ
în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea. Ediţia
a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Humanitas, 2004, 2011.
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Lucian Gruia

Dumitru Nicodim – Romar OMARIADA

Dumitru Nicodim s-a născut la 16.02.1951 în satul Sălcioara, comuna Jurilovca, judeţul Tulcea. A absolvit Universitatea Politehnică Bucureşti – Facultatea de energetică, la care, după ce a trecut prin toate etapele profesionale, a devenit doctor. Încolţindu-l muzele, profesorul-literat a scris şi publicat mai multe volume de versuri şi proză, a practicat, de asemenea şi jurnalistica. Între cărţile
de proză trebuie să remarcăm romanul Poarta Albă (Ed.
Humanitas, 2001), întrucât autorul a cunoscut din familie soarta opozanţilor regimului comunist, tatăl său, neacceptând colectivizarea, a fost condamnat în repetate rânduri şi ucis în propia-i casă, în anul 1982.
O compensaţie la avatariile trăite i-au oferit-o catrenele
poetului persan Omar Khayyam, care i-au resuscitat pofta
de viaţă, inducându-i, pe cale metafizică, preceptul conform căruia trebuie să ne bucurăm de orice clipă a existenţei, întrucât ne aşteaptă
moartea inexorabilă.
Mircea Eliade, comentând Coloana fără sfârşit a
sculptorului Constantin
Brâncuşi, observa că titanul de la Hobiţa a retrăit, prin anamneză, mitul
arborelui cosmic, pe care
omenirea l-a uitat de mii
de ani. La fel, Vasile Voiculescu, scriind Ultimele sonete inchipuite ale lui Shakespeare ... , a pătruns în
modul de gândire al acestuia, compunând-şi sonetele original, în stilul şi în
tematică genialului dramaturg şi sonetist englez. Acest fenomen miaculos s-a petrecut şi cu Dumitru Nicodim care
a retrăit catrenele lui Omar Khayyam cu asemenea intensitate încât a compus în transă, o epopee în nouăzeci şi
două de catrene, câte unul pentru fiecare an de viaţă trăit de genialul savant, matematician, metafizician şi poet
persan, - creaţie originală, de pionerat în acest gen /1/. Pe
postcoperta cărţii avem mărturia autorului: „Nouăjdoi de
ani trăit-ai mare înţelept Omare/ Iar eu pentru fiecare ţiam aprins o lumânare/ de vor vrea să ţi le stingă va fi munca în zadar/ Singure se vor aprinde, precum flacăra din jar.”
Epopeea, care aduce un omagiu personalităţii autorului rubaiatelor, se deschide cu o plecăciune în faţa ilustrului catrenist, a poporului căruia îi aparţine şi a limbii
în care acesta s-a manifestat: „Fericită fie ziua când veni
Omar pe lume/ Fericită fie limba care i-a zidit un nume/
fericit să fie neamul care l-a crescut la sân/ fericită fie ţara
care l-a făcut stăpân.”
Cuvântul curat al marelui poet persan, pus în slujba
adevărului, spală lumea de păcate, fenomen comparabil,
în imaginaţia autorului, cu sacrificiul cristic: „Prin cuvântul tău Omare, spălaşi lumea de păcate/ fiindcă unde cântă harul, se face curat în toate”.
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Pentru Dumitru Nicodim, Omar este însuşi îngerul
său păzitor, întrucât prin catrenele sale optimiste l-a făcut
să privească altfel viaţa. Poetul român simte că se identifică, în spirit, cu marele său maestru: „Doamne spune-mi că
Omar-e haina Ta de vreme bună/ S-o îmbrac pe dinăuntru
fără teamă de furtună/ Şi să fim ca doi într-unul, întru lauda cărării/ de la naştere la moarte, de la cer la malul mării.”
Iar calea de urmat o constiruie trărea la modul artistic a bucuriilor vieţii, plăceri pe care ni le oferă femeile şi vinul, clipe de care trebuie să ne desfătăm cu o fervoare sacral-profană ceremonială: „Lanţul veseliei iatăl: sunt făcut din lut şi apă,/ Duhul însă este vin; cu pelin
se´ndoapă;/ dar pelinul e femeia! Dacă lanţul se´ntregeşte/
cu Omar ce potriveşte, lumea cântă şi iubeşte.”
În antiteză cu viaţa curată trăită de Omar, se prezinză
lumea noastră contemporană decăzută, în care armele nucleare pot distruge în orice
clipă planeta, amoralitatea
s-a exacerbat, iar spiritul a
decăzut: „Ai plecat şi-n
urmă lumea s-a schimbat fără încetare:/ banii nu
mai sunt de aur, vinul nu
mai e din struguri,/poetul
cântă-n pustie, Dumnezeu
vorbeşte singur.../ Numai
moartea dă cu coasa ca pe
vremea ta Omare.” Nu scapă acestui rechizitoriu nici
sânii siliconaţi ai femeilor,
nici conducătorii noştri
politici corupţi.
Fascinat de modelul
său într-ale catrenului, Dumitru Nicodim îşi atribuie pseudonimul de Romar. Pseudonimul este meritat îtrucât poetul român a creat această epopee respectând cu stricteţe metrica şi cadenţa acentelor în versurile catrenelor. Iată
cum îşi încheie Dumitru Nicodim epopeea: Lăudat să fii
Hakime cu tot neamul tău odată/ Lăudat să fii Omare în
cuvinte fără pată/ Lăudat să fii Kayyame pentru sufletul
tău bunul/ Lăudat să fii Romare că ţi-ai lăudat stăpânul”
Din punct de vedere estetic, volumul miniatural OMARIADA este o bijuterie grafică datorită ilustraţiilor cărţii
care reprezintă reproduceri ale tablourilor pictorului Dan
Segărceanu precum şi ale unor tablori de artă persană din
Muzeul naţional al Iranului şi din Palatul Gholestan.
Pe coperta a treia, Dumitru Nicodim – Romar lansează
cititorilor următorul apel: „De-ai citit această carte nu sta
omule pe gânduri/ Cât mai sunt încă în viaţă trimite-mi
câteva rânduri/ Cinste ţie îţi vei face şi voi ridica paharul/
Mulţumindu-ţi pentru cinste; să trăiască-n veci Romarul”.
Iată că, prin această recezie, apelul său a fost ascultat.
1. Dumitru Nicodim – Romar OMARIADA (Ed. Curtea veche, 2012)
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Radu Voinescu

Umbre, dar mai ales lumini.
Critica literară în România între 1945 şi 1989

M

rism (fac abstracţie de diferitele metamorfoze din difeMai întotdeauna disputele literare fac istorie. Că este ritele ediţii). Au mai fost şi altele, dar cea mai imporvorba de eternele certuri între les anciens et les moder- tantă lucrare, aceea care a descâlcit (sau măcar a aşezat
nes ori de rivalităţi în privinţa impunerii unei orientări premisele) iţele relaţiei dintre ideologia oficială, ideolosau a împărţirii dominaţiei asupra scenei literare la un giile literare, critică, opere, scriitori a fost Istoria literamoment dat, revederea opiniilor exprimate, reevaluarea turii române de azi pe mâine: 21 august 1944-22 decemlor dau seamă de o sumedenie de caracteristici care fac brie 1989, a lui Marian Popa.
În descendenţa nemărturisită a modalităţii de aborlegătura între viaţa literară, spiritul timpului şi operele
dare
a istoricului literar se află lucrarea lui Alex Goldiş
în sine. Oricât am ţine de mult la conceptul de imanenCritica
în tranșee. De la realismul socialist la autonomia
ţă a operei şi ideea de analiză a ei dintr-un unghi strict
esteticului
(Cartea Românească, 2011). Teză de doctorat
estetic, trebuie să fim de acord că fără cunoaşterea unor
la
origine,
Critica în tranșee a avut drept obiectiv de porastfel de conexiuni şi fără înţelegerea lor, mai ales, risnire determinarea principalelor mocăm să nu avem acces decât la foardele teoretice ale criticii româneşti
te puţin din zisa „imanenţă”.
postbelice.
Pe parcursul cercetării,
În această ordine de idei, este eviţelul
iniţial
s-a
modificat şi, cu toate
dent că nici travaliul şi nici mizele
că
„s-au
dezbătut
probleme de mecriticii literare, urmărite de-a luntodă
şi
s-au
lansat
concepte
în aceasgul unei perioade de timp, nu se sută
perioadă”,
tânărul
critic
a
înţeles,
pun altor reguli. Este cazul şi peno
dată
cu
studiul
textelor,
că
„acestru ceea ce a însemnat critică literate
paradigme
nu
au
existat
niciodată
ră în România după cel de-al doilea
ca atare pe pământ românesc”. Altfel
război mondial şi până în contemspus, a fi analizat prin aceste „filtre”
poraneitatea noastră. Perioada cea
evoluţia
şi dinamica specifice critimai problematică, cea mai plină de
cii
literare
de după Al Doilea Război
răsturnări o constituie însă aceea de
Mondial ar fi însemnat o „încercare
până la momentul schimbării de rede forţare a unor paradigme exterigim de la finele lui 1989, când, deoare asupra evoluţiei criticii literare
odată, se poate spune despre pracromâneşti”,
ceea ce constituia, aratica acestei discipline, critica literată
autorul,
o
„eroare vizibilă”. „Pară, că a intrat în normalitate. Cărţile
radigmele”
la
care
face referire critiAnei Selejan, Reeducare și prigoană,
cul
ţin
de
orientările
din critica occiîn primul rând, au venit foarte repedentală,
dominată,
în
ceea ce priveşde după schimbarea de regim polite
receptarea
criticilor
noştri, frantic, urmate de Literatura în totalitacofoni prin definiţie la acea vreme,

Mutaţiile... realismului socialist
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de câteva nume, printre care Roger Garaudy, Roland
Barthes, Raymond Picard, Gaëtan Picon, Jean Starobinski, Georges Poulet, Marcel Raymond, Jean-Pierre Richard, Albert Béguin şi alţii. Ei bine, mergând la întâlnirea cu textele criticilor noştri, fie cele apărute prin diverse publicaţii, nu doar literare („Scânteia”, de pildă, ziarul central al Partidului Comunist Român, s-a ocupat
sistematic de evaluarea producţiei literare în funcţie de
directivele ideologice ale partidului. Dar aceste directive erau şi grilele după care şi în reviste se mai comentau
volumele nou apărute de către cronicari mai mult sau
mai puţin improvizaţi, a căror putere – folosesc un termen-cheie pentru descrierea acestei epoci şi a relaţiilor
care au caracterizat-o – nu putea fi deloc de neglijată.),
fie cele din cărţile lor, Alex Goldiş realizează, pe urmele
lui Marian Popa, că „mai interesantă şi mai adecvată decât postularea lor abstractă [a paradigmelor, n.m., R.V.]
a devenit urmărirea modului în care sunt citite – triate,
adaptate, deformate – în context intern”.
Realismul socialist a subminat enorm, radical, literatura, dar critica literară a avut mult mai mult de suferit. Dacă au putut să apară romane mari, precum Moromeţii, Groapa, Cronică de familie, Bietul Ioanide, până
în 1960, când începe să se facă simţit dezgheţul ideologic, nu acelaşi lucru se poate spune despre cărţile de
critică literară, despre cronicile şi studiile tipărite, întro formă sau alta, în această perioadă. În multe privinţe,
criticul era mai expus decât scriitorul, pentru că, dacă
un scriitor mai putea, sub diverse pretexte şi motive, să
se situeze şi pe poziţii discutabile din punctul de vedere al mereu schimbătoarelor comandamente ideologice, criticul era, în ochii acelora care coordonau activitatea culturală în regimul comunist în formare, un fel de
supraveghetor în serviciul permanent al ideilor impuse
de plenare şi congrese, de diverse luări de poziţie ale liderilor politici sau ale scriitorilor cu angajament oficial în sfera politicii.

a lui Caragiale pe linia de partid – medalia de aur nefiind atribuită”.
La acest punct, Alex Goldiş reproduce opinia din Istoria literaturii române de azi pe mâine: „Uneori nu se
dau premii pentru critică şi istorie literară, ceea ce e frapant: tocmai mentorii şi zbirii literaturii noi nu apar cu
adevărat excepţionali, apţi pentru premiere; din aceeaşi
constatare decurge alta: directorii ideologici sunt incapabili ei înşişi să dea opere literare excepţionale ideologic, demonstrând, astfel, implicit şi involuntar, că ideologia nu le aparţine absolut şi că literatura nu este ideologie pură.” Este pentru a se distanţa faţă de Marian Popa,
care, după părerea lui, „se înşală când vede în această
ezitare de premiere a celor mai importante cărţi de ideologie a vremii o recunoaştere, chiar implicită, a lipsei
lor de valoare” şi când apreciază că, „ezitarea de a recompensa public critica nu e decât o strategie, o formă de
ameninţare menită să preîntâmpine slăbirea partinităţii”.
În realitate, nu se înşeală nici Marian Popa, nici Alex
Glodiş; amândoi au dreptate. Procedura, aparent clară, a
atribuirii premiilor implica, în realitate, o alchimie ceva
mai obscură, aşa încât putea include ambele tipuri de
calcule sau de judecăţi. La care se pot adăuga, în grade
diferite, criterii „ad-hoc”, răstălmăciri ale regulamentului, în funcţie de felul în care fiecare simţea cum se învârte morişca politicii (şi, legat de aceasta, a ierarhiilor
în viaţa literară, care glisau frecvent de la un an la altul
şi chiar de la o lună la alta), amiciţii sau inamiciţii personale ale membrilor unui juriu, momente umorale, neînţelegeri între cei care hotărăsc, plus dorinţa lor (să nu
uităm în ce an ne aflăm!) de a se prezenta, pentru maimari şi pentru diriguitori, dar şi pentru cei aflaţi pe poziţii inferioare, drept intransigenţi, fermi, clarvăzători în
privinţa liniei partidului, care are încă nevoie să fie înţeleasă mai în profunzime, în vreme ce ei, aceşti membri
ai juriului, au ajuns la o cunoaştere superioară, la un nivel ideologic ridicat şi pe deplin în acord cu comandamentele de partid etc., etc.
Că este aşa o dovedeşte chiar o notă inserată într-una
Precaritatea criticii,
dintre paginile imediat următoare din Critica în tranabilitatea argumentaţiei
şee, unde este invocată, pe lângă o amendare superioa„Făcând tabula rasa dintr-o întreagă tradiţie cultura- ră, condescendentă, din partea lui Ion Vitner a încercălă, stalinismul adusese critica românească într-o triplă rilor lui Călinescu de a se converti, şi reacţia furioasă a
criză: a obiectului (de vreme ce toată literatura română lui Paul Georgescu împotriva unui articol encomiastic la
era pusă la index, criticii nu mai aveau, practic, despre ce adresa socialismului, semnat de Şerban Cioculescu, alt
să scrie), a instituţiei (domina o structură oligarhică, în proaspăt candidat la convertire, reacţie din care rezultă
care nu conta mesajul, ci poziţia din care era enunţat) şi că nu oricine avea dreptul să vorbească despre partid şi
a modalităţii de manifestare: critica orală era superioa- în numele partidului, ci doar un grup de aleşi.
ră criticii manifestate în scris, [aceasta din urmă] având
rolul de a îndruma scriitorul pe calea corectă ideologic.
Statutul de precaritate al criticii este ilustrat, prin- Cine erau proletcultiştii?
Nu în ultimul rând, şi alţi critici şi istorici literari cotre altele, prin aducerea în discuţie a unui eveniment de
mit
greşeala de a-i socoti proşti şi inculţi pe pontifii criviaţă literară: „puşi în faţa producţiei criticii noi, aparatticii
proletcultiste. Dimpotrivă, unii dintre ei erau foarnicii mandataţi să ofere consistente premii literare ezite
citiţi,
bine informaţi cu privire la literatura occidentată să-i recompenseze eforturile”. Aşadar, în 1953, anul la
lă,
mult
mai
bine informaţi decât alţii, chiar, datorită unor
care se referă cu deosebire pasajul citat (tot pe urmele
asupra cărora nu insist. Este suficient să veîmprejurări
lui Marian Popa), „Ov.S. Crohmălniceanu primeşte [...]
dem
cine
au
fost, de fapt, Vitner, cel care se raliase avanun dezamăgitor premiu Clasa a II-a în cadrul distincţiigardei
de
la
„unu”,
sau Crohmălniceanu, cu lecturile lui
lor R[epublicii].P[opulare].R[omâne], Silvian Iosifescu
doar premiul al III-lea pentru readucerea monografică pretenţioase, la zi, în anii proletcultismului, din literatura
apuseană, despre care a scris revista „Observator cultural”
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acum câţiva ani. Prin urmare, ei înşişi puteau şti că o carte este valoroasă sau nu, dincolo de grila ideologică. Ca să
mai aduc un argument, Maria Octavian Pavnotescu povesteşte, în volumul său memorialistic publicat de curând,
Viaţa ca reprezentare, că Vitner însuşi i-a cerut să se ocupe în mod expres de „Psalmii” lui Arghezi într-o lucrare
de doctorat, într-o vreme când acest subiect încă era tabu.
Sigur că discuţia poate fi purtată şi către modalităţile
în care unii hotărau când şi ce va deveni liber la publicare sau în privinţa abordării (şi până unde, cât, ceea ce este
foarte important, iar cartea de faţă este şi o reconstituire a avansării pe drumul deschiderii unor teme şi subiecte, al studiului şi tratării unor autori şi aşa mai departe),
dar vreau să relev aici că, în anumite cazuri, subiecte atât
de complexe cum este acela al criticii în epoci aşa cum au
fost cea proletcultistă şi cele ulterioare, cer fie o experienţă mai mare a celui care le abordează, fie măcar o mai
bună şi mai amănunţită consiliere din partea celor care îi
îndrumă eforturile sau măcar iau act de ele într-unul sau
altul dintre stadiile realizării unei astfel de lucrări.
De asemenea, este de spus că tocmai lecturile lor întinse şi nivelul la care înţelegeau sau puteau înţelege arta
şi literatura îi făceau periculoşi pe aceşti critici oportunişti, cel puţin prin capacitatea de a utiliza în mod pervers argumentele, ca să nu mai spun că, văzuţi azi, moralitatea lor nu-i aşează în cea mai favorabilă lumină, orice am spune despre credinţa lor în marxism. Din păcate,
înşişi aşa-numiţii „clasici ai marxism-leninismului” erau
deficitari la capitolul viziunii despre artă şi literatură, domeniu unde ei renunţau la partea „ştiinţifică” din materialismul dialectic, aceea care ar fi putut să le dea registre
de gândire mai aproape de realitatea artistică, în favoarea unui misticism frust şi mesianic legat de rolul în ridicarea clasei muncitoare, a maselor şi alte asemenea utopii de inginerie socială.
Pe de altă parte, nu găsesc de prisos să atrag atenţia
că Vitner a obţinut de două ori Premiul de Stat: în 1949,
când a avut nu mai puţin de patru titluri ce îl puteau plasa în fruntea criticii proletcultiste, şi în 1955, probabil
pentru volumul Eminescu (în acelaşi an, dedicase o carte unui scriitor chinez, Go Mo-Jo, un punct deloc neglijabil în ecuaţia epocii, obţinut pe frontul internaţionalismului proletar).

Deschizători şi deschideri

M-am îndepărtat, oarecum, de cartea pe care o discut
aici, dar numai pentru a sublinia o dată mai mult cât de
plin de capcane este un astfel de demers. Spre lauda lui,
cel care este unul dintre vârfurile criticii tinere de la noi,
îl numesc pe Alex Goldiş, se apropie mult mai bine înarmat decât l-ar presupune vârsta pe care o are şi experienţa de viaţă, de tema aceasta a evoluţiei criticii româneşti
după cel de-al doilea război mondial până în anii ’80. Îl
ajută mult pentru reuşita descrierii şi înţelegerii unor fenomene care pun probleme şi unor critici cu state vechi,
dincolo de un talent remarcabil, fără discuţie, de o aptitudine mai rară de a aborda chestiuni de critică a criticii,
tocmai unul dintre conceptele cu care a pornit la drum
în vederea lucrării în varianta iniţială. Am în vedere faptul că, înainte de a se opri asupra criticilor care au însem-
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nat ceva mai ales în perioada de după 1960 şi mai cu deosebire după 1965-1966, în urma schimbărilor declanşate de concepţiile lui Nicolae Ceauşescu expuse la Congresul al IX-lea al P.C.R. – e vorba (ordinea este aleatorie) de
Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Sorin Alexandrescu,
Virgil Nemoianu, Gabriel Dimisianu, Lucian Raicu, Adrian Marino, Matei Călinescu, Nicolae Balotă, Cornel Regman, Mircea Martin, Valeriu Cristea (l-aş include şi pe
Marin Mincu, apărut ceva mai târziu, deşi Alex Goldiş îl
omite, dintr-un motiv pe care îl înţeleg, într-un fel, dar la
care în carte putea să renunţe) şi alţii – a avut grijă să se
iniţieze temeinic în ceea ce priveşte tematica şi conţinutul efectiv al cărţilor prezumate a fi influenţat, mai mult
sau mai puţin, dezbaterile din critica românească în acest
interval. Dacă discută, de exemplu, despre Maurice Blanchot, Serge Doubrovsky, Roland Barthes, Georg Lukács,
Ernst Bloch şi ceilalţi mai sus enumeraţi, o face în cunoştinţă de cauză, fiind în măsură să urmărească influenţele pe care ideile acestora le generează la criticii români.
Nu ezit să afirm că, peste interesul pe care în chip natural îl stârneşte analiza metamorfozelor critici literare româneşti începând cu jumătatea a doua a deceniului al cincilea al secolului trecut şi până la finalul regimului comunist, farmecul cărţii lui Alex Goldiş şi interesul ei ştiinţific major vin anume din această analiză a modului cum
teoriile critice occidentale erau adoptate, adaptate, tratate,
încorporate în discursul critic de la noi, în dublul demers
de eliberare din corsetul realismului socialist şi al directivelor de partid, pe de-o parte, precum şi de sincronizare,
pe de alta, cu noul în materie de metodă în mediile culturale din Apus, prin aceasta încercându-se o asigurare a
evoluţiei înseşi a domeniului la noi.
Ce mi se pare că lipseşte în Critica în tranşee ar fi să se
adauge dezbaterii legate de căutările, definirile şi redefinirile teoretice ale perioadei, analiza efectivă a modului
în care acestea se reflectau în textele de cronică literară
publicate în revistele din acest timp, şi nu doar la numele importante. Acesta ar fi, poate, conţinutul unei alte lucrări sau al unui demers întregitor pentru o viitoare ediţie (ceea ce ar mări considerabil dimensiunile lucrării, dar
poate că şi miza ei ştiinţifică, se înţelege). De ce fac referire la acest lucru? Pentru că, adesea, în practică, lucrurile se petrec altfel decât în teorie, iar pentru un istoric literar, un cercetător sau chiar un cititor care vrea să ştie şi
să înţeleagă mai mult, nivelul criticii foiletonistice al perioadei respective ar indica mult mai multe faţete ale acestei legături între obiectul critic, metodă şi... modă, înţelegând prin modă un set de clişee. Ca să nu mai spun că
mi se pare simptomatic, pentru felul în care critica noastră s-a împotmolit în anii ’80 într-un calofilism păşunist,
într-o metodă impresionist-literaturizantă, caracterizată
de un alexandrinism vetust şi uşor ridicol, contraproductiv la nivelul ideilor şi al turnurii ştiinţifice necesare oricărui demers critic, modul în care sunt redactate articolele
Dicţionarului Zaciu. Am avea, într-o asemenea abordare,
care nu e din partea celui care se exprimă aici decât o sugestie legată de adâncirea câmpului cercetării şi nu neapărat un defect al cărţii, tabloul mai aproape de completitudine al decăderii, măririi şi iar decăderii criticii noastre de întâmpinare în respectiva epocă.
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Tectonica genului critic

Diversele secţiuni ale Criticii în tranşee retrasează, în
succesiunea evenimentelor, tranziţiilor şi transformărilor,
o tectonică a „genului critic” la noi, în perioada amintită,
marcată de rupturi şi de reveniri, de avansuri şi de opoziţii. Citez doar câteva: „Realismul neţărmurit”, „Afinităţi picardiane”, „Îmblânzirea metodelor lingvistice”, „Călinescianismul şi critica de identificare”, „«Universul autonom al operei»: Între critica pură şi existenţialism”, „Critica imanentă. Cărţile deceniului şapte”, „Un concept-passepartout: eseul”. Acestea, ca şi toate celelalte, sunt tot atâtea
etape distincte ale dezbaterilor din critica românească referitoare la rostul şi la metodele abordării operei literare.
A existat o influenţă vădită, cum am spus, în activitatea criticilor literari de la noi, din partea lucrărilor străine,
multe (de fapt, aproape tot ce era esenţial, graţie, în principal, eforturilor colectivului de la Editura Univers, condusă de Romul Munteanu) traduse şi în româneşte începând cu a doua jumătate a anilor ’60 (am pomenit mai
ales ecourile franceze, nu au lipsit însă cele anglo-saxone,
germane şi cele venite din partea structuralismului rus,
dar aş încărca excesiv acest comentariu oprindu-mă asupra lor; analiza lor o face, de altfel, la un nivel remarcabil,
probând încă o dată o înclinaţie aparte pentru metacritică, Alex Goldiş), dar şi una care provenea de pe un teren
autohton, de la Maiorescu, Gherea, Lovinescu şi alţii, dar
mai cu seamă de la G. Călinescu.
Discuţia despre călinescianism şi anti-călinescianism
este, nolens-volens, dincolo de capitolele special dedicate, pânza freatică a întregului peisaj critic în perioada de
după 1965. Atât de mare a fost influenţa lui G. Călinescu
(care, mi se pare, continuă să se exercite, în ciuda luărilor
de poziţie împotriva operei celui supranumit, la un moment dat, „Divinul critic”), încât este limpede că, făcând
abstracţie de binomul artă pentru artă–artă cu tendinţă,
rămas de la disputa Maiorescu–Gherea şi care a ajuns să
ocupe mult din dezbaterile la care se înscriseseră, după
căderea stalinismului, criticii dornici să cureţe literatura şi comentariul literar de sechelele realismului socialist
(Alex Goldiş semnalează cu perspicacitate şi acut simţ al
nuanţelor aceste tribulaţii), axul central al metodelor, orientărilor şi ideologiei şi practicii critice româneşti îl constituie moştenirea călinesciană, faţă de care mai fiecare
simte nevoia să se raporteze, explicit sau implicit, aderând sau distanţându-se.
În această dispută, unde anti-călinescienii ţin să facă,
în general, figură de înnoitori ai limbajului critic, de partizani ai obiectivităţii ştiinţifice, de adversari ai lipsei de sistem (probând, fără voie, că nu l-au înţeles pe Călinescu)
s-au aruncat în joc arme redutabile, argumente dintre cele
mai pertinente şi mai de impact, aş spune. Este, poate,
uşor surprinzător astăzi să aflăm de la Alex Goldiş, care a
investigat cu atenţie şi prestaţiile unei tabere, şi pe ale celeilalte, că, de pildă, membrii Cercului Literar de la Sibiu
apărau puncte de vedere mai tradiţionaliste decât ne-am
aştepta. Cornel Regman, spre exemplu, pe lângă scuzabilul demers împotriva criticii cu „stil”, s-a făcut cunoscut şi
„pentru asprimea cu care a întâmpinat în cronici cele mai
importante nume ale criticii tinere”. Trecând de acest aspect concret, autorul ţine fără justificare partea „moder-
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niştilor”, neluând în seamă că, în principiu, aproape nici
unul dintre cei care nu prizau modernismul emfatic, mai
ales în materie de limbaj, şi atitudinea cam infatuată şi
cam snoabă (cum găsea Al. Piru) nu luau poziţie în numele unor idei reacţionare, conservatoare în cel mai fericit caz, cum i se pare tânărului critic, ci în numele unui
echilibru al viziunii şi al limbajului. Îndemnau, cu alte cuvinte, la măsură şi, retrospectiv privind lucrurile, pare că
aveau şi ei dreptatea lor, fiindcă structuralismul, de pildă şi aplicarea în practica de comentariu literar a teoriilor
limbajului nu s-au fixat în practica ulterioară.
Într-un articol cu titlul „Încă o dată despre limbajul
criticii literare”, apărut în primul număr pe 1964 al „Luceafărului”, Cornel Regman pleda în termenii următori
împotriva unei sofisticări pe care o găsea nejustificată a
limbajului criticilor noi: „Adagiul cunoscut «scriu lung
pentru că n-am putut să scriu scurt» s-a transformat, pare-se, în «scriu complicat pentru că n-am răbdare să scriu
pe-nţeles»”. Nicolae Manolescu îl combătea într-un text
intitulat „Stilul criticii literare”, apărut în „Gazeta literară”, numărul din 16 aprilie, acelaşi an. Peste decenii, undeva, pe la cumpăna anului 2000, Nicolae Manolescu vorbea, într-un editorial din „România literară” (succesoarea
„Gazetei literare”, în paranteză fie zis), făcând apel şi la experienţa personală, despre faptul că tinerii critici ai momentului aveau tendinţa să scrie complicat, utilizând neologisme şi terminologie sofisticată, dar, pe măsura trecerii timpului, stilul lor se va simplifica, devenind mai clar
şi mai pe înţeles. Partea „tare” a acestei cărţi o constituie,
fără îndoială, minuţia cu care urmăreşte şi consemnează
feluritele intervenţii ale criticilor dintr-o tabără sau alta,
ori ale celor care luaseră problemele pe cont propriu, în
perioada de care se ocupă, ceea ce face, prin buna stăpânire a ariei de cercetare, spectacolul de idei şi mai interesant. Este o dovadă mai mult decât convingătoare că în
materie de idei, disputele fac istorie, cum afirmam în debutul acestui comentariu.
Ca să fim obiectivi, nu e mai puţin adevărat (ştim asta
măcar de la M.H. Abrams) că, deşi teoriile au o viaţă a lor
şi, chiar dacă, la un moment dat, ele cad în desuetudine,
fiind socotite greşite şi înlocuite, în consecinţă, cu altele,
care la rândul lor suferă aceeaşi soartă, ştiinţa, cunoaşterea avansează. Este ceea ce s-a întâmplat şi în critica românească. Şi dacă am invocat exemplul trist al nivelului
criticii finalului deceniului al nouălea, vizibil în Dicţionarul Zaciu, nu pot să nu remarc faptul că revirimentul excepţional al criticii noastre de întâmpinare de azi nu s-ar
fi putut realiza fără şcoala anterioară, reprezentată de criticii pe care i-am enunţat undeva, mai sus, dar şi de alte
nume, fiecare cu contribuţia sa, mai mare sau mai mică.

Lecturi fidele

Un punct important asupra căruia atrage atenţia Alex
Goldiş este acela referitor la libertatea mai apăsată a cronicii de întâmpinare (un capitol din cartea lui Alex Goldiş se intitulează „Critica de întâmpinare ca manifest”),
prezentă în publicaţiile de după 1965, aşadar, după depăşirea discuţiilor legate de realismul socialist şi după
turnirurile determinate la noi de atracţia exercitată de
conceptul cam fluid pentru mentalitatea de atunci al lui
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Garaudy de realism din cartea lui Despre un realism neţărmurit, în raport cu aceea a studiilor publicate în volum. Este de văzut aici unul dintre elementele importante care au dus la marele prestigiu al criticii foiletonistice
la noi („foiletonistica e instituţia principală a schimbărilor de mentalitate din anii ’60”), ce are istoria sa aparte şi explică de ce apărem azi ca o bizarerie unora, care,
sub pretextul cam obtuz că prin alte părţi nu ar exista
aşa-ceva, acceptă greu cât de valoros este acest segment
în viaţa literară românească.
În această sferă se înscriu şi articolele programatice ale unora dintre critici. Cel pe care autorul îl vede ca
având, la timpul respectiv, probabil cea mai mare influenţă a fost Nicolae Manolescu. Printr-o serie de articole, intervenţii şi cronici, tânărul critic pe atunci determină o dezbatere în „Gazeta literară” ale cărei ecouri, în
timp, s-au dovedit, în pofida unor imprecizii sau erori
de apreciere, deosebit de fructuoase, influenţând hotărâtor felul cum a evoluat critica literară a anilor ’70. Ani
în care tot Nicolae Manolescu avea să lanseze o „sintagmă-vedetă”, cum o numeşte Alex Goldiş, în mod evident
un admirator al „părintelui” acesteia (dar nu unul necritic, atunci când descoperă filiaţii nemărturisite în opera acestuia, din Sartre, de pildă, dar şi din alţi autori, nu
ezită să le semnaleze): „lecturi infidele”. „Cazul «lecturilor infidele» e simptomatic pentru subtila trecere de la
logica reformistă, a progresului iniţiat şi asistat de partid, la liberalizarea propriu-zisă – în care, deşi Partidul
nu dispare total din ecuaţie, el începe să admită iniţiativa individuală în propunerea conceptelor”, precizează,
pertinent, Alex Goldiş.
La drept vorbind, conceptul „lecturilor infidele” este
precar din punct de vedere terminologic, ca şi altele, seducătoare în formulare, dar inadecvate în semantica lor,
aparţinând autorului Metamorfozelor poeziei. Alex Goldiş depune mult efort să motiveze, datorită lecturilor
sale... fidele, să explice ce a vrut Nicolae Manolescu să
spună cu aceasta, ca şi cu, de exemplu, „lectură unilaterală”, şi reuşeşte tocmai datorită faptului că s-a străduit
să citească şi să pătrundă înţelesul pe care trebuie să i-l
atribuie, aşa încât pentru el conceptul e parcă mai clar
decât a reuşit să îl facă acela care l-a iniţiat, iar întâmpinările nefavorabile de atunci par de prisos. Or, tocmai
acele polemici şi completări probează faptul că există o
discrepanţă între conţinutul conceptului şi denumirea
lui. Dar, cu ocazia acestor explorări în devenirea criticii literare de la noi în deceniile de după cel de-a doilea
război mondial, se arată clar care a fost rolul lui Nicolae Manolescu în lupta împotriva dogmatismului, criticul dovedindu-se un luptător tenace şi abil, imaginativ în lupta cu restricţiile oficiale, cu metehnele de comportament critic sau de gândire. Poate că era nevoie de
acest exerciţiu de exactitate istorică pentru că unele dintre erorile lui Nicolae Manolescu din ultimii douăzeci de
ani au putut să estompeze uneori, din păcate, în ochii
contemporanilor, rolul extrem de important pe care l-a
jucat, marile merite pe care le-a avut în eliberarea criticii noastre literare de poncife ideologice şi de încremenire în timiditate, în impunerea autonomiei esteticului
şi a unei abordări a operei – în critica de întâmpinare,
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ca şi în studii mai ample – în conformitate cu caracterul deschis al acesteia.
Nu în ultimul rând, cartea lui Alex Goldiş – căruia
i se poate imputa influenţa unui limbaj pe alocuri (dar
numai pe alocuri) contaminat de clişeele generaţiei sale,
de întrebuinţarea cam bombastică a unor anglicisme şi,
nu în ultimul rând, faptul că a transcris tale, quale pasajele citate din lucrări în engleză sau în franceză, în loc
să le dea în varianta românească (ori în ambele, dacă ţinea neapărat) – este şi o istorie a puterii şi prestigiului
pe care le-a dobândit la noi critica de întâmpinare.
E adevărat că în România critica teoretică nu s-a ridicat niciodată, privită în general şi nu în manifestări
individuale ale unor autori, la nivelul celei occidentale,
dar tocmai prin încercările prin care a trebuit să treacă, aceasta s-a definit mai bine în raport cu obiectul ei,
iar cronica de întâmpinare a devenit un gen caracterizat
de o frumuseţe şi o profunzime în sine, ce dublează judecata de valoare, pe care critica din Apus ataşată, cum
este, de vectorul publicitar, nu le-a atins sau le-a pierdut.

O carte de referinţă
(dacă vrea şi editura)

Critica în tranşee, de Alex Goldiş, este o carte bine
documentată, captivantă, scrisă cu stil, aducând multă
informaţie în pagină, informaţie comentată cu aplomb
şi cu simţ al detaliului. Şi, ce e deosebit de important,
avem de-a face cu un demers realizat sine ira et studio,
fără angajare ideologică, cu toate consecinţele pozitive
pentru nivelul ştiinţific al textului care decurg de aici.
Supărător este însă faptul că, aşa cum a fost editată, lucrarea a apărut fără indice de nume şi fără bibliografie,
ceea ce îi diminuează enorm calitatea de instrument de
lucru pe care şi-ar putea-o în mod firesc revendica. Editura Cartea Românească – dacă acesteia îi aparţine, cum
cred, iniţiativa de a renunţa la aceste pagini sub motivul
unor îndoielnice calcule economice – a acţionat cu totul păgubitor pentru nivelul ştiinţific al unei lucrări din
acelea cum nu se scriu chiar atât de des. aşa că ar avea
datoria unei ediţii realizate cum se cuvine, după toate
regulile. Trebuie înţeles că există anumite rigori în editarea de carte ştiinţifică şi că amatorismul sau calculele prin care se economisesc câţiva lei nu au ce căuta în
asemenea întreprinderi.
Prin demersul său, Alex Goldiş a izbutit să redea, cu
talent şi aplicaţie, cu un efort de investigaţie enorm şi
prin regăsirea sensului cu care anumite concepte au circulat într-o epocă tulbure şi plină de primejdii, un tablou viu şi dinamic, cu luminile şi cu umbrele lui, al criticii literare româneşti din a doua jumătate a secolului al
XX-lea. Aş îndrăzni să spun chiar că a reparat o imagine care unora li se înfăţişa ca mult prea plină de concesii şi de cedări, lipsită de nobleţe, tratând-o cu realism
şi obiectivitate, demonstrând că încrederea care se arată
actului critic are suficiente justificări, în ciuda accidentelor istorice care au influenţat-o şi a scăderilor morale de care ea s-a făcut vinovată în anumite perioade. Nu
mă pot împiedica să sper că această carte va determina
emulaţie în critica românească.
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Importanţa marilor universităţi
imperiale europene.
autorităţile profesorale ale timpului,
profesorii lui Eminescu
Motto:
...critica și disputele erau încurajate, nu pedepsite
Josef Bauer

D

Rezumat:
După 1850, Imperiul Habsburgic se lăuda cu un excelent sistem de școli și universităţi – spune William M. Jhonston în cartea sa, Spiritul Vienei. Cele mai cunoscute dintre acestea erau, în primul rând, cele din Viena și Berlin.
Ceea ce s-a realizat în 1850 în învățământul austriac a
constituit un important pas înainte în educaţia europeană; profesorii erau extrem de pregătiţi, iar în multe
cazuri, frizau geniul. Capacitatea de a inventa era stimulată, ceea ce a dus la o efervescență a spiritului creator.
O pleiadă de profesori a audiat Mihai Eminescu la universitatea din Viena: Robert Zimmermann, Karl Sigmund
Barach–Rappaport, Theodor Vogt, Rudolf von Ihering,
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Karl Ludwig Lorentz, Jacob
von Stein, Ernest Brüke ori
Joseph Hyrtl. La Berlin, Eminescu va audia profesori la
fel de vestiţi: Karl Richard Lespius, Eduard Zeller, Johann
Gustav Droysen, Eugen Dühring, C. N. Althaus, Hermann
Bonitz, Hermann–Ludwing–Ferdinant von Helmholtz,
Emil Du Boi–Reimond, iar despre seriozitatea și probitatea studiilor lui Eminescu în aceste două universități stă
mărturie întreaga sa operă.

Abstract:
After 1850, the Habsburg Empire boasted with an excellent system of schools and universities - says William
M. Jhonston in his book entitled „The Spirit of Vienna”. The first ones and the most popular of these were
those of Vienna and Berlin. What has been achieved in
1850 in the Austrian education was one step ahead in
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European education; teachers were highly trained, and
in many cases, they were of genius. Ability to invent was
stimulated, which resulted in an effervescense of creative spirit. A lot of professors like Robert Zimmermann,
Karl Sigmund Barach–Rappaport, Theodor Vogt, Rudolf
von Ihering, Karl Ludwig Lorentz, Jacob von Stein, Ernest Brüke or Joseph Hyrtl heard Mihai Eminescu at the
University of Vienna. In Berlin, Eminescu would hear teachers as famous as those of Vienna: Karl Richard Lespius,
Eduard Zeller, Johann Gustav Droysen, Eugen Dühring,
C. N. Althaus, Hermann Bonitz, Hermann–Ludwing–Ferdinant von Helmholtz, Emil Du Boi–Reimond and the seriousness and the probity of Eminescu studies in these
two universities are testified in his work.
Vorbind despre şcoli şi universităţi, despre întoarcerea la tradiţie, care echivala cu o şcoală pentru genii[1],
William M. Johnston susţine, cu argumente dintre cele
mai convingătoare, că după 1850, Imperiul Habsburgic se
lăuda cu un excelent sistem de şcoli şi universităţi[2]. Gimnaziile de pe întreg teritoriu pregăteau intens elevii în
vederea obţinerii unui examen foarte important la vremea respectivă, matura, examen care era garanţia că
orice tânăr putea să acceadă la una dintre cele mai înalte forumuri ale învăţământului superior, care, la rându-i, atrăgea – în regiuni diferite ale imperiului – crema
tineretului progresist al vremii. Universităţile imperiale
erau râvnite cu asupră de măsură, întrucât practicau un
nivel ştiinţific extrem de ridicat. Cele mai cunoscute dintre acestea au fost, în primul rând, cele din Viena şi Berlin, dar nici celelalte din Cracovia, Praga, Innsbruck, Graz,
Lemberg, Budapesta, Klausenburg (Clujul de astăzi), din
Budapesta sau Agram, nu erau de neglijat. Acest binemeritat prestigiu era susținut nu numai de ținuta academică a mult cunoscutei rigori germane, ci mai ales de
substanțialitatea pozitivă a calității cursurilor predate.
Vestitul Theresianum, fondat la iniţiativa împărătesei
Maria Tereza încă din 1746, după scoaterea câtorva generaţii de absolvenţi, nu numai că şi-a pus amprenta întâietăţii, dar a dat un substanțial impuls creator şi o nouă
direcţie învăţământului. Ceea ce s-a realizat în 1850 din
punctul de vedere al şcolarităţii (pe când Bucovina anexată la imperiu era în curs de alfabetizare), a constituit
un important pas înainte în educaţia europeană, căci
durata anilor de studiu în gimnaziu a fost prelungită de la
şase la opt [ani n.n.], şi în locul predării tuturor disciplinelor,
fiecare profesor îşi preda propria disciplină[3]. Acest lucru,
nu numai că a constituit saltul calitativ al specializărilor
pe domenii profesionale, dar el a fost modelul pe care
s-a bazat învăţământul modern până în zilele noastre.
Acest sistem se baza pe studierea cu precădere a
limbii şi literaturii clasice greceşti şi latine, aşa încât, în
gimnaziile de elită, precum Schottengymnasium, cursul
de greacă avea ca punct culminant citirea lui Aristotel[4].
1. William M. Johnston, Spiritul Vienei. O istorie intelectuală şi socială 1848–1938, Traducere de Magda Teodorescu, Editura Polirom,
Iaşi, 2000, p. 78.
2. Idem.
3. Id ibidem, p. 79.
4. Id ibidem, p. 80.
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Pentru aceasta, programa şcolară cerea studierea latinei
timp de opt ani, iar limbii elene i se dedicau cinci ore pe
săptămână[5], în aşa fel încât toate cursurile profesorilor
erau împănate de aluzii la autorii greci şi latini, insuflând fiecărui student conştiinţa faptului că participă la un demers
cultural început cu milenii în urmă[6]. Efortul învăţăturii era
istovitor, căci orele obişnuite de curs pentru studenţimea vremii începeau în mod regulat la ora 7:00 dimineaţa
– sau chiar la 6:15 – şi continuau până la 8:00 seara[7].
Mai mult, odată student, aveai privilegiul de a ţi se
reduce stagiul militar obligatoriu, lăsând deoparte faptul că absolvirea unei facultăţi îţi dădea dreptul să aspiri
la posturi înalte în slujba statului[8], aşa cum a beneficiat şi
Ioan Slavici – ceea ce nu era puţin lucru. Aceste posturi
înalte, erau, la rându-le, bine plătite, iar prestigiul unui
astfel de post îţi crea oportunitatea accesului în înalta societate, rostuită după reguli stricte, la care în mod
obișnuit, căile îți erau interzise. Odată, însă, intrat în ea,
cărările avansării (unele ortodoxe, altele mai puţin), îşi
aveau rostul lor în ușurința de a înainta în grad, pe scara
ierarhiei sociale. În general, însă, numai primatul școlii, şi
prestigiul acesteia îţi aducea avansarea.
Prin urmare, efortul învăţăturii era unul acerb, iar profesorii erau extrem de pregătiţi și care, în multe cazuri,
frizau geniul. Existau, evident și mediocrităţi, care avansau de la grdul de ordinarius la cel de extraordinarius prin
diferite tertipuri, fenomen perpetuat până astăzi în fel şi
chip, cu menţiunea că cei de astăzi au o bază culturală
mult mai subţire decât cea pe care se baza un mediocru
al timpului. În rest, nimic nou sub soare; profesorii universitari de economie şi drept erau şi funcţionari superiori
şi, nu o dată, jurnalişti[9] – lucru grăitor, altfel, despre mersul societății funcționărești imperiale, excesiv și absurd
până la kafkianism.
Evident că toate aceste universităţi şi-au dobândit
prestigiul datorită unor personalităţi accentuate ale timpului. Datorită prestigiului lor deja confirmat, acestea au
avut avantajul de a nu respecta o programă școlară impusă, ci privilegiul de a-şi susține cu argumente dintre
cele mai convingătoare, propriile teorii, de la catedrele
unde activau ca profesori, iar lucrul acesta se întâmpla
fie că aceştia evoluau în domeniul medicinii, ştiinţelor
sociale, filosofiei sau dreptului. Constituind adevărate
modele pentru studenţi (după caz şi pentru elevii acestora), ei erau exemple ideale de urmat, iar la rândul lor,
un exemplu care-i califica pentru viitoarea carieră profesională ori pentru promovări pe treptele ierarhiei sociale.
Toate aceste universităţi au avut rolul şi locul lor în
propagarea ştiinţelor, care au luat un avânt fără precedent în epocă, tocmai pentru că se dădea frâu liber capacităţilor creatoare ale individului, iar la baza acestora
stătea, deopotrivă, seriozitatea studiului şi rigoarea învăţăturii bine predate. Nimic nu era lăsat la voia întâmplării; totul se făcea temeinic, argumentat şi logic. Bibliotecile şi sălile de curs erau înţesate atât de studenți,
cât și de publicul obișnuit, căci interesul pentru un
5.
6.
7.
8.
9.

Id ibidem.
Id ibidem.
Id ibidem, p. 83.
Id ibidem, p. 81.
Id ibidem, p. 82.
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domeniu sau altul era provenit din setea de cunoaştere și de înclinația proprie. Cum am zice astăzi, acești oameni gândeau cu mintea proprie; informaţia era ţinută
la zi, fie prin publicarea cu sârg a cărţilor şi tratatelor (din
care studenţii, înaintea tuturor, se hrăneau pe viu, căci
ei luau cunoștință de ceea ce urma să fie publicat mai
târziu, chiar din gura profesorilor, la universitate), fie prin
intermediul presei adusă la zi în mai toate cafenelele și
birturile unde studenții se întâlneau prin forța lucrurilor.
Capacitatea de a inventa era şi ea stimulată, nicidecum
inhibată, ceea ce a dus la o efervescență a spiritului creator, atât în domeniul științelor umaniste cât și în cel al
creativității ori științelor exacte.
Faptul că Viena timpului a ajuns să fie cunoscută
drept Mecca medicinei imperiale a constituit un pas calitativ în dezvoltarea învățământului superior, încât astăzi
abia se mai cunoaște faptul că Viena era, în fapt, era un
produs al originii învăţământului universitar din Ceheia;
exemplu grăitor în acest sens este faptul că pe la 1850
Spitalul General vienez folosea, ca singur mod de tratament... vişinata. S-a întâmplat, după această dată, ceea
ce se întâmplă în mod similar astăzi cu fenomenul atragerii celor mai mari capacități creatoare din lume în mirajul cercetării din Statelele Unite ale Americii.
Astfel, medicul anatomist Karl von Rokitansky
(1804–1878), originar din Köninggrätz, a activat la Viena
din 1844, transformând anatomia patologică, prin cele
85.000 de autopsii, într-un mod ştiinţific de diagnosticare, iar cehul Josef Škoda, care provenea din Pilsen (unchiul celebrului fabricant de arme, Emil von Škoda), a
pus bazele diagnosticii moderne, codificând rezultatele lui Rokitansky. Devotamentul absolut al tuturor acestor oameni de ştiinţă nu poate fi pus la îndoială, iar colaborarea dintre ei era totodată o concurenţă acerbă, nu
lipsită de dispute radicale, dispute care adânceau convingerile fiecăruia, până la fanatism. Rokitansky credea,
spre exemplu, că datorită agresivităţii protoplasmei din el,
omul nu se poate abţine să nu mintă, să nu înşele şi să nu fie
duplicitar, defecte pe care numai statul le poate controla[10].
Pe lângă Johann von Oppolzer, un diagnostician excelent, un alt ceh, Ferdinant von Arlt a descoperit cauzele care stau la baza miopiei. Toţi aceşti excelenţi profesori,
oameni de ştiinţă, dar şi asidui practicieni, au fost atraşi
de Mecca medicinei imperiale şi au activat atât în cadrul
universităţii cât şi al spitalelor vieneze, unde veneau pacienţi din toate colţurile imperiului. Din păcate, primatul
diagnosticului şi neglijarea tratamentului a făcut multe
victime, dar a urcat ştiinţa medicală pe o nouă treaptă a
dezvoltării sale.
Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, îndepărtând
cu totul înfuenţa confesională a epocii, Metternich, […] a
introdus pregătirea umanistă şi ştiinţifică atât în licee, cât şi
în universităţi. Pornind de la deviza leibniziană că religia şi
ştiinţa pot convieţui, Thun a îndrăznit să-şi înveţe studenţii
să gândească singuri, ceea ce va conduce la renaşterea cercetării ştiinţifice în Austria[11]. Pe de o parte, universitatea
din Praga – cea care după 1850, va căpăta renumele de
fortăreaţă a gândirii herbartiene –, iar pe de altă parte
universităţile din Viena şi Berlin, vor fi adevăratele centre
10. Id ibidem, p. 247.
11. Id ibidem, p. 300.
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culturale şi ştiinţifice ale timpului. Cu toate acestea, universitatea vieneză (privilegiată prin condiția ei de capitală imperială) a fost cea care a excelat şi în jurul căreia s-au
adunat toate capetele luminate ale vremii.
Importanța universității vieneze a fost dată din start
chiar de locul central al amplasării acesteia. Construită
în stilul Renaşterii italiene și inaugurată în 1885, ei i s-a
dat intâietatea cuvenită, fiind plasată într-o clădire monumentală, pe Rhingstrasse, alături de clădirea catedralei, lucrare finisată în 1879, cu ocazia festivalului Makart.
Construcţia care imita catedrala din Köln, a fost amplasată pe aceeaşi stradă centrală cu Opera, apoi cu Parlamentul şi Primăria, în faţa căreia s-a construit Burgtheater-ul, în 1888. În cadrul universităţii erau reunite atunci,
Facultăţile de Drept şi de Filosofie, care, în 1848 au fost
despărţite, devenind de sine stătătoare. Atât la universitatea din Viena cât şi la cea din Berlin au predat profesori
de renume, rămase astăzi nume de referinţă în domeniilor lor, iar printre aceştia se numeră şi cei care au fost
profesorii lui Eminescu.
Un amănunt relevant pentru perioada de care vorbim, este acela că la vremea studenţiei lui Eminescu,
pentru ocuparea locurilor în sălile de curs la Universitatea
din Berlin se percepeau taxe speciale[12], în funcţie de locul
mai apropiat sau mai îndepărtat de profesorul care îşi
susţinea cursul – de unde se vede nu numai preţuirea ce
i se dădea prfesorului respectiv, dar şi interesul pe care-l
purtau studenţii, profesorilor pe care-i audiau. O pleiadă de profesori a audiat Mihai Eminescu la universitatea
din Viena: Robert Zimmermann, Karl Sigmund Barach–
Rappaport, Theodor Vogt, Rudolf von Ihering, Ritter von
Arndts, Karl Ludwig Lorentz, Jacob von Stein, Heinrich
Siegel, Ernest Brüke ori Joseph Hyrtl. Eminescu nu-l neglijează la Viena nici pe românul Nicolae Teclu, care preda la Academia Comercială, în același oraș.
La universitatea din Berlin, unde va urma, la stăruinţele lui Maiorescu, să-şi dea doctoratul – căci acesta îi
pregătea o catedră universitară la Iași –, Eminescu va audia profesori la fel de vestiţi: Karl Richard Lespius, Eduard Zeller, Johann Gustav Droysen, Eugen Dühring, C. N.
Althaus, Karl Wilhelm Nitsch, Hermann Bonitz, Karl Werder, Hermann–Ludwing–Ferdinant von Helmholtz, Hermann Munk, Emil Du Boi–Reimond.
Cum toți acești profesori ai tânărului student erau
autori de tratate fundamentale şi câţiva creatori de şcoală în specialitatea lor[13] – se cuvine să ne aplecăm asupra
personalităţii şi disciplinelor lor, în esenţele cărora au pătruns şi le-au dezvoltat.
Robert Zimmermann (1824–1898) a activat ca profesor al Universităţii vieneze aproape jumătate din viaţa
unui om: treizeci şi cinci de ani, rămânând după 1860 reprezentantul perfect al concepţiei leibniziene despre lume
în Austria[14]. De-a lungul acestui timp, el va evolua ca
profesor în domeniul filosofiei, al istoriei filosofiei, dar și
al esteticii. Situând ideea drept formă a conştiinţei şi a
12. D. Vatamaniuc, Caietele Eminescu. Mitologie şi document,
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1998, p. 48.
13. D. Vatamaniuc, Eminescu, Manuscrisele jurnal al formării intelectuale şi al lărgirii orizontului ştiinţific. Laborator de creaţie. Instrument de lucru, Editura Minerva, Bucureşti, 1988, p. 12.
14. William M. Johnston, op. cit., p. 310.
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acţiunii, ideile logice sunt, după el, modele normative ale
gândirii ştiinţifice, iar ideile estetice, modele normative ale
acţiunii. Estetica reprezintă – conform teoriei lui Zimmermann – [...] o doctrină filosofică a artei[15].
Micul Zimmermann, provenit dintr-o familie catolică
pragheză, a avut o traiectorie predestinată, din moment
ce a crescut sub tutela intensă a lui Bolzano, adoptândul intelectualiceşte și numindu-l dragul lui băiat. Crezând
cu tărie că îi va fi succesor, Bolzano îl va iniţia în matematică. Cu o memorie excelentă şi-un simţ imaginativ foarte dezvoltat, copilul a prins repede teoriile nepublicate
ale maestrului său spiritual; numai că încă nu era timpul
să le înţeleagă pe deplin. Mai mult, în adolescenţă, aşa
cum stă bine unui spirit tânăr, îl scandalizează pe maestru, inscriindu-se alături de tatăl său în mişcarea naţionalistă germană, publicând un poem care a devenit notoriu în Praga natală, circulând cu succes în rândurile populaţiei instruite.
În intervalul 1844–1848, Robert Zimmermann a studiat astronomia la Viena, unde tatăl său se stabilise din
1844, depărtându-se de teoriile lui Bozano. Tot la Viena
îşi ia doctoratul în astronomie, în 1846. Faptul că era un
rebel, o demonstrează poemul incendiar inspirat de vâltoarea anilor 1848 şi intitulat Celor care au căzut în martie. Face apostolat timp de zece ani la Olomütz şi Praga,
iar în 1861 devine ordinarius în filosofie la Viena. A fost
singurul profesor de filosofie titular din Viena, în tot intervalul dintre 1880 şi 1896, devinind în 1886, rectorul Universităţii. Îndreptându-se din ce în ce mai mult spre filosofie, Zimmermann, având o deschidere encilopedică
de mare clasă, îşi imaginează întreaga activitate practică
şi spirituală ca pe nişte subdiviziuni ale unei aventuri unice
şi gigantice, cunoscută sub numele de artă[16], distingând
regularităţile formale din viaţa socială.
Un alt profesor renumit al vremii – dar şi profesor al
poetului român – a fost Lorenz Jacob von Stein. Se naşte în 1815 şi moare în anul morţii lui Eminescu – 1890.
Acesta predă atât filosofia dreptului cât şi economie politică, ştiinţa finanţelor și pe cea a administraţiei. Publică tratate esenţiale în domeniile amintite la Stuttgard
şi Lipsca, teoretizând despre conceptul de clasă economică, diferită de stat şi în opoziţie cu acesta[17]. Beneficiind,
ca şi Zimmermann, de o ascuţime a minţii extremă, de o
mobilitate intelectuală rar întâlnită, foarte atent la ideile altora, în sensul valorificării acestora, Lorenz Stein a
teoretiat asupra unei interpretări economico-sociale a
istoriei. De aici se trage, probabil, remarca lui Ioan Slavici – ardelean pragmatic –, care-l audia la Universitate,
că prea făcea multă filosofie[18].
Fiind atras de tactul pedagogic de excepţie al profesorului Rudolf von Ihering, Eminescu participă la cursurile acestuia în domeniul dreptului roman, tocmai pentru
că eminentul profesor ştia să facă dintr-un curs arid şi rigid, unul extrem de atractiv. Publicând un tratat în trei

volume, tratat care nu poate fi ocolit de nici un specialist în
această materie[19]. Lucrarea acestuia, Der Kampf ums Recht, purtând un motto semnificativ (În luptă să-ţi găseşti
dreptul), este tradusă imediat după apariţia sa, mai întâi
în Telegraful român, ca apoi să apară și în volum. Lucrarea are succes în Principate, deoarece românii din Bucovina şi din Transilvania găseau în ea motivaţia luptei lor
pentru libertate naţională şi pentru dreptate socială, pe
care atât gazetele din Bucovina cât şi cele transilvănene
o dezbăteau, înfruntând riscurile de neimaginat ale cenzurii timpului.
Profesorul care l-a întrecut în longevitate academică
pe Robert Zimmermann a fost Adolfo Mussafia (1834–
1905), care a predat cincizeci de ani la Universitatea din
Viena atât literatura italiană cât şi filologia romanică, fiind, înainte de toate, creatorul acesteia din urmă. Cum
profesorul își alegea exemplificările cu precădere din literatura italiană, Eminescu va fi preocupat de Dante, în
special, şi va traduce din Machiavelli, aşa cum ne-o relevă
manuscrisele sale. Pentru istoria dreptului german, Eminescu îl audiază pe Heinrich Siegel (1840–1890), apoi pe
cel care se specializase în dreptul succesoral, profesorul
Karl Ludwig Ritter von Arndts (1803–1878).
Când, după facultate, Eminescu şi Slavici conduceau
ziarul Timpul, aceştia, uitând monotonia prezentării cursurilor acestui profesor, au publicat, la moartea sa, un necrolog, numindu-l renumitul pandectist[20].
Din publicistica eminesciană reiese în mod clar faptul că Eminescu era mai mult decât familiarizat cu ştiinţa situaţiilor statistice, iar opera sa publicistică o demonstrează cu prisosinţă, în nenumărate rânduri. Aşa cum reise din manuscrise, la Viena, Eminescu avusese parte să
audieze un profesor specializat în economie şi statistică,
autor al unui tratat de referinţă în domeniu: Franz Xavier
von Neumann–Spallart (1837–1888).
Un exemplu doct în materie de comentarii de texte
filosofice a fost profesorul Karl Sigmund Barach–Rappaport (1834–1885). Folosind această tehnică, profesorul îi
făcea pe studenţi cuoscători „pe viu” ai textelor lui Decartes, Spinoza ori Leibnitz, dar şi ai altor mari filosofi clasici
sau moderni. Un alt exemplu pe care l-a urmat poetul
este acela al lui Theodor Vogt (1835–1906), un excelent
cunoscător al logicii, dar mai ales al pedagogiei – ştiinţe
care l-au ajutat enorm pe Eminescu în perioada cât a fost
revizor şcolar.
Universitatea din Berlin, era, într-un fel, concurenta
celei vieneze, căci nici aici rigoarea nemţească, spiritul
critic şi avântul creator nu s-au lăsat mai prejos. Dacă ar
fi să fie reprezentată simbolic, universitatea berlineză
se constituia în celălalt talger al imaginarului cântar al
probității științifice, având în fruntea ei, eminenţi profesori în domenii pe care vienezii nu le cuprindeau; prin
urmare, studenţii erau în cel mai înalt grad interesaţi, întâmpinându-i pe profesori cu o reală sete de cunoaştere – mod prin care ocupau [...] un loc de frunte în mişcarea
15. D. Vatamaniuc, Eminescu. Manuscrisele jurnal al formării inştiinţifică
a vremii[21].
telectuale..., op. cit., p. 12.

16. William M. Johnston, op. cit., p. 309.
17. D. Vatamaniuc, Eminescu. Manuscrisele jurnal al formării intelectuale..., op. cit., p. 12.
18. Ioan Slavici, Opere IX. Memorialistica. Varia, Ediţie îngrijită
de C. Mohanu şi D. Vatamaniuc, Editura Minerva, Bucureşti, 1978,
p. 627.
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19. D. Vatamaniuc, Eminescu. Manuscrisele jurnal al formării intelectuale..., op. cit., p. 13.
20. Ziarul Timpul, III, nr. 44 din 25 octombrie 1878, p. 3.
21. D. Vatamaniuc, Eminescu. Manuscrisele jurnal al formării intelectuale..., op. cit., p. 14.
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pân la Amenopis al III. Cultul era mult mai vechi şi-l găsim
pomenit în inscripţiile vechiului imperiu. Mneus (bou alb)
închinător Heliopolis, închinat Soarelui, mormântul se
pare a fi aproape de Memfis. Ţapul mendezic (Pan al grecilor). În Egipet sunt doi Pan. Hifalicul berbece – apoi Herodot
vorbeşte de un Pan în formă de ţap (cult de animal esorcitat într-un oraş al Deltei. În monumente însă nu se găseşte.
De aceea îndoială asupra Deltei! Monumentele din ţara de
jos sunt mai multe decât în Deltă. Sub C. Se introduce acest
cult. Dovedesc ce devreme se-ntroduce cultul animaleleor.
Animalele serveau numai de simbole ale zeirei.
Interesante din acest punct de vedere sunt şi notaţiile ce par de natură personală, din cursul susţinut de
Lepsius, căci iată ce se spune la paginile 36v şi 36r din
manuscrisul 2287, relativ la desenele egiptene păstrate
și la cum construiau aceştia proprorţiile: proporţiuni determinate. Corpul omenesc în 6 părţi cam un picior de lungi
[...]. Trebuie să fi avut picioare foarte mari, căci un picior din
hieroglif merge tocmai de şase ori în corp.
Și mai înteresante sunt însemnările de la pagina 35v,
în care se notează înformaţii despre arta vechilor egipteni. Aceştia aveau puţine colori precise, deci le puneau pe
toate – dar nu ştiau a le pune astfel încât raportul lor e frumos. În acelaşi manuscris – o notaţie de ordin personal,
care constituie şi dovada cercetărilor personale ale lui
Lepsius, la faţa locului: în morminte a aflat L[epsius] asemenea colori proaspete însă umezeala aerului mărei descompune varul pe carele ele sunt puse, dacă nu există pătură, dispare şi culorile. Așa cum reiese din notațiile manuscriselor, eminentul egiptolog era profesorul predilect al
studenției poetului.
Din acest punct de vedere, reiese nu numai rodul
părţii ştiinţifice a poetului, ci şi faptul că povestea frumos croită a lui Lepsius despre faraonul Tlà, dar şi despre
aceea a reginei Rodhopis au fost surse evidente de inspiraţie pentru Eminescu, surse care s-au concretizat în
destul de enigmatica proză eminesciană intitulată atât
de inspirat de G. Călinescu, Avatarii faraonului Tlà.
Un alt profesor de renume al poetului student a
fost Droysen. Elev al lui Hegel, Johann Gustav Droysen
(1808–1884), profesor de istorie modernă şi autor al unui
tratat care privea şi dezbătea politica Prusiei, este sistematizatorul şi teoreticianul istoriei. Tot la Berlin îl audiază Eminescu şi pe Johann–Cristian Poggendorff (1796–
1877), profesor de fizică. Despre acesta pare să fie vorba
atunci când poetul notează în manuscrise, amintindu-și
prima tinerețe, că matematicile, ştiinţele exacte, în genere, îi erau cele mai nesuferite din lume. Mai târziu, la vârsta
studenţiei, profesorul îi limpezeşte prejudecata aceasta, tocmai pentru că știința în cauză – spre deosebire de
științele umaniste – are nevoie îndeosebi de logică, nu
de memorie.
Produsul studenţiei și al influenței profesorilor
amintiți, este şi traducerea lui Eminescu din Kant, Critica
raţiunii pure – prima traducere în limba română a filoso22. M. Eminescu, Poezii tipărite în timpul vieții I, Introducere, fului din Köningsberg. Dacă această traducere ar fi fost
Note și variante, Anexe, Ediție îngrijită de Perpessicius, Cu 50 de re- cunoscută la timpul potrivit, ea ar fi revoluţionat atât
produceri după manuscrise, Editura Pentru Literatură și Artă Regele limbajul filosofic (adesea inventat de Eminescu), dar şi
cursul evoluţiei filosofice româneşti.
Carlol II, București, 1939, p. 140.
23. Idem, p. 132.
La fel de „folositoare” în sensul creaţiei au fost cur24. Id ibidem, p. 140.
surile profesorului Ernst Brücke sau ale lui Joseph Hyrtl.

Eugen Düring (1833–1921) se bucura de o mare popularitate şi de o extraordinară notorietate, prin enciclopedismul său – pe de o parte –, dar şi prin spiritul polemic de care dădea dovadă – pe de altă parte. Düring este
întâi de toate profesor de mecanică, dar a publicat tratate docte în mai toate domeniile, evoluând de la filosofie şi economie politică până la matematică şi literatură.
Eminescu va publica în Timpul din aprilie 1881, studiul
lui Düring, Cestiunea evreilor. Studiată ca cestiune de rasă,
de moravuri şi de cultură, tocmai pentru faptul că Düring
se bucura în cercurile politice berlineze de autoritate în
chestiunea evreiască, chestiune pe care a dezbătut-o şi
Eminescu în aproape toată publicistica sa. Ce-i drept, aspectul i-a atras (lui și nouă, deopotrivă) nenumărate necazuri în timpul vieții, iar nouă, contemporanilor, amânarea nejustificată a tipăririi operelor complete.
Întoarcerea la filosofia clasică greacă a reprezentat
pentru Eduard Zeller (1814–1908) – alt remarcabil profesor al poetului –, un exemplu de continuitate a ceea ce
dobândise deja la universitatea vieneză, întrucât profesorul se evidenţiază prin cursuri şi lucrări tipărite în domeniu, fie la Lipsca fie la Tübingen. Pendulând între filosofia hegeliană şi cea kantiană, Zeller va demonstra, prin
teoriile expuse un soi de eclectism viu, care-i făcea pe
studenţi să polemizeze.
Ceea ce desparte fundamental interesul lui Eminescu de disciplinile audiate și însușite la Viena, constituia la Berlin atracţia naturală spre fascinanta egiptologie,
avându-l profesor pe unul dintre cele mai mari autorităţi
profesorale în materie, Karl Richard Lepsius (1810–1884).
Ca unul din marii specialişti în cultura popoarelor orientale, Lepsius era, în ciuda materiei sale anoste ca teorie,
un imaginativ extraordinar, împănând cursurile sale – întocmai ca şi Rudolf von Ihering, la Universitatea din Viena – cu observaţii şi comentarii proprii, întreprinzând
adevărate călătorii pe Valea Nilului şi-a faraonilor egipteni. Ce a izvorât din aceste reverii de curs, care pendulau între imaginaţia poetului şi datele ştiinţifice acumulate la curs, o spun chiar versurile poetului, când visa în
academii/ Ascultând pe vechii dascăli cârpocind la haina
vremii[22], cu un profesor uscățiv [...], gârbovit și de nimic/
Universul fără margini e în degetul lui mic[23]; Cu murmurele lor blânde, un izvor de «horum-harum»/ Câștigând cu
clipoceală «nervum rerum gerendarum»;/ Cu evlavie adâncă ne-nvârteau al minții scripet,/ Legănând când o planetă, când pe-un rege din Egipet[24]. Manuscrisele, în schimb,
certifică o schiţă a istoriei egiptului de la cursurile lui Lepsius, care cuprinde domnia a zece dinastii. Despre unii regi se
dau informaţii mai amănunţite, alţii sunt numai pomeniţi
cu numele şi anii de domnie[25].
Un fragment semnificativ pentru acest interesant
curs, se găsește în manuscrisul eminescian 2257, pagina
221: Calecheos – 39 de ani – onoarea lui Apis Meneus; şi
a ţapului. Reşedia în Memphis. Mormântul Apizilor – merg

25. D. Vatamaniuc, Eminescu. Manuscrisele, jurnal al..., op. cit., p. 19.
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Primul ţine la Facultatea de Drept în semestrul de vară 1871
cursul «Stime und Sprache», în care tratează despre bazele
fiziologice ale graiului[26], dar şi despre cele ale versificaţiei
– lucruri care au constituit un instrument de lucru serios
și eficace pentru un poet ale cărui manuscrise sunt pline
de rime. Eminescu a valorificat aceste preţioase informaţii, notându-şi în manuscris pagini întregi care se constituiau într-un Dicţionar de rime. În ceea ce-l privește pe
celălalt profesor, frecventarea cursurilor sale [ale lui Hyrtl
n.n.] – spune D. Vatamaniuc – dădea dreptul studenţilor
să participe la disecţii şi să asiste la consultaţii[27], ceea ce-l
va îndreptăți pe gazetarul Eminescu să se pronunțe asupra unor cazuri patologice.
Un alt profesor berlinez, la cursul căruia se înscrie
Eminescu este competentul filolog Heymann (Heinrich)
Steinthal (1823–1889). L-a interesat, desigur, cursul intitulat De origini linguae generisque, aşa cum reiese tot din
notaţiile manuscriselor. Tot aici îl audiază pe eminentul
Emil Du Bois–Reymond (1818–1896), care se ocupa de
ultimile rezultate din domeniul ştiinţelor naturale, cursuri prin care acesta se ocupă detaliat despre originea
omului şi despre teoria evoluţionistă a lui Darwin.
Avid de ştiinţă și deopotrivă de arte, Eminescu îşi
face un obicei asiduu din a frecventa mai ales cursurile care-l interesau. Unul dintre acestea era cel al profesorului Hermann Munk (1839–1912), Nervenphysiologie,
pe care profesorul îl ţinea în semestrul de vară al anului
1874. Orientat spre studiul centrilor nervoşi ai creierului,
cursul îl va fi interesat pe Eminescu în mod deosebit, din
moment ce într-una din încercările în proză ale poetului,
acesta spune: într-adevăr, lumea cum o vedem nu există
decât în creierul nostru. Nimeni nu va tăgădui că este deosebire între gânsac şi câine. Privirea câinelui e inteligentă,
el pricepe din lumea aceasta o porţie mult mai bună decât
gânsacul; cu toate acestea amândouă aceste fiinţe au ochi
şi crieri. Lumea nu-i cumu-i, ci cum o vedem; pentru gânsac, cum o vede el, pentru câne item, pentru membru de la
primărie pentru Kant item. Totuşi câtă deosebire între ochii
de porc a subânţelesului membru şi privirea adâncă a înţeleptului de la Königsberg.[...] Un semn că pentr-o minte
mare totu-i problem, iar pentru 75 de dramuri de cier totu-i
sigur[28]. Şi mai departe: o gândire este un act, un cutremur
al nervilor. Cu cât nervii se cutremură mai bine, mai liber, cu
atât cugetarea e mai clară[29].
Este cunoscută, apoi, mărturisirea pe care o face poetul în legătură cu Fragmentarium-ul său, text realist, pe
care nu-l putem pune sub nici un chip la îndoială și care
ține de perioada studenției: când eram încă la Universitate aveam o ciudată petrecere. Îmblam adesea ziua pe
uliţi, stând pe ici, pe colo la câte-un anticvar şi răscolindui vechiturile; luam din cărţile lui tot ce-mi părea mai bizar
şi mai fantastic şi, venind apoi acasă, citeam şi transcriam

26. Idem, p. 36.
27. Id ibidem, p. 37.
28. Mihai Eminescu, Opere VII, Proza literară, Sărmanul Dionis,
La aniversară, Cezara, geniu pustiu, Celelalte proze postume, Texte indite, Studiu introductiv de Perpessicius, Cu 77 de reproduceri după
manuscrise, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1977, p. 278.
29. Idem, p. 279.
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într-un caiet numit fragmentarium toate pasagele câte-mi
plăceau[30].
Acest fragmentarium, însă, a avut parte cu timpul şi
de notiţe din alte domenii; multe cu sesizări proprii sau
fragmente din cursurile audiate. Iată un exemplu grăitor
în domeniul abordat de Munck, pe care poetul îl transformă într-o cugetare proprie: pământul nostru e mai sărac în genii decât universul în stele fixe şi mai lesne se naşte
în văile nemăsurate ale haosului un nou sistem solar decât
pe pământ un geniu. Homer, Shakespeare, Raphael, geniile în arte se nasc o dată la 3, 4 mii de ani, Newton şi Galilei, Kant ori Darwin, geniile în ştiinţă, o dată la o mie de ani,
încât nu ştiu zău dacă de la Adam până la Papa Leo IX au
existat de toţi o duzină[31].
Aşa cum se desprinde din manuscrise, Eminescu nuşi permitea să plătească un loc bun în amfiteatru, pentru
a audia cum se cuvine cursurile cutărui sau cutărui profesor; el şi-a luat cu de la sine puterea, ca de la o vreme, să
nu-şi mai ia cu rigurozitate notiţe la cursuri, pentru motivul că acestea erau deja publicate în volum, așa încât
parcurgerea lor era cu mult mai temeinică și cu atât mai
folositoare. Consecinţă firească, el va studia volumele în
cauză, fie la bibliotecă, fie (când era posibil) acasă, în deplină linişte şi singuraătate, conspectându-și amănunțit,
după obicei, tot ceea ce l-ar fi putut interesa. Citatele –
câteodată mai ample decât s-ar fi cuvenit, dar grăitoare în lămurirea publicului larg – demonstrează cu asupră
de măsură, rigurozitatea acestor conspecte studențești,
din tratate care exemplificau teoriile celebre ale nu mai
puțin celebrissimilor săi dascăli.
În felul acesta, el ştia despre autorul în domeniul căruia scria (sau la care făcea referire), chiar dacă nu îl studiase în mod predilect la una din cele două universități
imperiale; ştia unde şi la ce operă a autorului să meargă,
pentru a o parcurge în întregime, ca abia în urma acestei
laborioase documentații să-şi scrie doct articolul în cauză, care umplea, de la câteva rânduri, la câteva pagini.
Așa scria Eminescu și așa ar trebui să scrie astăzi pleiada
de ziariști incompetenți de care nu ducem lipsă. Rădăcinile adânci ale seriozității şi probității studiilor lui Eminescu la Viena şi la Berlin stau mărturie în toată opera
acestuia, iar când ne referim la ele, trimitem atât la operele de inspiraţie artistică, cât şi la cele strict riguroase
ale domeniului ştiinţei aflate în manuscrisele Fragmentarium-ului.
„Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului «Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale», cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758// This paper
is supported by the Sectorial Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the
European Social Fund and by the Romanian Government
under the contract number SOP HRD/89/1.5/S/59758” .
30. Id ibidem, p. 320.
31. Mihai Eminescu, Opere XV, Fragmentarium. Addenda ediţiei,
Cu reproduceri după manuscrie, documente şi presă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, p. 142.
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Eminescu în presa Botoşanilor de altă dată (I)

Atât în Junimea Moldovei de Nord cât şi în publicaţia ce i-a succedat, Revista Moldovei, reviste literare şi
culturale ce au apărut la Botoşani în perioada interbelică, personalitatea eminesciană va fi o constantă a preocupărilor redacţionale de-a lungul întregii durate de
apariţie a celor două reviste. În cuprinsul lor vor apare
articole referitoare la opera lui, contribuţii la luminarea
unor aspecte din biografia lui, luări de poziţie cu privire la necesitatea cinstirii cuvenite marelui poet botoşănean sau referitoare la constituirea muzeului care să-i
reflecte existenţa şi opera, la Ipoteşti şi multe altele etc.
Referindu-ne deocamdată la Junimea Moldovei de
Nord, revistă, apărută la Botoşani între anii 1919 şi 1921,
cea mai notabilă realizare în acest areal este editarea
unui număr special, triplu, (anul I, nr.8-9-10), dedicat lui
Eminescu la împlinirea a 30 de ani de la moartea sa, la
15 Iunie 1919. Titlul întreg al acestui număr tipărit pe întreaga copertă, spre a-i sublinia importanţa, alături de
portretul de maturitate al poetului este: Număr festiv,
Junimea Moldovei de Nord, închinare marelui poet al
neamului, Mihail Eminescu (1850-1889), fiu al Botoşanilor, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la moartea
poetului, 29/15 Iunie 1889 - 28/15 iunie 1919.
Sumarul acestui număr este următoarul: Mihai
Eminescu - Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, Nicolae
Iorga - Câteva cuvinte pe care le-aţi dorit, Arthur Enăşescu - Lui Eminescu (poezie), Mihail Dragomirescu
- Eminescu, poet universal, Tiberiu Crudu - Eminescu
şi poporul, Sextil Puşcariu - Recitindu-l pe Eminescu,
Const.Oprescu - Pe marginea «Luminei de lună», Ion Simionescu - Eminescu şi şcoala, I.L.Ciomac- La Ipoteşti,
Const. Iordăchescu - Eminescu la Botoşani, Mihai Eminescu - Dintre sute de catarge, Gr.G. Ciomac - Mihail
Eminescu, Emil Diaconescu -În amintirea poetului, Cugetări, telegrame.
Întreg cuprinsul numărului este organizat pe arhitectura bine echilibrată a unei reviste literare
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monotematice bogate, substanţiale, care-şi realizează scopul de-a constitui o reiterare a importanţei celui
omagiat şi de aceea se cuvine subliniat meritul redacţional al realizării acestui număr, al atragerii prestigioşilor semnatari – chiar într-o revistă ce apărea într-un
oraş de provincie depărtat – şi al bunei sale organizări
interioare. Portretul poetului, acelaşi ca şi în medalionul de pe copertă, cel cunoscut ca portretul nr. 3 în iconografia muzeală eminesciană, este aşezat încă o dată,
mărit la dimensiunea paginii şi în interior, la începutul
numărului. Poemul eminescian Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie este cules cu litere în stil gotic pe o pagină
întreagă .
Articolul lui Nicolae Iorga, scris special la cererea redacţiei pentru acest număr festiv, după cum se vede şi
din titlul său, Câteva cuvinte pe care le-aţi dorit (aceasta fiind, probabil formularea solicitării redacţiei) şi de
aceea pare-se, nu foarte receptat în conştiinţa publică, începe cu o evocare a imaginii poetului şi a surorii
sale aşa cum îi păstra în ochii minţii amintirea sa din
tinereţe, dar şi aşa cum recitea, peste ani, acea imagine
gândul unei personalităţii afine . “Pe Eminescu l-am cunoscut foarte puţin şi numai la sfârşit. Îl văd însă întorcându-se în Botoşani, sub îngrijirea surorii lui Henrieta,
infirmă, incapabilă de a se mişca, fără cultură deosebită, dar având într-o imobilă figură de marmură, nişte
ochi negri de o stăruinţă impresionabilă. Figura lui însuşi din tinereţe în care era ceva din “zeul tânăr”, de care,
în alte literaturi s-a vorbit de alţi scriitori, dispăruse cu
totul. Dar dispăruse şi hâda figură a nebunului trivial
care, cu mustăţile smulse printr-un gest de maniac, târa
picioarele greoiu pe străzile Iaşului. Mustaţa crescuse
groasă ca a omului de patruzeci de ani, faţa se îngrăşase şi se îngroşase, iar ochii îşi pierduseră stăruitoarea
privire neagră.”
Apoi urmează concluzia, înţelesul adânc al acestei imagini, acela care vorbeşte singur despre enorma
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combustie concentrată în timpul scurtei vieţi valide a
geniului care a fost Eminescu: “Era numai un om obosit,
extraordinar de obosit, care dădea prin simpla lui înfăţişare impresia greutăţilor vieţii.” Acesta este punctul
de lansare a acoladei cuprinzând semnificaţiile dobândite în timp de fenomenul Eminescu: “Noi aşa l-am înţeles, generaţia de pe la 1890, în acea apăsare, în acea
greutate, în acel desgust, dar şi în delicata sentimentalitate care înnobila această sumbră concepţie despre
viaţă. Au venit apoi alte generaţii cari l-au înţeles altfel,
noi înşine ajungând individual, la o înţelegere mai largă a omului cu atât de multe însuşiri”. Dacă a putut fi şi
asociat de unii cu o frază marxistă, pentru alţii, “cărora
şi noi, cei mai în vârstă decât dânşii le-am deschis perspective în această direcţie, era cel mai vast, mai sincer
şi mai adânc cunoscător al vieţii româneşti, din tot locul şi din tot timpul”. Nepierzând prilejul de-a arunca
în treacăt o săgeată spre “tineretul de acum”, care nu
pare a-l vedea pe Eminescu, încântat fiind de “propriile
sale formule nouă” şi care uită că “valoarea unui om nu
e în proporţiile în care se desface din ceea ce a fost, ci
în ceia ce adauge la acea forţă, continuând necesara şi
nemuritoarea tradiţie”, el încheie apodictic: “prin nimic
nu se arată valoarea unei generaţii mai bine decât prin
ceea ce înţelege şi preţuieşte din viaţa sufletească de
până atunci, a propriului ei popor.”
Pentru întregirea acestei pagini, redacţia a înserat în
partea de jos, sub articolul lui Iorga, două citate, azi cunoscute, mai puţin atunci, din scrierile politice eminesciene, unul despre partidele politice din România, care
fac o “politică necoaptă” şi exprimând speranţa în generaţiile viitoare care prin “creştere morală” vor aduce
binele ţării; al doilea este acela, arhicunoscut, despre
adevărul aur.
Poemul dedicat Lui Eminescu şi semnat Arthur Enăşescu are 8 strofe şi este, în esenţă, o apologie a fericirii din durere, marcă eminesciană definitorie: “Ce dureros de dulce cântarea ta răsună/ În chinul tău poete,
ce sfântă bucurie!” sau, în altă strofă: “Să arzi ca o scânteie sub focul tinereţii/ Într-un avânt sălbatec de chin
şi zbuciumare/ (...) sunt fericiri pe care/ Le gustă doar
sfinţii şi poeţii.” Compătimind pe cei n-au cunoscut “beţia momentelor supreme”, poetul botoşănean, confrate
de destin al lui Eminescu, propulsează în zări mitice pe
cel care se simte “ecoul acestui plâns divin/ Ce-n zări
nemărginite de veacuri clocoteşte.” El conchide, la sfârşitul unei alte strofe despre avântul gândirii pe culmi:
“A suferi? a plânge? ce fericire sfântă!” sau, prelungind
afin starea Glossei eminescine, el scrie: “Ce dulce-i ca
să suferi când poţi să urci în slavă,/ Să-ţi strângi orice
scânteie de milă şi noroc/ C-un gest chemând asupraţi dumnezeescul foc,/ Să sorbi până la urmă paharul cu
otravă!”.
Poetul botoşănean, el însuşi un suflet ardent, sfârşit
în combustia suferinţei, conturează apoi un portret dionisiac dar şi apolinic al poetului evocat, personaj generic măreţ, în care se simte şi consimţământul său interior: “Poetul se hrăneşte cu patimi arzătoare/ Prin viaţă se
strecoară măreţ şi singuratic/ Ca zmeul din poveste ce
dumică jăratec,/ Şi-i trebuieşte chinul pentru-a putea
să zboare”. Amintind parcă de ideile lui Thomas Carlyle
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despre eroi, el încheie astfel avântatul său poem, care
exprimă atitudinea unei generaţii poetice faţă de idolul
ei: “Ca fulgerul el cade pe piscurile reci/ Durerea-şi taie
cale prin suflet de eroi/ Tu, prin durere-ţi mare sclipeşti
mai sus de noi!/ Slăvit să fie chinul ce te-a sfărmat pe
veci!”
Profesorul universitar bucureştean şi esteticianul
de notorietate Mihail Dragomirescu, care semnează
articolul următor, Eminescu poet universal, răspunzând
solicitării botoşănene, îşi exprimă şi în acest text ocazional, comemorativ, câteva dintre ideile sale cunoscute
despre personalitatea eminesciană. În cazul de faţă, el
combate cu energie concepţia răspândită despre totala apropiere a poetului român de Lenau, în formă şi de
Schopenhauer, în concepţie, idee care este “ceea ce e
mai rău, primită ca o lămurire adevărată a personalităţii poetice a marelui nostru poet”. Spre a dovedi această eroare, el inventariază câteva atribute lirice eminesciene definitorii care contravin numitei influenţe germane, precum: “seninătatea dumnezeiască din Luceafărul”, “umorul idilic şi pasionat din Călin”, “voluptatea
pătrunzător–platonică din Noaptea”, “admiraţia şi indignarea etică din Satira II, ”surâsul grandios şi mucalit
din Mitologicale”, “nespusul farmec al naturii din toate
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capodoperele lui erotice”, ”frământarea plină de cutremur sufletesc din Mortua est”, “sinceritatea dureroasă şi analiza nemiloasă a sufletelor sceptice alături cu
slăvirea măreaţă a luptătorilor pentru ideal din Epigonii”, “adâncimea şi energia accentelor, unice în literatură,
ale suferinţei sociale ce aspiră la îndreptare din Împărat şi proletar”. Toate acestea sunt raţiuni care-l îndreptăţesc pe esteticianul
bucureştean să afirme clar că “Eminescu e,
în concepţia lui, mult
mai complex, mai sincer şi mai adânc decât
Schopenhauer, iar melancolia-i dulce şi învăluitoare ce caracterizează dispoziţiile lui
sufleteşti, dar mai cu
seamă, strălucitoarea
lui formă poetică – cu
o limbă şi-o armonie
absolut nouă şi superioară din toate punctele de vedere – nu pot fi
comparate, fără o voită înjosire pentru poetul nostru, cu ale lui Lenau.” Această afirmaţie,
şocantă iniţial, este argumentată catedratic:
“Ceea ce caracterizează
în adâncul său personalitatea poetică a lui
Eminescu este o antiteză, pe care am putea-o numi divină, fiindcă conţine într-însa
întreaga esenţă a existenţei, atât cât putem
cunoaşte prin prisma
marilor cugetători ai
omenirii”, antiteză formată din “simţământul nemecniciei vieţii şi farmecelor
ei, iar pe de altă parte din farmecul cuceritor şi infinit al
acestei vieţi”. Ceea ce vrea să demonstreze profesorul
este universalitatea poetului român, ba chiar marea însemnătatea a lui în arealul acesteia, care izvorăşte tocmai din aliajul acestor două elemente, “ireductibil vrăjmaşe”, care definesc geniul eminescian. Iar străinii doritori să “guste această superioară esenţă a poeziei, pe
care zadarnic ar căuta-o la mari poeţi lirici ai literaturii
universale“ au o singură soluţie: să înveţe limba română
în acest scop pentru că : “limba poetică a lui Eminescu,
este un fel de unicum în literaturile lumii şi cu atât mai
mult trebuie cunoscută în înfăţişarea ei originală cu cât
în acelaşi timp, îmbracă un fond atât de superior”.
Ştiind astăzi că destui dintre aceştia, precum Rosa
Del Conte, au procedat exact aşa cum îi invita Mihail
Dragomirescu în 1919, iar rezultatele au însemnat o
lărgire spectaculoasă a notorietăţii eminesciene făcută prin intermediul lor, tonul aparent emfatic al acestor
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afirmaţii din revista botoşăneană sună mult mai vizionar. Se cuvine menţionat faptul că acest articol, scris
la solicitarea redacţiei botoşănene, este primul dintre scrierile esteticianului care poartă acest titlu, care
va fi atribuit apoi studiului amplu şi definitoriu pentru
exegeza sa eminescologică şi care va fi publicat abia în
1941, dar care va avea un alt conţinut ideatic. Citindu-le
faţă-n faţă, acesta publicat la Botoşani este,
probabil şi datorită
conciziunii reclamate
de exigenţele jurnalistice, mai concentrat,
mai sintetic, mai ferm,
mai polemic chiar, faţă
de care tonul studiului ulterior pare mai
ponderat, mai “diplomatic”, dar şi mai puţin
percutant.
O variantă aproape identică a textului
apărut mai întâi la Botoşani va fi apoi publicată de M. Dragomirescu în Critice, vol. II,
cu acelaşi titlu. În ediţia scrierilor lui Mihail
Dragomirescu intitulată Eminescu, din 1976,
textul acesta apare cu
titlul schimbat în Caracterizarea lui Eminescu.
Realizatorul
ediţiei, Leonida Maniu,
explică astfel schimbarea titlului, la capitolul
Note, oferind totodată
şi o apreciere axiologică a textului respectiv, resimţită chiar de
autorul însuşi, a cărei
subliniere ne aparţine spre a lumina însemnătatea faptului: “Caracterizarea lui Eminescu (1850 –1889) a fost
scrisă, după informaţiile autorului, în 1919 şi publicată
în Junimea din Botoşani. În Critice, vol II, textul la care
ne referim poartă alt titlu: Eminescu – poet universal.
Desigur, datorită densităţii şi conciziei în care surprinde, într-o viziune proprie, esenţa eminescianismului,
Dragomirescu a socotit de cuviinţă să-l aşeze în fruntea ediţiei critice a poeziilor lui Eminescu, îngrijită de
el însuşi, în 1937, cu titlul pe care l-am preluat şi noi.”[1]
Prin toate aceasta, se relevă că articolul publicat în
1919 la Botoşani în aproape necunoscuta revistă Junimea Moldovei de Nord are valoare pentru istoria literară, atât în sine, cât şi deoarece arată evoluţia ideatică a
cunoscutului profesor şi estetician în abordarea acestei
teme, a universalităţii lui Eminescu. (Va urma)
1. Mihail Dragomirescu, Eminescu, Ediţie îngrijită, prefaţă şi
note de Leonida Maniu, Editura Junimea, Iaşi, 1976, în colecţia Eminesciana, p. 289.
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Viorica Zaharescu

Popas prin cărţi... despre busturi si statui

î

În mijlocul curţii Memorialui Ipoteşti este amplasat,
de zeci de ani, bustul lui Eminescu lucrat în bronz de Dumitru Anghel prin 1959, bust așezat pe un piedestal de
ciment. An de an, anotimpurile, cu ploi, vânt, ninsori sau
soare, au lăsat urme asupra piedestalului fiind necesară refacerea sau chiar ridicarea unuia nou, mai trainic, pe care
bustul lui Eminescu să stea alți zeci de ani. În anul 2010
conducerea Memorialului a hotărât că e necesară ridicarea unui nou piedestal. După ce a fost dat jos, bustul poetului a stat ceva timp la intrarea din Biblioteca Memorialului, piedestalul fiind dărîmat, în locul lui, pîna la ridicarea
celui nou, peisagistul instituţiei aşezînd o căpiță de fân din
iarba tunsă în acea vară şi uscată de soare. Era ceva natural
şi pitoresc acea căpiţă de fân, o priveam în fiecare zi, ştiam
că e o soluţie temporară pentru spaţiul gol rămas, dar lipsa acelui bust al poetului, pe care-l știam de atâta vreme,
îmi trezea în suflet sentimentul de tristeţe. De ani de zile
Eminescu era acolo, ne întâmpina pe noi, angajaţii, dimineaţa la venire şi ne conducea la plecare. În fiecare an, în
ianuarie şi iunie veţi găsi rezemate de piedestal fie coşuri
cu flori, fie coroane, aduse şi depuse ca omagiu în amintirea poetului de cei ce îl admira şi citesc, de iubitorii de cultură. Dacă te afli prin curtea Memorialului când e asaltată
de vizitatori vei vedea că toţi cei ce au aparate foto se aşază lângă bust şi se fotografiază. Imortalizează momentul
alături de Eminescu. De fiecare dată cînd îmi arunc privirea spre bust, îmi vine în minte gîndul că el, din poziţia în
care se găseşte, priveşte zi de zi pădurea de pe dealurile
Ipoteștilor, colindată în copilărie, apusul soarelui şi lăsatul
serii, ascultând, nemișcat, din spate, foşnetele plângăreţe
ale plopilor, mestecenilor și teiului de lângă mormintele
părinţilor şi celor doi fraţi care au găsit potrivit să-şi încheie viaţa în bătătura casei părinteşti. Iarna, cînd copacii sunt
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dezgoliţi de frunze, Eminescu pare trist, străin şi singur, şi
doar vântul şi fulgii de zăpada îi mai alină singurătatea.
Poposind cu volumul Pagini vechi despre Eminescu a lui
Gh. Bulgăr apărut în anul 1976, am găsit la pagina 28 un
articol scris de Iacob Negruzzi şi intitulat Eminescu, din
care am aflat că, înainte de a intra în negura bolii, poetul
a participat la inaugurarea unei statui. În data de 5 iunie
1883 are loc dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare din Iaşi,
eveniment naţional la care participă şi regele Carol şi politicieni ai vremii, fiind prezent şi Eminescu. Mă întreb dacă
poetul, în acele momente festive, obosit de munca din
redacția ziarului Timpul, a fost tot atît de entuziasmat de
eveniment ca la Sărbătoarea de la Putna din 1871.
Un răspuns la această întrebare l-am aflat din ce ne-a
lăsat scris marele istoric botoșănean Nicolae Iorga:
O statuie a lui Ștefan cel Mare s-a înălțat la Iași abia în
1883. O făcuse un meșter străin, și a făcut-o rău, cum nici nu
se putea altfel, căci numai cine face parte dintr-un popor îi
poate înțelege în adevăr eroii, îi poate iubi și le poate da viață
bronzului, a marmurei, a picturii sau a cîntecului. Între cuvîntările rostite atunci au fost și de acele care n-au ținut seamă
de sfaturile înțelepte pe care le dăduse studentul Alexandru
Xenopol celor mai bătrîni decît dînsul la 1871.
Iar în literatura romînească a fost o tăcere... Afară de marele nostru poet Eminescu: cunoscător desăvîrșit al poporului, al trecutului, minte adîncă și bogată, inimă cuprinzătoare, de la care pornise și gîndul serbării din 1871. Dar în Iașii
înstrăinați, în mijlocul marii serbări oficiale, el s-a lăsat furat
de gînduri triste, și, unde era să se înalțe imnul mîndru către
ceruri, de pe buzele-i îngălbenite zbură duioșia dezdănăjduită a unei doine de plîngere și răzbunare. (N. Iorga–Istoria lui
Ștefan cel Mare -1966–pag. 250)
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Cu ocazia acelui eveniment erau prezenţi la Iaşi, astăzi
metropola Moldovei cu glorioase tradiții istorice și culturale, un mare număr de membri ai Societăţii Junimea ce a
fost înfiinţată în acel oraş în anul 1863. În acea seară s-au
adunat cu toţii la sediul societăţii şi Eminescu a citit poezia
Doina populară, iar acea cetire a fost cea de pe urmă a lui
Eminescu [...] un tunet de aplausuri izbucni la sfirşitul cetirii şi
mai mulţi dintre numeroşii membri prezenţi, îmbrăţişară pe
poet.(Pagini vechi despre Eminescu -Gh. Bulgar -1976).
Întors la București, Eminescu, cu ultimele puteri intelectuale, scrie și dă tiparului de la ziarul Timpul pentru
publicare cîteva articole. Cel apărut în data de 18 iunie
1883 cu titlul Serbarea Guvernamentală este de fapt o relatare a modului în care Eminescu a simțit atmosfera și
participanții la dezvelirea statuii lui Ștefan cel Mare din Iași.
Peste citeva zile de la apariția articolului va fi dus la Sanatoriul doctorului Suțu din București. Din articolul poetului
redau cîteva rînduri pe care le consider ca un al doilea răspus la întrebarea mea de mai sus:
De aceea lumea mai bună n-a venit la serbare.
Regele a fost primit în Iași de către paragrafele bugetului statului, despărțite în plutoane de funcționari, de către viitorul foarte problematic al școlilor primare și de către cîțiva
negustori israeliți. Societatea ieșeană în înțelesul adevărat al
cuvîntului s-a abținut cu totul de la serbare, lăsînd câmp deschis lumii oficiale și oficioase.
Și la ce să fi venit oare? S-audă pe domnii Cariagdi,
Grădișteanu și C.A.Rosetti vorbind despre Ștefan Vodă, a cărui istorie o cunosc tustrei la un loc atât pe cât cunoaștem noi
istoria Chinei?[...]
În adevăr lipsește Basarabia din acea coroană.
Și tu, Doamne Ștefane, stăteai mut și rece asupra acestei adunări de precupeți de hotare și n-ai izbit cu ghioaga ta
răpuitoare de eroi în capetele acestor reptile, acestor agenți
provocatori ai străinătății. (Eminesc-Opere-Vlll-Publicistică-M.Cimpoi-pag.523)
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Trec aproape zilnic prin faţa bustului din curtea Memorialului, dar e prima dată când îmi pun întrebarea: oare
cîte statui sau busturi cu chipul lui Eminescu în piatră,
bronz sau marmură există pe acest teritoriu mare, unde
un popor vorbitor de limbă română îşi duce existenţa? Nu
am găsit nicăieri o cifră exactă, în schimb, în popasurile
mele prin cărţi, am găsit informaţii despre primul bust al
poetului, în bronz, cel dăruit cetăţenilor din Botoşani în
anul 1890, la un an de la moartea lui Eminescu şi despre
prima statuie Eminescu din Banat, turnată în bronz, de
la Sînnicolaul Mare şi inaugurată în anul 1925.
În data de 17 iunie 1889, când cortegiul funerar cu sicriul şi trupul neînsufleţit al poetului s-a oprit în faţa Universităţii din Bucureşti, un student ales de Titu Maioresu
a exprimat durerea pe care tinerimea universitară o simţea când vedem figura cea mai măreaţă a poeziei noastre,
fără suflare şi rece. (Pagini vechi despre Eminescu- Gh. Bulgar–1976, pag. 26)
Vizitînd orașul Botoșani cu ceva timp înainte de
revoluția din 1989 scriitorul Ștefan Negrea, cel care a cercetat multe documente la Arhivele din Botoșani pentru a
putea publica în anul 1990 volumul Pe urmele lui Grigore Antipa, aşterne cîteva gînduri în paginile cărții despre
bustul pe care studenții români ai anului 1890, contemporani cu poetul și care l-au condus îndurerați la cimitirul
Bellu, s-au gândit să-l dăruiască cetățenilor acelor vremuri
din orașul Botoșani, cinstind memoria lui Eminescu. (pag.
34)
Cu vremea, grădina lui Vîrnav a devenit publică, purtînd
în zilele noastre numele de Parcul Central „Mihai Eminescu“.
Văzîndu-l recent, am remarcat, chiar de la intrare, tripticul
sculptorului Gavril Covalschi închinat țăranimii și răscoalei
din 1907. Actualul parc este un rest din imensa grădină care
se întindea pînă în spatele caselor Arapu, Enacovici și Antipa,
Mai existau totuși destui arbori bătrîni, unii contemporani
cu copii M.Eminescu și Gr. Antipa, care și-au purtat negreșit
pașii pe sub ei: tei, stejari, arțari, castani, salcîmi, molizi și pini.
Ei formează o pădure deasă împărțită de alei cu ronduri de
flori la intersecții. În rondul de la intrare, lîngă lăcușorul peste
care se arcuiesc poduri de lemn, mă privea cu ochii de piatră
prima statuie ridicată lui Eminescu. Pe soclu scrie: „ Studenții
universitari români Bucuresci Iassy, omagiu și admirațiune».
Bustul e realizat de J. Georgesco 1890 după fotografia poetului cu mustață și lavalieră. Deci, la numai un an după
dispariția genialului poet, studențimea română a ținut să-i
cinstească memoria, dăruind orașului natal această reușită
statuie, iar primăria a ținut, la rîndul ei, s-o pună în parcul în
care el trecea uneori melancolic sau îngîndurat, alteori ostenit și bolnav.
În Banat, mai exact la Sînnicolaul Mare, are loc inaugurarea şi dezvelirea primei statui a lui Eminescu într-o zi
caldă de toamnă, la 11 octombrie 1925, în faţa Şcolii medii din localitate. Evenimentul a fost mediatizat în modestul ziar local cu numele Primăvara. S-au adunat la Sînnicolaul Mare în acea zi mulţimi de ţărani din satele învecinate îmbrăcaţi în straie naţionale, meseriaşi, dascăli şi poeţi.
Printre poeţii participanţi la acest eveniment se afla şi Octavian Goga, poetul născut în Ardeal, la Răşinari, localitate pe care nu o poţi ocoli dacă te încumeţi să ajungi în
sudul ţării, trecînd Transfăgărăşanul. În Răşinarii lui Goga
drumurile sunt pavate cu pietre de râu, casele lipite unele
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de altele şi zidurile lor se ridică chiar din drum, iar de nu
găseşti singur casa unde a copilărit Octavian Goga şi întrebi un localnic, acesta îţi răspunde: “acolo unde se văd
vîrfurile brazilor, o casă veche vopsită în alb.” Aşa am gasito si eu şi mare noroc am avut că, bătînd la poartă, mi-a
deschis un bărbat, unul din moştenitorii casei poetului şi
mi-a permis să o vizitez doar pentru că eram de departe, din Moldova. Casa unde s-a născut poetul nu e deschisă pentru public. îmi voi aminti mereu de acele locuri, de
casa părintească a poetului, căci m-au impresionat toate
cele rămase în casa veche de la părinţii lui O. Goga. Întrun volum de poezii scrise şi publicate de Goga am găsit
una despre părinţi, locuri natale, viaţă...

Bătrini

De ce m’aţi dus de lîngă voi,
De ce m’aţi dus de-acasă?
Să fi rămas fecior de plug,
Să fi rămas acasă.
Atunci eu nu mai rătăceam
Pe-atâtea căi răzleţe,
Şi-aveţi şi voi în curte acum
Un stîlp la bătrîneţe.
M’aşi fi ‘nsurat când isprăveam
Cu slujba l’mpăratul
Mi-ar fi azi casa’n rând cu toţi...
- Cum m’ar cinsti azi satul...
Câţi ai avea azi Dumneata
Nepoţi, să-ţi zică: Moşu...
Le-ai spune spuză de povesti...
Cu împăratu roşu...
...................................................
Aşa...vă treceţi, bieţi bătrîni
Cu rugi la Preacurata
Şi plânge mama pe ceaslov
Şi’n barbă plânge tata...
(Octavian Goga–Poezii–Ediţia 6)

În faţa intregii mulţimi de bănăţeni și nu numai Octavian Goga, poetul și gazetarul care după anul 1918 va fi
atras tot mai mult de păienjenișul politicii, politicianul de
o mare cultură istorică ale cărui cuvîntări și discursuri ținute
(...) cu prilejul unor comemorări sau festivități sînt manifestări de scăpărătoare inteligență, a vorbit emoționant la Sînnicolaul Mare despre Eminescu. Citez cîteva rînduri:
Cea mai curată sărbătoare se desfăşoară astăzi sub ochii
noştri. Pentru întîia oară, într-un petic de pământ românesc
dezrobit, cade vălul de pe chipul de bronz a lui Eminescu. [...]
Am căutat să dezleg în mintea mea rostul tainei: de ce anume prima consacrare populară de acest fel o dă lui Eminescu
tocmai Banatul? De ce tocmai aici, la graniţă, în faţa unei
şcoli rurale din Sînnicolaul Mare răsare fruntea boltită a maestrului? [...] L-aţi ales pe Eminescu şi aţi fost pricepuţi în alegere. Omagiul pe care îl aduceţi vă face cinste...[...] elevul lui
Aron Pumnul, pornit în pribegie, a simţit chemările întregului
sol românesc prins atunci subt atîtea stăpîniri vitregi. [...] De
aceea, aţi avut o intuiţie fericită cînd vi la-ţi decretat ca paznic suprem al sufletelor voastre şi l-aţi turnat în bronz. [...] O
graniţă se păzeşte sau cu un corp de armată sau cu statuia unui poet legată de inimile tuturor. (Pagini vechi despre
Eminescu-Gh. Bulgăr-pag. 124)
În volumele menţionate mai sus veţi mai găsi şi alte
texte vechi despre Eminescu și despre anii cînd alte statui cu chipul poetului s-au lucrat și așezat în orașele țării:
Constanța, Galați, București, Iași, Oradea, Blaj, Botoșani,
Vaslui, iar dacă doriţi să le citiţi, vă adresez o invitaţie la
lectură la Biblioteca Naţională de Poezie a Memorialului Ipoteşti, oferindu-vă un argument în favoarea lecturii
cu un sfat practic al lui A.M. Gorki:
Iubiţi cartea! Ea vă uşurează viaţa, vă ajută prieteneşte
să vă descurcaţi în vălmăşagul pestriţ, furtunos al gîndurilor,
sentimentelor şi întâmplărilor din viaţă; ea vă învaţă să respectaţi omul şi pe voi înşivă, ea vă înaripează mintea şi inima
cu simţământul dragostei pentru lume, pentru om. (Almanahul Tribuna 1981)

În acea zi caldă de toamnă Octavian Goga, fost ministru al României de mai multe ori şi decedat în 1938 la 58
de ani, a ajuns în comuna Sînnicolaul Mare într-o căruţă şi
la intrare mare trebuie să-i fi fost entuziasmul cînd a văzut
că e ovaţionat de mulţime. Lumea prezentă acolo la acest
eveniment l-a recunoscut, căci el a cîntat în poeziile lui ţăranul român, satul și țara.
Eu am trăit pînă la vîrsta de 9 ani la sat; (...) am cutreierat satul cu ochii deschişi, conştient că fac o analiză permanentă şi că fiecare clipă de contact al meu cu ţărănimea e
o clipă de studiu, de interpretare, de disecare a acelui izvor
de energie, (...) Fiindcă eu mă întorceam de la şcoală la ţară
numai vara-eram la şcoala ungurească de la Sibii, unde am
mers cînd avean 9 ani, după ce terminasem şcoala primară
din Răşinari, şi din care am ieşit fără să ştiu o boabă ungureşte-, la ţară, vara, mă apropiam de popor, treceam în mijlocul
ţăranilor..(...) mă duceam la horă..(...) mă duceam mai mult
la şezători. (Mărturisiri literare–D. Caracostea 1971–Editura
Minerva -pag.25-26)
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Eminescu in aeternum

Mihai EMInESCU

Glossă

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

Glossa

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

Odă (în metru antic)

Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,
Ochii mei nălţam visători la steaua
Singurătăţii.
Când deodată tu răsărişi în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce…
Pân-în fund băui voluptatea morţii
Nendurătoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mării.
De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări…
Pot să mai renviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix?
Piară-mi ochii turburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă;
Ca să pot muri liniştit, pe mine
Mie redă-mă!

Ode (in metro antico)

Mai credevo apprender come si muore
Sempre giovin nel mio manto avvolto,
Gli occhi alzavo all’astro
Di solitudine.
Quando incontro a me tu sorgesti,
Tormento, tu, penosamente dolce…
Bevvi intera la voluttà della morte
Inesorabile.
Sto bruciando vivo qual miser Nesso,
Ercol avvelenato dalla sua veste;
Spegner non posso il mio fuoco con tutte
L’acque del mare.
Dal mio proprio sogno mi lagno esausto,
Sul mio proprio rogo, fondo in fiamme…
Posso mai più risorger lucente pari
Alla Fenice?
Periscan gli occhi ammalianti dalla mia via,
Ritorna nel cuor gelida indifferenza ;
Io possa morire tranquillo, vieni
Me a me dare!
Versiune italiană Geo VaSILE

Eminescu in aeternum
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O istorie a bestsellerului *

7 – Trăiască cenzura!

În 1947, Boris Vian e autorul cvasi-necunoscut al unor
romane fără succes. Scoase la Gallimard în februarie şi
aprilie, Vercoquin şi L’écume des jours nu se vând. Cel mult
câteva sute de exemplare, în primele luni, apoi, ani în şir,
marea tăcere a depozitelor în care lâncezesc cărţile neiubite.
Dar asta se întâmplă cu operele… „oficiale“ ale acetui
poligraf de geniu. În schimb, cu câteva luni mai devreme,
într-o zi din vara anului 1946, amicul său Jean de Halluin,
care vrea să lanseze editura Scorpion cu un roman american, gen foarte în vogă pe atunci, îi vorbeşte despre proiect. Nu ar putea Vian, fin cunoscător al literaturii made in
USA, să-i găsească pasărea rară, un autor talentat şi care să
accepte o plată mai modestă? Nu e nevoie să caute, îi răspunde Vian: „Vrei un bestseller? Nici o problemă, ţi-l fac
eu! “ Încolţeşte atunci ideea unui (fals)
roman poliţist, prezentat ca simplă traducere din americană: va fi J’irai cracher
sur vos tombes, pe care Vian îl va semna cu un nume special inventat, Vernon
Sullivan.
Ca să încurce urmele, Jean de Halluin
declară că e vorba de primul roman al
unui tânăr scriitor: un cocteil exploziv
de erotism torid, de contestare socială
şi violenţă extremă pe care nici un editor, în America puritană de după război, n-a avut curajul să-l publice; bref,
„un roman cum nu s-a mai scris!“, asigură notiţa informativă pentru presă. Cu
toate astea, J’irai cracher sur vos tombes
demarează slab: se înşelase Vian? Erau
oare cărţile lui, chiar şi semnate cu pseudonim, sortite eşecului?
Totul se schimbă pe 7 februarie 1947,
când Daniel Parker, preşedintele unei
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ligi pentru apărarea virtuţii, Cartelul de acţiune morală
și socială, depune plângere contra lui Boris Vian pentru
ofensă adusă bunelor moravuri. Subit, curiozitatea publicului se trezeşte, cititorii, excitaţi, dau năvală în librării, în
timp ce Jules Romains, nemuritorul autor al lui Monsieur Le Troubadec saisi par la débauche, începe să tune şi să
fulgere în Paris-Soir contra „acelor autori care fac vânzări
fabuloase scriind ceea ce alţii evită, din decenţă şi din respect pentru demnitatea umană“.
Acest proces, răsunător, va fi destul ca să lanseze cartea.
E drept că la succesul ei vor contribui şi alte evenimente,
mai ales, la sfârşitul lui aprilie 1947, un fapt divers tragic:
asasinarea unei tinere de către amantul ei, la scurt timp
după ce acesta citise cartea: un exemplar găsit pe noptiera
victimei va fi coincidenţa macabră pe care o anume presă o speculează, deducând că asasinul nu făcuse decât să
imite o situaţie din roman, ceea ce va
aţâţa şi mai mult curiozitatea publicului. Aşa s-a născut un bestseller: J’irai
cracher sur vos tombes va fi vândut în
600 000 de exemplare, de trei-patru ori
mai mult decât un banal premiu Goncourt. Or, acest triumf nu e datorat notorietăţii încă reduse a lui Vian – în acelaşi
an şi la acelaşi editor, L’Automne à Pékin
va fi un fiasco lamentabil –, şi nici măcar aspectului şocant al lucrării: reluând
aceeaşi reţetă – sex, sânge şi exotism –,
următoarele romane semnate Vernon
Sullivan vor fi semi-eşecuri comerciale.
Acelea însă n-au avut şansa de a fi aduse în faţa justiţiei.
„Scandalul Vernon Sullivan“ dezvăluie astfel legătura, tulbure dar constantă, între represiune şi succesul literar. De-a lungul istoriei, procesele, sau
cenzura, care ţin de acelaşi principiu, se
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dovedesc incapabile să împiedice triumful unei cărţi – iar
uneori asigură chiar ele succesul unei opere care, altfel, ar
fi rămas probabil necunoscută.

Eforturi inutile

Primul element al acestei constatări paradoxale: cenzura, în sensul larg, nu împiedică niciodată apariţia unui
bestseller. Sau cel puţin se dovedeşte incapabilă să oprească răspândirea cărţilor unui autor care a publicat deja lucrări de succes. Ea condamnă, poate, la anonimat operele
unor necunoscuţi care ar fi putut cunoaşte gloria; dar nimeni nu poate susţine că, în cazul lor, alchimia misterioasă a succesului s-ar fi produs: nimeni nu poate demonstra că în persoana X este ucis un Mozart atâta timp cât X
nu şi-a dovedit geniul. În schimb, istoria o confirmă, un
scriitor de succes nu poate fi redus la tăcere din afară, prin
decizia puterilor publice. Oricum cenzura se dovedeşte
neputincioasă, fiind prea laxă în unele cazuri, prea dură
în altele. Ceea ce poate varia e doar gradul ei de neputinţă,
deci uşurinţa cu care operele interzise vor ocoli interdicţia.

Neputinţă

Neputinţa e totală când cenzura e prost organizată
sau când nu funcţionează de manieră fermă şi hotărâtă.
O constata Denis Diderot în 1763, în celebra lui Lettre à
Sartine sur le commerce de la librairie: „Daţi-mi, vă rog, un
exemplu de carte periculoasă, proscrisă, tipărită clandestin în străinătate sau în regat, care să nu fi ajuns, în mai
puţin de patru luni, la fel de răspândită ca o carte privilegiată“ – adică agreată de rege şi autorizată legal.
Diderot ştie ce vorbeşte. Enciclopedia, elaborată sub
conducerea lui, a suportat ani în şir atacurile repetate ale
cenzurii veleitare ce caracterizează sfârşitul Vechiului Regim. În 1751, Diderot primise aprobări oficiale, iar primul
volum ieşise fără probleme, salutat de Voltaire care vorbea
de „o operă enormă şi nemuritoare“. Curând însă, bigoţii devin vigilenţi şi, pe 7 februarie 1752, când apare volumul al doilea, Consiliul regelui dă un decret declarând că
lucrarea conţine „mai multe fraze ce tind să distrugă autoritatea regală, să încurajeze spiritul de nesupunere şi revoltă şi, sub termeni obscuri şi echivoci, să pună bazele
erorii, corupţiei moravurilor, necredinţei şi îndoielii“. De
unde interdicţia de a tipări, a vinde sau răspândi exemplare din Enciclopedie, pedeapsa fiind 1000 de livre amendă.
Totuşi, în sânul aparatului administrativ şi chiar în jurul tronului sunt numeroşi adversari ai acestei măsuri, şi
în special Malesherbes, tolerantul director al Cenzurii regale, pe care decretul Consiliului îl înfurie la culme. Câteva zile mai târziu, însărcinat să confişte documentaţia Enciclopediei şi manuscrisul din tipografie, Malesherbes îl
previne în secret pe Diderot, care izbuteşte să le ascundă
chiar înainte de percheziţie. La curte, Madame de Pompadour, din ostilitate pentru partida bigoţilor, îi demonstrează regelui că i s-a forţat mâna: trei luni mai târziu, decretul va fi anulat. Între timp, lista de subscripţii n‑a încetat
să crească, în ciuda decretului. E prea puţin pentru a stinge apetitul cititorilor – mai ales când ştiu cât de ineficient
e genul acesta de interdicţie.
Câţiva ani mai târziu, în februarie 1759, problemele
apar din nou: parlamentul de la Paris condamnă Enciclo-
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pedia, care, susţine procurorul general Omer Joly de Fleury, „ar trebui să fie cartea care conţine toate cunoştinţele, dar […] este cartea care adună toate erorile“. Pe 8 martie, Consiliul regelui retrage din nou autorizaţia, reînnoind interdicţia de a vinde volumele apărute, şi desigur tipărirea altora, sub ameninţarea unei „pedepse exemplare“.
Pentru a încheia un an nefast, pe 3 septembrie, papa Clement VIII condamnă la rându-i Enciclopedia, excomunicând orice posesor al cărţii sacrilege care nu ar preda-o autorităţilor ecleziastice spre a fi arsă neîntârziat.
Cu toate astea, cum constată Malesherbes în Mémoire
sur la liberté de la presse, această interdicţie rămâne o dorinţă pioasă, „o vorbă goală de sens“. Numărul de cumpărători creşte cu fiecare nou volum, vânzările prosperă, iar
începând cu anii 1770, editată la Geneva, Livorno, Luca,
Berna şi Lausanne, Enciclopedia devine un bestseller al
epocii, în ciuda preţului, dimensiunii şi reputaţiei sulfuroase. Douăzeci şi cinci de mii de Enciclopedii, fiecare conţinând treizeci şi trei de volume in-folio, vor fi vândute în
toată Europa – ceea ce, nota Georges Minois, e „cea mai
bună dovadă a ambiguităţii sistemului de cenzură din epoca Luminilor“.
În acelaşi an 1759 când cenzura se abate asupra Enciclopediei, aceeaşi soartă e împărtăşită de una dintre capodoperele lui Voltaire. Şi în cazul acesta, Joly de Fleury este
protagonist. Pe 6 februarie 1759, la doar câteva zile după
ce condamnase Enciclopedia, îi este semnalată o broşură
apărută fără nume de autor, Candide ou l’Optimiste, tradusă chipurile din germană de un anume „doctor Ralph“.
Această cărticică, îi scrie Fleury fratelui său, pare să „conţină atitudini şi alegorii contrare religiei şi bunelor moravuri“. Stupoarea şi furia îl sufocă pe procuror: „Este surprinzătoare stăruinţa de a inunda publicul cu lucrări atât
de nefaste, mai ales după ce Parlamentul a condamnat solemn asemenea lucrări!“ Pe 25 februarie, urmare a denunţului său, poliţia confiscă şpalturi tipărite pentru librarul
Duchesne. Chiar şi aşa, admiratorii lui Voltaire, care-au
ghicit rapid cine era autorul broşurii, se bat pe cărţile aflate în circulaţie: 6 000 de exemplare scoase înainte de interdicţie se vând în câteva zile, şase ediţii noi se tipăresc
în martie, iar până la sfârşitul anului apăruseră douăzeci,
fără a pune la socoteală traducerile în engleză şi italiană.
Cartea care va fi unul din cele mai mari succese de librărie
din secolul ei a început prin a fi obiectul unei interdicţii.
Şi nu e un caz izolat. În scrisoarea către Sartine, Diderot evocă de asemeni Les Lettres persanes de Montesquieu,
asigurând că au ieşit o sută de ediţii, şi că „orice student o
poate cumpăra pe cheiul Senei, pentru câţiva bănuţi“. Sau
cartea lui Jean-Jacques Rousseau, Le Contrat social, care se
poate cumpăra până şi „la intrarea în palatul regal“… Diderot ar mai putea cita şi altă carte a lui Rousseau, Emile.
De vreo douăzeci de ani, autorul genevez e la modă, e favoritul Curţii şi al Parisului. Când vrea să-şi publice romanul despre educaţie, în 1761, soţia mareşalului de Luxembourg intervine personal pe lângă Malesherbes pentru autorizaţie de tipărire. Acesta nu se lasă rugat, dar scandalul provocat în primăvara anului 1762 de apariţia cărţii îl
face să-şi retragă cuvântul. Pe 9 iunie, Parlamentul din Paris consideră că Emile conţine afirmaţii ce dau „autorităţii
suverane un caracter fals şi odios“, slăbind „respectul şi iubirea popoarelor pentru regii lor“: cartea e condamnată să
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fie ruptă şi arsă, iar autorul să meargă la puşcărie, cum se
cuvine. Totuşi, prevenit din timp de prinţul de Condé (piesa, vedem, se repetă, doar actorii se schimbă), Rousseau
reuşeşte să fugă. Cât despre condamnarea cărţii, agitaţia
creată de suprimarea Companiei lui Isus, hotărâtă de parlament pe 6 august 1762, o face să treacă repede în planul
doi. Remarcat de cenzură şi salvat (involuntar) de iezuiţi,
Emile va fi un alt mare succes al epocii.
Problema cenzurii provine aşadar din lipsa de voinţă a
cenzorilor. La sfârşitul Vechiului Regim, în timp ce elitele politice sunt molipsite de noile idei sau chiar adepte ale
principiilor iluministe, cenzura, mergând împotriva tendinţei dominante, nu poate avea decât o eficienţă redusă.

Excese

Aşadar cenzura, chiar bine organizată, inclusiv în cadre mult mai rigide şi mai intolerante decât cel al Vechiului Regim francez, se dovedeşte în general incapabilă să
împiedice apariţia sau răspândirea unui bestseller – care
îi scapă pentru că neglijează cărţile pe care ar fi trebuit să
le interzică, ori pentru că este incapabilă să impună respectarea interdicţiilor.

Habent sua fata libelli
Plasa cenzurii nu e niciodată suficient de deasă ca să
nu-i scape anumite prăzi. În Spania secolului al XVIII-lea,
Inchiziţia blochează difuzarea lui Robinson Crusoe, dar nu
poate opri şi Enciclopedia: interzicerea ei de către papă, în
1759, nu face decât să-i sporească popularitatea: „După
această dată, se înmulţesc mărturiile ce confirmă succesul
Enciclopediei […] în ciuda preţului ridicat. În fapt, cu toată asprimea cenzurii Inchiziţiei, operele filozofilor, chiar şi
cele mai riguros proscrise de Sfântul Oficiu, „au fost citite de un public instruit“ – adică publicul susceptibil să fie
interesat de ele, să şi le procure şi, la nevoie, să ocolească
rigorile sancţiunii. În plus, trebuie spus că Spania bourboniană de la sfârşitul secolului al XVIII-lea nu are prea mult
în comun cu tabloul negru, romantic şi terifiant, descris
de Edgar Poe în Hruba şi pendulul… Controlul exercitat
de Inchiziţie e mult atenuat faţă de cel din trecut, cum o
confirmă evoluţia intelectuală din mediile cultivate, aflate în contact direct cu Iluminismul european.
Cenzura e mult mai fioroasă în statele totalitare moderne. Totuşi, chiar şi aici, anumite cărţi scapă în chip
aproape miraculos de controlul lui Big Brother şi de violenţele poliţiei politice.
Iată, de pildă, soarta uimitoare a capodoperei lui Ernst
Jünger, Pe falezele de marmură. Apărută la Hamburg în
1939, această alegorie transparentă a barbariei naţionalsocialiste nu putea scăpa vigilenţei regimului. Dar pe moment, şeful cenzurii din Ministerul Propagandei, Heinz
Gruber, nu crede necesar s-o interzică. Oricum, conducătorii nazişti sesizează pericolul: se înmulţesc atacurile contra romanului, denunţat explicit lui Hitler de Reichsleiterul Philipp Bouhler – iar Goebbels se gândeşte să-l aresteze pe autor, apoi să-l trimită într-un lagăr de concentrare.
Zadarnic însă: se zvoneşte că Führerul însuşi, descris de
Jünger sub chipul „Marelui Pădurar“, şeful barbarilor, ar fi
respins cenzurarea scriitorului, al cărui prim roman, Furtuni de oţel, îi inspirase o admiraţie pasionată. Astfel, în
ciuda suspiciunii cu care e privit, şi poate parţial din cauza

Universalis
https://biblioteca-digitala.ro

ei, şi în ciuda penuriei de hârtie, 67 000 de exemplare vor
fi vândute între octombrie 1939 şi octombrie 1943 – fără
a pune la socoteală incredibila ediţie din 1942, publicată la Paris din ordinul generalului Stulpnagel, şi destinată
special trupelor de ocupaţie… Una peste alta, un bestseller bizar, susţinut de înalţi reprezentanţi ai unui regim care-ar trebuit să-l interzică ferm. Habent sua fata libelli: cărţile au destinul lor, va spune mai târziu Ernst Jünger, un
destin care, uneori, pare să ignore cele mai mari obstacole.
Douăzeci de ani mai târziu, în URSS, se produce un
miracol similar: publicarea, aprobată de cenzură, a unei
cărţi vădit antisovietică, O zi din viaţa lui Ivan Denisovici,
prima capodoperă a lui Alexandr Soljeniţin. Întors din gulag, Soljeniţin scrie în secret o scurtă povestire despre viaţa zilnică a unui deţinut politic din Siberia – aproape sigur
că nu va reuşi s-o publice în Uniunea Sovietică. Şi totuşi,
în 1961, un fost tovarăş de lagăr, critic literar influent, îl
convinge să trimită povestirea la revista Novâi Mir, care, în
mod cu totul neaşteptat, acceptă manuscrisul. Ce-i drept,
contextul era extrem de prielnic. La cel de-al 22-lea Congres al PC al Uniunii Sovietice, desfăşurat recent, Nikita
Hruşciov a cerut o destalinizare în profunzime, şi crede că
opera lui Soljeniţin poate servi scopului său politic – respectiv denunţarea crimelor din perioada terorii staliniste, făcută de un personaj din popor.
Dar mediile conducătoare se opun, în special cei din
Prezidiul Sovietului Suprem, care înţeleg că în roman sunt
atacate implicit, dincolo de Stalin, sistemul sovietic însuşi,
logica şi principiile sale. În consecinţă, adoptând poziţia
unor conducători influenţi, ca Suslov şi mai ales Brejnev,
Prezidiul votează contra publicării. Dar Hruşciov, furios
că tovarăşii se opun, face o criză de nervi, iar Prezidiul
sfârşeşte prin a ceda.
Ziua lansării, 17 noiembrie 1962, a fost descrisă mai
târziu ca „apogeul dezgheţului liberal“ înflorit atunci în
Uniunea Sovietică, urmat de masiva glaciaţiune din următoarea jumătate de secol, până la Perestroika. Romanul
s-a tipărit în 100 000 de exemplare, dar primirea de care
se bucură întrece toate speranţele. Din primele ceasuri de
la punerea în vânzare, moscoviţii iau cu asalt librăriile şi
chioşcurile de presă. Se formează cozi, mulţimi enorme,
iar stocurile se epuizează fulgerător. În săptămânile următoare, în lipsa unui număr suficient de volume, se organizează un sistem, specific sovietic, de schimburi, împrumuturi şi lecturi colective. La începutul lui ianuarie, apare o
ediţie populară (750 000 volume), epuizată la fel de rapid:
pe piaţa neagră, cartea se speculează cu preţuri de până
la treizeci de ori cel oficial. În acest context, O zi din viaţa lui Ivan Denisovici va fi unul din cele mai mari succese
literare din era sovietică: un bestseller care, cum va mărturisi autorul câţiva ani mai târziu, a „profitat de o eroare“ a dictatorului.
Dna de Staël contra Napoleon
Niciodată însă, chiar şi când nu fac erori, despoţii nu
sunt destul de puternici ca să nu fie copleşiţi sau depăşiţi
de succesul unei cărţi pe care-au încercat s-o interzică. Habent sua fata… – Napoleon o va afla pe pielea lui, când va
încerca să interzică De l’Allemagne, cartea Dnei de Staël.
Fiică a bancherului Necker, femeie de spirit şi poligraf
de talent, Dna de Staël nu încetează, de la venirea la putere
HYPERION

115

a lui Bonaparte, să se joace cu el de-a şoarecele şi pisica. În
1807, împăratul, aflat în campanie, îl pune pe Talleyrand
să-i citească în şpalt ultima lucrare a baroanei, Corinne ou
l’Italie; Napoleon a fost tranşant: „O pierdere de timp“, dar
nu s-a opus publicării romanului, care s-a bucurat de un
real succes. Un succes meritat, crede Ghislain de Diesbach,
în măsura în care Corinne fixează „imaginea încă ceţoasă
a romantismului, arătând că se poate muri din iubire, şi
că o femeie cu spirit superior nu întâlneşte decât rareori
un bărbat capabil s-o înţeleagă“. „În curând, femeile nefericite se vor crede Corinne“, la fel cum toţi îndrăgostiţii
respinşi se crezuseră Werther. Trei ani mai târziu, în 1810,
încheind De l’Allemagne pe care o consideră capodopera
ei, Dna de Staël nu-şi face griji: dacă tiranul a fost îngăduitor cu Corinne, ar trebui să fie şi cu noua carte. „În noul
roman susţineam aceleaşi opinii şi păstram aceeaşi tăcere
ca-n scrierile mele precedente în ce priveşte guvernarea
actuală a francezilor, aşa încât speram că îmi va fi permis
să-l public“, arată ea în prefaţa la prima ediţie.
Între timp, pe 5 februarie 1810 s-a dat un decret prin
care se crea o direcţie a Cenzurii regale, cu obiectivul declarat de a întări instituţia. De acum înainte, proclamă decretul, nici o carte nu va fi tipărită fără a fi cercetată de cenzori, care vor putea respinge manuscrisul sau cere modificări. În fine, chiar şi atunci când lucrarea a fost examinată de cenzori şi autorizată legal, ministrul poliţiei va păstra „dreptul de a suprima tot ce crede el necesar“. Adăugire ce face din noua lege un instrument al despotismului, prin care ministrul dispune de o putere discreţionară şi nelimitată.
Manuscrisul Dnei de Staël e aşadar analizat la direcţia
cenzurii, unde nu suferă decât corecţii neînsemnate. Editorul, Nicole, decide atunci să tipărească primele două volume, deşi al treilea volum se află încă pe mesele cenzorilor. Or, acest al treilea volum, pe care apropiaţi ai baroanei l-au putut citi în manuscris, începe să nască discuţii
în saloanele pariziene – iar Dna de Staël începe să fie îngrijorată. Ca să evite orice risc, ea îi încredinţează Dnei de
Récamier un rând de şpalturi destinat împăratului însuşi:
e cel mai bun mijloc, crede ea, de a para o posibilă interdicţie. De data asta însă, manevra dă greş. Peste câteva zile,
Dna de Staël află că ministrul poliţiei, Savary, duce de Rovigo, uzând de prerogativele pe care i le conferă decretul,
a confiscat cele 10 000 de exemplare ale primei ediţii, „cu
ordinul de a distruge tot tirajul şi de a pune pază la ieşirile din depozit, pentru ca nici un exemplar să nu poate
din scos. Un comisar de poliţie însărcinat cu această misiune“, va povesti baroana, mai acidă ca niciodată, „a murit, se zice, de istovire, veghind cu prea mult zel distrugerea unui număr atât de mare de volume, sau mai curând
transformarea lor în hârtie imaculată, pe care n-a rămas
nici o urmă a raţiunii umane“. Nefericitul comisar avea să
fie prima victimă a operaţiunii, a doua fiind prefectul de
Loir-et-Cher, Corbigny, însărcinat de ministru să facă percheziţia la castelul în care locuia Dna de Staël, şi să confişte orice şpalt sau manuscris găsit. Or, prefectul Corbigny,
„om cu un spirit liber şi luminat“, închide ochii când baroana îi înmânează nimic mai mult decât o copie proastă
a manuscrisului. Neglijenţă complice plătită cu demiterea
din funcţie: „Dizgraţia Împăratului , se spune, l-a mâhnit
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într-atât, că de acolo i s-a tras boala ce l-a vârât în mormânt în floarea vârstei.“
Lucrarea e supusă unei persecuţii de o violenţă şi o înverşunare ce par iraţionale, mai ales că motivaţiile rămân
destul de vagi. Savary, explicându-şi atitudinea într-o scrisoare trimisă Dnei de Staël pe 3 octombrie 1810, se mărgineşte să-i declare că „ultima ei scriere nu e deloc franceză.
[…] Regret paguba pe care i-o va provoca librarului, dar
nu e posibil să fie publicată“. Concluzie puţin pripită, veţi
fi de acord. În realitate, se ştie, Napoleon se arătase iritat
la citirea şpalturilor transmise prin mijlocirea Dnei Récamier, şi chiar le aruncase pe foc. Se ştie de asemeni că Savary ţinea mai mult ca orice să se facă plăcut Împăratului, aceasta însemnând, în cazul respectiv, să-i pună beţen roate vechii sale duşmane.
Baroana însă nu se consideră înfrântă. Silită să revină
în Elveţia, la castelul Coppet, aduce cu ea singurul rând
de şpalturi scăpat de poliţia imperială. Aici, cu riscul permanent al unei percheziţii, rămâne închisă până în iulie
1811, când un prieten german şi preceptorul copiilor ei,
August Schlegel, face o călătorie fulger la Viena. Unde-i
încredinţează fratelui său, Friedrich, un pachet nepreţuit:
faimoasele şpalturi…
Cât despre baroană, ea rămâne consemnată la castelul
ei. În 1812, izbuteşte însă şi ea să înşele vigilenţa poliţistă şi fuge la Viena unde recuperează şpalturile. Le va păstra asupra ei, cu mare grijă, tot timpul incredibilei călătorii pe care o face atunci de-a lungul Europei, de la Viena
la Kiev, apoi la Moscova, Sankt-Petersburg, Stockholm şi
în cele din urmă la Londra. Aici, în capitala lumii coalizate contra Împăratului, îşi poate în sfârşit realiza obsesia
din ultimii trei ani – tipărirea cărţii. Apărută în octombrie 1813, lucrarea cu destin rocambolesc (pe care presa
are grijă să-l aducă la cunoştinţa marelui public) are de
îndată un succes considerabil. La Londra, prima ediţie, în
franceză şi în engleză, se epuizează în trei zile. În anul următor, De l’Allemagne se tipăreşte în Suedia, Olanda, dar
şi la Paris, unde Nicole, editorul ghinionist din 1810, are
şi el parte de un triumf. Cartea e pe cale să devină „Biblia
romanticilor“ şi, la începutul Restauraţiei, va cunoaşte o
vogă formidabilă, cu cinci ediţii în câteva luni. Madame
de Staël a câştigat lungul ei duel cu Napoleon – care, pe
Sfânta Elena, va refuza cu obstinaţie să citească aceea ce
devenise, în parte datorită lui, o carte-cult…

Ferice de cei persecutaţi

Puţină lume se interesează, la începutul lui ianuarie
1989, de ultima carte a lui Salman Rushdie, Versetele satanice. Autorul, un anglo-pakistanez reputat ca scriitor dificil, nu e un răsfăţat al marilor tiraje – chiar dacă romanul său precedent, Midnight’s Children (1981) câştigase cu
câţiva ani în urmă prestigiosul Booker Prize. Noul op, publicat pe 26 septembrie 1988, pare foarte obscur, dacă nu
ilizibil: de aceea, faptul că se vând, cu greu, cel mult o sută
de exemplare pe săptămână, nu miră pe nimeni la editura W.H. Smith.
În acel moment, subit, ca prin magie, cenzura transformă Versetele satanice într-un bestseller internaţional. Pe
14 februarie, ayatolahul Khomeiny pronunţă o fatwa prin
care-i informează pe „toţi musulmanii fideli din lume că
autorul cărţii Versetele satanice […] şi toţi cei implicaţi în
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La moartea lui, în iulie 1857, Béranger va avea parte de
funeralii naţionale care, afirmă Thibaudet, „printre ceremoniile celui de-al Doilea Imperiu, au ţinut locul repatrierii cenuşii lui Napoleon din regimul precedent şi al înmormântării lui Hugo din cel următor“. Béranger, „poet
naţional“, cum e numit în ordonanţa prefectului de poliţie care organizează ceremonia, între Napoleon şi Victor
Hugo? Privind retrospectiv, surpriza e cu atât mai mare
cu cât, în mod vădit, opera şansonetistului nu merita asemenea onoruri.
Într-adevăr, „opera“ se reduce la două volume de Cântece în care, spune Thibaudet, îşi dau mâna „platitudinea
limbii, platitudinea versurilor şi platitudinea sentimentelor“: calităţi ce i-au permis „primului poet oficial din literatura noastră“ să devină „fruntaşul unei clase, mica burghezie voltairiană, rebelă, patriotardă, bună de gură, care
de la 1814 formează o parte importantă a opiniei pariziene“ – de unde se propagă în toată Franţa.
Dar Béranger a devenit autorul fetiş al Dlui Homais şi
port-drapelul francezului mijlociu nu numai pentru cântecele lui, ci şi – sau poate mai ales – pentru procesele de
care acestea au parte în timpul Restauraţiei.
În 1815, Béranger, un funcţionar mărunt în Ministerul Instrucţiei Publice, publicase câteva texte ce i-au
adus oarece reputaţie în mediile de stânga. Dar în 1821,
când vrea să-şi adune cântecele într-un volum, e vorba
de cu totul altceva: este un gest explicit politic, susţinut
de membrii bogaţi ai partidului liberal ca Laffitte, Sebastiani, Casimir Perier, care au comandat anticipat „un număr uriaş de exemplare“, notează Béranger în amintirile
sale. De unde un prim tiraj, fabulos pentru vremea aceea,
de 10 500 de exemplare, care se vând rapid anticipânduse o confiscare previzibilă, cât şi procesul pe care „totul îl
prevestea“. „Am putut constata, ceas de ceas, rapiditatea
vânzării ce depăşea orice previziune“, povesteşte Béranger.
Reacţia prevăzută nu întârzie nici ea să apară. Pe 21 octombrie, Le Drapeau blanc, un ziar ultraregalist, denunţă strania complezenţă a autorităţilor, ce tolerau difuzarea acestui pamflet făţiş bonapartist şi anticlerical. Două
zile mai târziu, parchetul ordonă confiscarea volumelor
rămase; Béranger e concediat imediat şi începe urmărirea lui în justiţie. În decembrie, Curtea cu juri a departamentului Seine îl condamnă la trei ani de închisoare şi
o amendă de 500 de franci pentru ultragierea moralităţii
publice şi religioase; prin aceeaşi sentinţă, curtea ordonă confiscarea şi distrugerea tuturor exemplarelor cărţii.
E primul din cele trei procese intentate lui Béranger,
ce vor contribui masiv la transformarea unui versificator mediocru în poetul cel mai faimos şi mai bine vândut din epoca lui.
În 1821, chiar de la începutul primului proces, se simte că e pe cale să se petreacă un lucru neobişnuit atunci
când mulţimea, forţând cordoanele de poliţie, „în mijloGloria lui Béranger, sau
cul unei dezordini incredibile, ajunge până la galeria vitriumful Dlui Homais
trată care serveşte drept vestibul sălii de procese“ unde
Dacă, sub monarhia din Iulie, s-ar fi făcut un sondaj s-au adunat fruntaşii liberali. O mulţime care nu înţeleprivind scriitorul preferat al francezilor, răspunsul n-ar ge de ce sunt inculpate nişte simple cântece. E de altfel şi
fi fost Hugo, Chateaubriand sau Lamartine, şi nici Balzac principalul argument din pledoaria lui Dupin-tatăl, avosau măcar Eugène Sue, ci probabil şansonetistul Béranger catul lui Béranger: „Prima reacţie provocată de proces a
– pe care un Proudhon, în perfect acord cu spiritul bur- fost uimirea. Un proces pentru nişte cântece! În Franţa!
ghez, îl declara „cel mai mare poet din secolul al XIX-lea“. […] Ce gafă! Ce lipsă de înţelegere a sufletului omenesc!
apariţia ei […] sunt condamnaţi la moarte. Le cer musulmanilor fideli, oriunde s-ar afla, să-l execute rapid pentru ca nimeni altul să nu mai cuteze a huli principiile islamului“.
După un moment de stupoare, librăriile sunt luate cu
asalt, şi nu doar în Marea Britanie (unde câteva incidente
violente, la Bradford, impulsionaseră vânzările), ci şi în restul lumii. În Statele Unite, începând cu luna martie, Versetele satanice ajung în fruntea listei de bestselleruri. Mai
mult, Versetele spulberă toate recordurile şi sufocă orice
concurenţă: în aprilie, Versetele realizează o cifră de vânzări de cinci ori mai mult decât Star, ultimul roman semnat de Danielle Steel, o poveste sentimentală cu o cântăreaţă de la Hollywood şi un avocat newyorkez, carte plasată pe locul doi pe lista din New York Times şi mult mai
susceptibilă să-l seducă pe cititorul obişnuit decât obscura fabulă teologico-politică a lui Rushdie. În Statele Unite, Versetele rămân pe prima poziţie vreme de nouă săptămâni, răstimp în care se vând 750 000 de exemplare. În
Italia, se vând 350 000 în cinci luni, şi la fel se întâmplă în
majoritatea ţărilor în care e distribuit, manifestare spectaculoasă a mondializării culturii.
Dintr-o singură lovitură, fatwa pronunţată de ayatolahul Khomeiny a făcut dintr-o lucrare dificilă, rezervată unor cercuri restrânse de cunoscători, „cea mai celebră
carte a secolului“ (Sunday Telegraph, 19 martie 1989), şi
oricum una din cel mai bine vândute cărţi ale anului. În
plus, ilustrează perfect un fenomen pe care un istoric trebuie să-l ia în consideraţie. Cenzura, constată el, nu împiedică niciodată succesul unei cărţi, ba mai mult, graţie
ei, trebuie el să admită, devin bestselleruri lucrări care ar
fi avut probabil tiraje confidenţiale. „Câte cărţi mediocre,
şi de aceea sortite uitării, n-au fost salvate de condamnarea lor?“, se întreba Diderot în 1763…
S-a pus întrebarea de ce au cumpărat Versetele atâţia
oameni, fără să aibă, mulţi dintre ei, intenţia de a citi mai
mult de câteva rânduri. Cu siguranţă, acest apetit subit nu
are de-a face cu literatura, şi nici cu gustul, ci ţine, în esenţă, de trei resorturi: mai întâi adeziunea ideologică (adică, în cazul de faţă, voinţa de a respinge intoleranţa şi integrismul cumpărând, în ciuda interdicţiei, cartea scriitorului persecutat); apoi curiozitatea (cumperi cartea ca să
vezi dacă e la înălţimea scandalului pe care l-a provocat);
în fine, snobismul – cumpărând Versetele, dai impresia
apartenenţei la o elită, elita spiritelor libere care cunosc
cartea, au citit-o şi, mai mult, posedă un exemplar. Un
snobism ce va înflori mai ales în ţările musulmane, unde
Versetele sunt interzise.
Adeziune, curiozitate, snobism, trei pârghii care joacă
(şi au jucat mereu) un rol determinant, pentru a face dintr-o carte condamnată o carte de succes…
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Dorindu-se oprirea publicării unei culegeri de cântece, se
aţâţă peste măsură curiozitatea publică! […] Dacă se îndoieşte cineva, să caute în istorie: ar afla că orice proces
de genul acesta a produs rezultatul opus celui scontat. Dl
de Lauraguais scria Parlamentului din Paris: Cinste cărţilor arse! Ar fi trebuit să adauge: Profit autorilor şi librarilor! “ Şi Dupin încheie, profetic: „Cei care urăsc aceste
cântece vor trebui să-şi reproşeze că le-au sporit voga, exacerbând-o printr-o acuzaţie pe cât de bizară pe atât de
nechibzuită.“
În fapt, condamnarea lui Béranger îi sporeşte enorm
popularitatea, creându-i imaginea de victimă inocentă a
partidului negru, a ultramonarhiştilor şi iezuiţilor. O victimă cu căluş în gură, redusă la tăcere, care nici măcar săşi plângă soarta nu are voie, de vreme ce se interzice publicarea apărării. Dar asta nici nu mai contează: Béranger, care-şi administrează cu iscusinţă gloria născândă,
publică Procès fait aux chansons – având drept moto un
citat ironic: „Să fim vigilenţi cu cântecele, astfel ne paşte anarhia!“ La capătul unui al doilea proces, poetul este
achitat triumfal.
În fine, al treilea proces, la publicarea volumului Chansons inédites în 1828, îi urcă popularitatea la zenit. În timp
ce acuzarea invocă, din nou, ultragierea religiei şi sfidarea guvernului, apărarea, prin avocatul Barthe, invocă libertatea de gândire şi drepturile spirituale. Béranger va fi
condamnat la o amendă de 10 000 de franci şi nouă luni
de puşcărie – ce vor constitui pe viitor principalul său titlu de glorie: iconografia supraabundentă ce-i este consacrată începe să-l prezinte, grav, dar senin, în faţa ferestrei
cu gratii groase a temniţei – iar o gravură după un desen
de R. de Moraine, care-l arată la masa de lucru, sprijinit
melancolic în coate, ajunge să-l proclame „unul dintre
martirii libertăţii“… În ce priveşte vânzarea cărţilor sale,
ea începe să semene cu o subscripţie naţională. Confirmând prezicerile lui Dupin, procesele şi stagiile în puşcărie au făcut din Béranger, contra oricărei logici, bestsellerul epocii: cine îi cumpără cântecele face, cu voioşie şi fără
mare cheltuială, un act politic, îşi proclamă ataşamentul
faţă de libertate, nostalgia după Împărat şi opoziţia contra puterilor coalizate ale obscurantismului.
Iată cum o cenzură obtuză creează un succes de librărie de un soi aparte: l-am putea numi bestsellerul militant.

Demonii curiozităţii

Dar dacă lumea caută cărţile condamnate, motivul nu
e totdeauna angajamentul politic, nici grija de a apăra libertatea de gândire. Ba chiar, acest motiv pare destul de
marginal dacă îl comparăm cu cel reprezentat de curiozitate. Potrivit unui librar contemporan cu Voltaire, închis pentru vina că vânduse cărţi interzise, ar fi aproape
imposibil să le „opreşti vânzarea“, pentru că lumea „se
îndârjeşte să le aibă indiferent de preţ“.
Curiozitate în sens larg, desigur, care în unele cazuri
se mărgineşte la dorinţa de a şti ce anume a putut motiva intervenţia autorităţii publice împotrivă unei simple cărţi. Nu cumva cenzura, procesul vor să ascundă
un adevăr neplăcut? Procurând cartea, vei şti în sfârşit
ce se ascunde în spatele întregii poveşti – adică ceea ce
unii ar vrea să ascundă.
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Cu câţiva ani în urmă, această dorinţă de a şti a fost
şansa cărţii lui Peter Wright, Spycatcher. Autorul, fost
director-adjunct al serviciilor secrete britanice, MI5, îşi
povesteşte în detaliu cariera, făcând un număr de dezvăluiri mai mult sau mai puţin spectaculoase – în special despre ancheta desfăşurată de MI5 cu sprijinul CIA
privindu-l pe propriul ei şef, primul-ministru laburist
Harold Wilson, acuzat că ar fi agent KGB de un spion
sovietic ce defectase în Occident. Sau despre reguli interne şi tehnici folosite „în serviciul secret al Majestăţii
Sale“. Dar nu oricine e un Ian Fleming. Şi, nu mai e destul, în zilele noastre, să vorbeşti despre spionaj ca să faci
un bestseller. Cititorul, până la urmă, a devenit mofturos şi nu mai înghite orice.
În cazul nostru, ceea ce avea să propulseze Spycather
pe culmi a fost atitudinea autorităţilor publice. Vânzarea cărţii lui Peter Wright e interzisă, din start, de un
tribunal englez – ceea ce sugerează că ar conţine secrete fierbinţi. Tacit notase încă pe vremea lui: „Calomniile
pe care le ignorăm se sting, cele pe care le băgăm în seamă e ca şi cum le-am acredita.“ Probabil că fără intervenţia guvernului britanic Spycatcher ar fi trecut aproape neobservat. Condamnarea îl scoate în plină lumină,
şi pare să acrediteze oficial importanţa şi autenticitatea
conţinutului său.
Nu e nevoie de mai mult pentru a stârni curiozitatea publicului – o curiozitate altminteri satisfăcută uşor,
câtă vreme interzicerea vânzării nu priveşte nici Scoţia,
nici Canada, nici Australia. Şi nici, desigur, Statele Unite unde, la sfârşitul lui 1987, Spycatcher ajunge în fruntea vânzărilor, cu peste 400 000 de exemplare distribuite.
În total, se estimează că încercarea inutilă de a interzice Spycatcher – oferindu-i însă o publicitate gratuită, cu
efecte garantate – ar fi costat coroana britanică cel puţin
2 milioane de lire. Tot două milioane e numărul de cărţi
vândute de Peter Wright, în bună parte prin efectul acestei îndârjiri păguboase.
Cu toate astea, curiozitatea pe care o trezeşte o carte
condamnată e adesea mai tulbure, cenzura sau procesul
semnalându-i cititorului ceva extrem de picant. Aşa se
poate explica unul din cele mai spectaculoase fenomene editoriale din anii 1960, triumful repurtat de Amantul doamnei Chatterley.
Iniţial, D.H. Lawrence renunţase să publice Amantul
în Marea Britanie; la fel cum Joyce, cu câţiva ani înaintea lui, se resemnase să-şi publice capodopera, Ulysse, la
o modestă editură pariziană, Lawrence îşi încredinţează
romanul unui editor florentin, Giuseppe Orioli. În iunie
1928, Orioli tipăreşte o mie de exemplare, care se vând
prin subscripţie. În anul următor, o ediţie ieftină e publicată la Paris, în 3 000 de exemplare. E ultima din timpul
vieţii lui Lawrence, care moare sărac, în 1930.
Celebritatea mondială a scriitorului, care se afirmă
în deceniile următoare, nu este suficientă, în lumea anglo-saxonă, pentru ridicarea cenzurii acestui roman cunoscut ca pornografic. În 1959 se adoptă însă o lege, Obscene Publication Act, autorizând publicarea unor cărţi
obscene dacă prezintă un interes cultural de netăgăduit.
Bazându-se pe această lege, Penguin Books, una din
cele mai mari edituri engleze, îşi anunţă în mai 1960 intenţia de a publica, în format de buzunar, o versiune ne-
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cenzurată a romanului. La jumătatea lunii august, cu câteva zile înaintea lansării, se depune o plângere în urma
căreia se declanşează proceduri judiciare împotriva editurii Penguin. Procesul începe în 27 octombrie, ora 10,30,
la Old Bailey (Curtea criminală centrală din Londra), şi
va dura 6 zile. Şase zile în care experţi, dar şi autori celebri, ca E.M. Forster sau Rebeca West, se perindă la bară,
pledând pentru libertatea de creaţie şi subliniind importanţa literară majoră a lui Lawrence. Şase zile de pasiune şi nerăbdare din partea publicului, care aşteaptă înfrigurat momentul când va putea în fine să-şi procure
acest roman sulfuros. Pe 2 noiembrie, juriul, format din
nouă bărbaţi şi trei femei, achită editura cu nouă voturi
la trei. Librăriile sunt imediat luate cu asalt – în special
de bărbaţi, notează glumeţ BBC. Un librar londonez important declară ziarului Times că ar fi vândut şi 10 000 de
exemplare dacă le-ar fi avut în stoc. În total, s-ar fi vândut 200 000 de exemplare în ziua lansării, 10 noiembrie,
şi două milioane în primul an. Un succes care, în mod
evident, se datora doar în parte calităţii literare a romanului şi geniului autorului – acesta rămăsese toată viaţa un „minority writer“, iar cele mai bune cărţi ale sale
au avut tiraje modeste, abia cât să-i permită un trai la limita sărăciei.
Amantul doamnei Chatterley nu e un caz izolat: numeroase romane majore au beneficiat de acest tip de echivoc,
fiind o umilinţă pentru autor şi o dezamăgire pentru cititorii în căutare de sexualitate toridă. Ne gândim desigur
la Lolita lui Nabokov, dar nu putem uita că aceeaşi confuzie, cu un secol în urmă, avantajase Madame Bovary,
singurul roman de Flaubert cu un adevărat succes de public, efect al procesului intentat autorului în 1857 pentru
„ofensă la adresa moralei publice, religioase, cât şi a bunelor moravuri“. Luând în seamă, parţial, cererile faimosului procuror Pinard, tribunalul departamentului Sena acceptase în sentinţa lui că „există limite pe care literatura,
chiar şi cea mai lejeră, nu trebuie să le depăşească, limite de care Flaubert şi ceilalţi inculpaţi în proces nu păreau pe deplin conştienţi“. Acest proces, deşi încheiat cu
o achitare, a fost perceput ca destul de ambiguu pentru
a-i aţâţa pe cititori şi a asigura succesul romanului. După
un prim tiraj de 6 750 de exemplare, se scoate în acelaşi
an un al doilea tiraj, apoi un al treilea, în anul următor.
În total, se estimează că editorul Michel Lévy a vândut
în jur de 35 000 exemplare între 1857 şi 1862. Ferice de
cei persecutaţi, marile tiraje sunt ale lor.
Un jurnalist american, povesteşte Paul Acker, „publicase un roman despre care nu vorbea nimeni “ şi pe care
nu-l citea nimeni. „Ca să atragă atenţia asupra lui, a ucis
un chinez“, iar la proces, „a mărturisit dezinvolt“, că singurul motiv al crimei a fost „ca să devină cunoscut şi să
vândă romanul“. În final, criminalul a fost condamnat la
moarte, iar cartea lui a fost uitată. Anecdota pare o metaforă: sunt oameni dispuşi la orice pentru a publica un
bestseller – inclusiv să provoace scandal ca să atragă asupra cărţii lor rigorile cenzurii, convinşi că o lucrare condamnată va avea negreşit beneficii substanţiale. Nimic
nou sub soare, nici de data asta: „De câte ori, nota deja
Diderot, editorul şi autorul unei cărţi autorizate nu i-ar fi
rugat, dacă ar fi îndrăznit, pe mai marii poliţiei: Înduraţivă, domnilor, şi daţi un mic decret să-mi fie cartea dis-
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trusă şi arsă pe rug!“ Se spune că după decretul ce condamna traducerea sa din Cântarea cântărilor, Voltaire a
avut delicateţea de a-i mulţumi în mod special procurorului Omer Joly de Fleury, „al cărui rechizitoriu mi-a
adus acest superb verdict“.
Să îndrăznească? E ceea ce, în secolul XX, vor face un
număr de antreprenori în literatură, uzând şi abuzând
de scandal până ce au făcut din el un element esenţial al
acestui comerţ – aplicând pentru asta o ecuaţie simplistă, dar confirmată adesea: proces (sau cenzură) = succes…
Îndată după Al Doilea Război Mondial, când Maurice Girodias, director la Editions du Chêne, îl caută pe
Henry Miller, „cel mai mare erotoman al lumii occidentale“, ca să-i propună să publice în Franţa Tropicul Capricornului, el „contează pe un succes garantat“. Editorul, perfect conştient de riscul pe care şi-l asumă, este
aproape sigur că un asemenea text cădea sub incidenţa
decretului-lege din 29 iulie 1939 privind protejarea familiei. Nu şovăie însă nici un moment şi tipăreşte din start
15 000 de exemplare. În primele săptămâni, în ciuda unei
critici în stare de şoc dată fiind „enormitatea provocării“,
cartea nu se vinde aproape deloc, iar situaţia financiară
a micii edituri pare compromisă. Asta până în ziua când,
scrie Girodias, şansa „revine sub forma unui proces delicios“, urmând unei plângeri depuse de Cartelul de acţiune morală şi socială al lui Daniel Parker – acelaşi care va
reclama J’irrai cracher sur vos tombes. „La opt zile după
ce izbucneşte scandalul Miller […], cele 15 000 de exemplare ale Capricornului erau vândute, aşa că am comandat imediat, la două tipografii, un nou tiraj de 50 000 de
exemplare“. Într-adevăr, procesul oferă o campanie de
promovare pe termen lung, acoperind depunerea plângerii, relatată insistent de presă, sesizarea tribunalului, procesul în sine şi posibilele sale consecinţe. În septembrie
1946, Girodias se confruntă de altfel, la radio, cu Daniel
Parker. „Eram la a patra ediţie, vândusem deja 100 000
de exemplare ale Capricornului, şi poate ar fi fost o consolare pentru Dl Parker să afle că îi datoram, cu osebire lui, acest profit frumuşel. I-am spus-o la microfon, iar
discuţia s-a încheiat pe această notă puţin vulgară, crudă poate, dar fructuoasă.“ A doua zi, vânzările ajung la
125 000 şi în curând la 200 000 de exemplare.
„Până atunci, mărturiseşte Girodias, activitatea editorială nu-mi apăruse niciodată sub acest aspect sportiv, competitiv“, procedurile judiciare şi procesul servind cumva drept trambulină spre succes. Această tehnică omologată îi va servi din nou în 1950, cu Sexus al
lui Miller, apoi cu Lolita lui Nabokov, publicată în engleză, dar la Paris, sub brandul său, Olympia Press.
Girodias nu e singurul care şi-a însuşit metoda. În
Franţa, în aceeaşi epocă sau puţin mai târziu, la fel va
proceda Jean-Jacques Pauvert, care a editat faimoasa Histoire d’O – în acest caz, observă acelaşi Girodias, interzicerea vânzării către minori a avut „ca efect vizibil promovarea lucrării, cum era şi de aşteptat“ – făcând din ea
ceea ce, consideră (greşit) Girodias, ar fi „primul bestseller clandestin din toate timpurile“…
Traducere de Emanoil Marcu
__________
* În pregătire la Editura HUMANITAS.
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Giuseppe Verdi

Scrisori

Scena Călugăririi trebuie lăsată (e ceva prea original
ca să pot renunţa la ea), ba chiar, dimpotrivă, trebuie
scos din ea tot ce se poate obţine, toate efectele posibile.
Dacă nu vreţi ca Măicuţa să fugă de bunăvoie, faceţi în
aşa fel încât Trubadurul (cu mulţi oameni de-ai lui) să
o răpească leşinată. E adevărat că Ţiganca lasă să se înţeleagă că Manrique nu este fiul ei, însă e doar un cuvânt
care îi scapă în timp ce povesteşte şi pe care îl retrage
atât de repede, încât trubadurul, departe de a gândi aşa
ceva, nu poate crede că acest lucru e adevărat. Ţiganca nu se salvează pe sine şi pe Manrique fiindcă mama
ei, pe rug, îi strigase „Răzbună-mă”. Altundeva spune:
„Cumplita nălucă braţele spre mine întinzându-şi urlă:
Răzbună-mă!... Şi se năpusti printre nori prin văzduh repetând Răzbună-mă!...”. Ultimul cuvânt al dramei este
„Eşti răzbunată”.
Dumneavoastră nu-mi spuneţi nici un cuvânt dacă
drama asta vă place. Eu v-am propus-o fiindcă mi se părea că prezintă momente de scenă frumoase şi mai ales
ceva aparte, ceva original în ansamblu. Dacă dumneavoastră nu eraţi de aceeaşi părere cu mine, de ce nu miaţi sugerat alt subiect? În lucrurile de genul acesta, este
bine ca poetul şi maestrul să simtă la unison!
În privinţa împărţirii pieselor, vă voi spune că, în ce
mă priveşte, atunci când mi se prezintă poezie care se
poate pune pe muzică, orice formă, orice împărţire e
bună, ba chiar, cu cât acestea sunt mai noi şi mai ciudate, cu atât sunt mai bucuros. Dacă în opere nu ar exista
nici Cavatine, nici Duete, nici Terţete, nici Coruri, nici
Il trovatore
Finaluri etc., etc., iar opera întreagă nu ar fi (aş înclina
să spun) [decât] o singură piesă, aş găsi că e mai rezoCătre Salvatore Cammarano
nabil şi mai just. De aceea vă voi spune că, dacă s-ar puBusseto, 4 Aprilie 1851
tea evita la începutul acestei opere Corul (toate operele încep cu un Cor) şi Cavatina Leonorei şi să înceapă
Am primit preţioasa dumneavoastră epistolă din 27 direct cu cântecul Trubadurului şi să se facă un singur
martie şi am înţeles ce intenţionaţi să faceţi. Un cuvânt act din primele două, ar fi bine, fiindcă aceste piese aşa,
izolate prin schimbarea de scenă la fiecare piesă, pentru
despre obiecţiile dumneavoastră.

Anticipând anul Verdi, 2013, când se vor sărbători
două veacuri de la naşterea celui mai influent compozitor de operă al Italiei, propunem, în câteva numere succesive ale revistei, o serie de traduceri din corespondenţa maestrului de la Busseto. Selecţia noastră (preluată
după ediţia Lettere, publicată de Arnoldo Mondadori
în 2000) va avea în vedere scrisorile aflate în legătură cu procesul de creaţie a unor capodopere ale teatrului liric, începând cu faimoasa „trilogie populară” alcătuită din melodramele Rigoletto, Trubadurul şi Traviata, titluri care continuă, pe bună dreptate, să constituie capete de afiş ale celor mai importante instituţii de
gen de pe întregul mapamond. Cititorul va avea prilejul să noteze concizia eficientă a stilului epistolar practicat de compozitor, dar şi profunzimea şi rafinamentul
analitic al implicării sale în actul de creaţie al unor lucrări de o complexitate problematică, unde împletirea
textului literar cu partitura muzicală urmăreşte întotdeauna efectul de scenă.
Pentru numărul actual al revistei „Hyperion” am ales
prima parte din corespondenţa verdiană legată de opera
Il trovatore, mai concret contribuţia lui Verdi din schimbul epistolar cu libretistul Salvatore Cammarano, păstrând pentru numărul următor scrisorile adresate amicului Cesare de Sanctis, după moartea neaşteptată a lui
Cammarano. [D.C.]
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mine au mai degrabă aerul unor piese de concert decât
de operă. Dacă puteţi, faceţi lucrul acesta. Nici mie nu
prea îmi place ca Manrique să fie rănit în duel. În rest,
faceţi ce consideraţi că e bine. Când avem un Cammarano, nu se poate face decât bine.
P.S. Nu mă constrânge nimeni să scriu opera asta, cu
toate că doresc să încep, aşadar rămân în aşteptarea programului şi apoi, treptat, a poeziei. Am fost invitat să
scriu pentru San Carlo, dar am răspuns printr-un refuz.
II
Către Salvatore Cammarano
Busseto, 9 Aprilie 1851
Dragă Cammarano,
Am citit Programul Dumneavoastră şi, om de talent
şi de un caracter superior cum sunteţi, nu vă veţi supăra dacă, neînsemnatul de mine, îmi voi lua libertatea de
a vă spune că, dacă acest subiect nu poate fi tratat pentru scenele noastre cu toată noutatea şi ciudăţenia dramei spaniole, e mai bine să renunţăm la ea.
Pare-mi-se, dacă nu mă înşel, că diverse situaţii nu
au forţa şi originalitatea dinainte şi că mai ales Azucena
nu-şi păstrează caracterul straniu şi nou: pare-mi-se că
cele două mari pasiuni ale acestei femei, Dragostea filială şi dragostea maternă, nu mai există în toată puterea
lor. – De exemplu, nu aş vrea ca Trubadurul să rămână
rănit în Duel. Acest sărman Trubadur are atât de puţine
de partea Lui, încât, dacă îl lipsim de vitejie, ce-i mai rămâne? Cum [ar putea] să o intereseze pe Leonora, care
e de un rang atât de înalt? Nu mi-ar plăcea ca Azucena
să le spună povestea Ţiganilor; ca în piesa de concertato,
în partea a treia, să spună: Fiul tău a fost ars de viu etc.,
etc… dar eu nu eram acolo! etc., etc. şi, în sfârşit, nu aş
vrea-o nebună la urmă. – Aş dori să lăsaţi marea Arie!!
Eleonora nu are rol cu Cântarea morţilor şi cu Cântecul Trubadurului şi aceasta mi se pare una din poziţiile cele mai bune pentru o Arie. Dacă vă temeţi că îi daţi
prea mult rol Eleonorei, lăsaţi Cavatina. Ca să-mi exprim mai bine gândul vă voi înşira mai amănunţit cum
văd eu lucrurile în privinţa acestui subiect. - - Partea 1 – prolog
1. Piesă. – E bine Corul şi povestirea din Introducere.
De suprimat Cavatina Leonorei şi de făcut un grandios
2. Terţet, începând de la Recitativul lui De Luna,
Cântecul Trubadurului, Scena Leonorei, Terţet şi provocarea la duel etc. etc.

mama sa, o roagă să-i istorisească povestea care o îngrozeşte atât de mult. Povestirea etc. şi Duet cu Alfonso – forme libere şi noi –
4. Duet cu Alfonso / Nu mi se pare convenabil ca
Azucena să istorisească povestea în prezenţa Ţiganilor
lăsând să-i scape câteva cuvinte cum că fiul lui De Luna
a fost răpit de Ea, întrucât a făcut jurământ să-şi răzbune mama.
5. Scena călugăririi etc. etc. şi final –
Partea 3
6. Cor şi Romanţa lui De Luna.
7. Piesă concertato. Dialogul, sau interogatoriul din
drama spaniolă, păstrează bine caracterul Ţigăncii. De
altfel, dacă Azucena se descoperă imediat drept ceea ce
este, se dă pe mâna duşmanului şi se lipseşte de mijloacele de a se răzbuna. Este bine ca Fernando să-l pună
pe gânduri pe Conte, iar acesta, spunând că se numeşte
De Luna, să o facă să tresară pe Ţigancă. În felul acesta, ea e descoperită de Fernando şi nu se dă singură în
vileag decât prin cuvintele care îi scapă: „Taci, fiindcă
dacă află mă ucide!”. Foarte simple şi frumoase sunt cuvintele Azucenei: „Unde mergi?” – „Nu ştiu: am trăit pe
munte: aveam un fiu: m-a părăsit: mă duc să-l caut…”.
8. Rec. Leonora. Rec. şi istorisirea visului lui Manrique urmată de
9. Duet între el şi Leonora. Îi dezvăluie logodnicei că
este fiul unei Ţigănci. Ruiz anunţă că mama lui e prizonieră: dă fuga să o salveze etc…
Partea 4
10. Marea Arie a Leonorei, intercalată cu Cântarea
muribunzilor şi Cântecul Trubadurului.
11. Duet Leonora şi De Luna - 12. Să nu o facem pe Azucena dementă. Doborâtă de
oboseală, de durere, de groază, de nesomn, nu se poate exprima coerent. Are simţurile istovite, dar nu e nebună. Trebuie să păstrăm până la sfârşit cele două mari
pasiuni ale acestei femei, dragostea pentru Manrique şi
setea feroce de a-şi răzbuna mama. Odată mort Manrique, sentimentul răzbunării devine gigant şi spune cu
exaltare: : Da, Lumini, Lumini, el este… fratele tău… Nerodule!... Eşti răzbunată, o, mamă!!

Vă rog să-mi iertaţi îndrăzneala: pesemne că nu am
dreptate, cu siguranţă, însă nu puteam să nu vă spun
tot ceea ce aveam pe suflet. De altfel, poate că prima
mea bănuială că drama aceasta nu vă place este adevărată. Dacă aşa este, mai avem timp să dregem lucrurile,
mai degrabă decât să facem ceva ce nu vă place. Eu am
pregătit un alt subiect simplu, afectuos şi care, s-ar puPartea 2
Ţigani, Azucena şi Trubadurul rănit în bătălie
tea spune, e ca şi făcut: dacă vreţi, eu vi-l trimit şi nu ne
3. Ţiganii cântă un cor straniu fantastic. În timp ce mai gândim la Trubadur. Scrieţi-mi un cuvânt în acest
ei beau, Azucena intonează un cântec lugubru: Ţiganii sens. Iar dumneavoastră, dacă aveţi un subiect, să-mi
îl întrerup pentru că e prea funest: Funest precum poves- spuneţi… Cu bine, cu bine, dragul meu Cammarano.
tea care i-a fost subiect! Voi n-o cunoaşteţi (Vei fi răzbu- Scrieţi-mi iute şi credeţi-mă pentru totdeauna,
Al Dumneavoastră cu afecţiune
nată!). Aceste cuvinte îl zguduie pe Trubadur, care, până
în momentul acesta, va fi rămas căzut adânc pe gânduri.
Prezentare şi traducere: Dragoş COJOCARU
Zorii se ivesc şi Ţiganii se risipesc pe munte repetând
o strofă din cântul lor etc. Trubadurul, rămas singur cu
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Din poezia avangradei ruse

Daniil HARMS (1905-1942)

Drept motto la creaţia lui Daniil Harms ar putea servi o
mărturisire pe care scriitorul o încredinţa jurnalului său în
31 octombrie 1937 (avea să mai fie lăsat în viaţă doar vreo 5
ani, până în a doua zi de februarie 1942): „Pe mine existenţa mă interesează numai în înfăţişările ei stupide. Eroismul,
patosul, cutezanţa, etica, igiena, moralitatea, tandreţea şi hazardul – astea sunt cuvinte pe care nu le pot suporta, însă eu
înţeleg şi respect pe deplin: extazul şi admiraţia, pasiunea şi
sobrietatea, desfrâul şi pudoarea, tristeţea şi suferinţa, bucuria şi râsetul”. Poate că anume din această dihotomie intrinsecă, specifică firii şi talentului său, din acest raport „simetric” cu sine însuşi şi cu propria sa creaţie, dar şi cu lumea,
au pornit ruptura, dezacordul (şi dezacordarea), distrugerea
existenţei înţepenite în clişee şi nedreptăţi, dislocate întru a
fi transferate şi reinterpretate (reanalizate) în absurd. Este
anume ceea ce un creator sensibil simte nu doar mai acut decât mulţi alţii, ci şi cu mult înaintea acestora, prevăzând tragicele urmări a ceea ce mocneşte, latent, fireşte, în societate,
în destinul uman, în – concomitent – generalitatea şi infinitudinea de particularizări, individualizări ale acestuia. Urgisirile vieţii, nerozia şi, oarecum escamotat, lipsa de sens au
devenit nu doar fundal pe care se proiectează-desfăşoară acţiunile absurde din piesele şi poemele harmsiene, ci chiar
cauzele ce au zămislit aberaţia, ilogicul, elucubraţiile, paradoxul alimentate de o stare de fapt agresiv-halucinantă; alimentate/întreţinute (ca pe nişte... ţiitoare!) de regimul totalitar. Şi tocmai împotriva absurdităţii Harms scria în răspăr
cu lipsa de sens a absurdităţii! În declaraţia Asociaţiei Artei
Reale (Oberiu), Daniil Hars (de altfel, unul din autorii acelui text) este caracterizat ca „poet şi dramaturg, atenţia căruia nu e concentrată asupra figurii satirice, ci la ciocnirea
unui şir de obiecte, la relaţiile dintre ele. În momentul acţiunii obiectul obţine noi contururi concrete, pline de sens autentic. Acţiunea reorientată astfel păstrează în sine amprenta „clasică”, în acelaşi timp reprezentând o largă amplitudine a percepţiei oberiu.”
Începând cu anul 1928, scriitorul deja nu-şi mai dactilografia textele. La ce bun, dacă era inutil să le prezinte vreunei redacţii? Nu i le-ar fi publicat nimeni. Însă, din fericire, a
dactilografia nu e sinonim deplin (nici pe departe!) cu a scrie.
În jurnalul său intim Harms se autoîmbărbătează, îşi dă din
abundenţă sfaturi sieşi de a nu abandona, de a nu renunţa!
Apoi, îi plăcea mult să viseze. În somn şi aievea. Şi, numaidecât, în scris. Visul era nu doar cea mai benefică formă în care
personajele lui Harms îşi (în)tezaurizau dorinţele, aspiraţiile,
iluziile, ci şi fericita posibilitate de a suda acea tragică ruptură din interiorul existenţei, din realitate. Încât vreun subtil exeget are motive să constate cu deplin adevăr: absurditatea subiectelor nu poate fi pusă la îndoială, însă la fel de neîndoielnic e că ele au ieşit de sub pana lui Harms în timpurile în care ceea ce părea absurd devenise realitate (sadea şi...
sadică!). Dar nu numai atunci, cândva, în epoca etc... Deoarece textele avangardei trebuie înţelese (şi traduse...–„supuse”) printr-o reinterpretare – uneori – esenţial-contemporaneizatoare, să zicem astfel. Nu, nu ar fi exclusă şi atare metodă-montare-joc-percepţie... Ne-decepţie!
În ziua de 23 august 1941 este arestat în urma unui denunţ (delatoarea era o cunoştinţă apropiată a Annei Ahmatova care, sigur, o turna la NKVD şi pe marea poetesă), incriminându-i-se atitudine capitulardă faţă de războiul în care
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se afla URSS. În cazier,
sunt reproduse şi următoarele cuvinte ale
Lui Harms: „Uniunea
Sovietică a pierdut războiul chiar din prima
zi a acestuia. Acum Leningradul sau va fi blocat şi noi vom muri de
foame, sau va fi bombardat fără să rămână
piatră pe piatră… Întregul proletariat trebuie nimicit, iar dacă
mie îmi vor înmâna
ordinul de mobilizare,
eu îi voi da cu el în bot comandantului, chiar dacă va fi să
mă împuşte. Însă nu voi îmbrăca uniforma militară şi nu voi
intra în rândurile armatei sovietice, nu doresc să fiu un astfel de rahat”. Harms mai afirma că oraşul este minat (de sovietici), iar pe front sunt expediaţi ostaşi neînarmaţi. Pentru
a evita execuţia capitală, simulează demenţa; tribunalul militar decide ca Harms să fie izolat, ca deţinut, în spitalul de
psihiatrie, unde a şi murit.
Greu de aflat un alt poet care să aibă o fantezie atât de debordantă, nu arareori ilariantă întru jemanfişism, întru rigorile cotidianului convenţiilor sociale, filosofiei revărsate în
nenumărate mâneci (curente) de râu, toate astea puse pe resorturi sau, mai bine zis, în variantă sinonimică – pe arcurile de suspensie ale paradoxului sui generis, ale unei ingeniozităţi ce ar fi fost să fie de neimaginat, dacă nu exista anume acest mare artist, Daniil Harms, şi textele sale – uite, aici
comit, conştient, o rimă, – colosale. Harms e de-neghicit, de
ne-presupus nu cu două-trei rânduri înainte, ci chiar imediat în versul următor sau doar în sintagma următoare din
acelaşi vers, dacă se întâmplă ca acesta să aibă mai multe picioare… libere, albe, sau picioare de prozodie clasică, toate
astea putându-se întâlni în unul şi acelaşi text de o dezinvoltură copleşitore, uimitoare şi care, chiar dacă îţi pare… hiper-neobişnuit, până la urmă el, textul, te familiarizează, te
împrieteneşte cu el însuşi, sugerându-ţi cum trebuie să-l citeşti, să-l savurezi.
Poemele harmsiene au o prozodie liberală, cu o metrică
variabilă, cu pornire de la forma clasică şi, trecând, pe rând,
peste rând sau… de la forma clasică la versul alb, de aici – la
verslibrism într-un zigzag ingenios, urmărindu-se revelaţia
sensului şi mai rar a elementelor ornamentale, arhitectonice ce arată bine. În majoritatea lor e prezentă o metafizică –
ba nu, o antimetafizică! – a derizoriului şi hazardului; o regie a zigzagului în care subiectul ba „păşeşte” în hăul tragicului, ba se repliază, făcând câţiva paşi în domeniul ilariantului, a teatrului absurdului. Însuşi Harms scrie, mărturiseşte:
„merg prin cer de-a dreptul
pentru mine totul teatru înseamnă
iar teatrul e ca pământul
pentru ca pe el oamenii să păşească
cu picioare adevărate” –,
iar raportul sacralitate-metafizică-absurditate apare în
versul: „Totul e teatru. Unde e biserica?”
Prezentare şi traducere: Leo Butnaru
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Daniil HARMS

Dezlegaţi-mi ochii şi voi merge de sine stătător.
Nu mă ţineţi de coate,
VISUL A DOUĂ DOAMNE OACHEŞE
vreau să dau libertate mâinilor.
Două doamne dorm, dar parcă nu,
Feriţi-vă, spectatorilor proşti,
nu dorm s-ar zice, dar parcă-ar dormi,
acuşi încep să izbesc cu picioarele.
fireşte, dorm şi chiar visează,
Voi merge pe duşumea şi nu mă voi clătina,
de parcă-n uşă Ivan se-nfăţişează
voi alerga pe cornişă şi nu mă voi prăbuşi.
şi-ncă administratorul cu păr vâlvoi
Nu mă proboziţi. Compătimiţi-mă.
ce are-n mână un tom de Tolstoi
Ochii voştri fricoşi sunt neplăcuţi zeilor.
„Război şi pace”, a doua parte…
Gurile voastre se deschid inoportun.
Dar, de fapt, altul e subiectul, tonul,
Nasurile voastre nu cunosc aromele vibrante.
intră Tolstoi, îşi lasă-n cui paltonul,
Haliţi-vă atare îndeletnicire.
îşi scoate galoşii, cizmele cu tureatca scurtă
Măturaţi-vă odăile – aceasta vi-i menit de veacuri.
şi strigă: Vanika, hai de mă ajută!
Dar scoateţi-mi odată bandajele, burtiera, corsetele.
Însă Ivan toporul greu înşfacă
Eu mă alimentez cu sare, iar voi cu zahăr.
şi buh cu el lui Lev Tolstoi în moacă.
Eu am propriile mele livezi şi grădini.
Tolstoi cade. Ce ruşine! Cum se poate!
În una din grădini paşte capra mea.
Întreaga literatură rusă e-n oala de noapte.
În ladă am o căciulă de blană.
19.VIII.1936 Nu mă mustraţi, eu sunt de capul meu, pe când voi
Pentru mine nu însemnaţi decât a patra parte din fum.
8.I.1937

PLIMBARE

Mujicul şi muierea se joacă-n libertate,
Sus pe vapor stă desfrânatul popor,
Privind spre valuri verzi, abia înspumate.
În birt doctorul mai prinde la putere,
Mujicul şi muierea se giugiulesc la vedere
Şi doctorul se grăbeşte spre vapor.

*

*

*

Îndelungă vreme am privit la arborii verzi.
Liniştea îmi umplea sufletul.
Ca şi mai înainte încă nu există gânduri mari şi
unitare.
Aceleaşi petece, zdrenţe şi codiţe.
Stă vaporul, abundent îl luminează luna.
Ba se aprinde dorinţa terestră,
Eu trec pe alături împreună cu Marina.*
Ba mâna se întinde spre o carte captivantă,
Timp bun, ni-i prielnic pentru plimbat.
Ba deodată înşfac o foaie de hârtie,
Mujicul şi muierea gem tare, sonor,
Dar exact atunci îmi bate-n tâmple dulce somn.
Cad oameni, se îneacă sub vapor.
Mă aşez lângă geam într-un jeţ adânc.
Şi doctorul porneşte-ndărăt, resemnat.
Consult ceasul, îmi aprind pipa,
1935-1937 Dar brusc mă scol şi trec la masă,
_________
Mă aşez pe un scaun tare şi îmi răsucesc o ţigară.
* Marina Malici – soţia lui D. Harms, a emigrat şi a locuit în
Văd
cum pe perete aleargă un mic păianjen,
Venezuela fără a pretinde să fie legatarul drepturilor de autor
Îl urmăresc, nu pot să-mi desprind ochii.
ale soţului.
El mă împiedică să iau pana în mână.
Să ucid păianjenul!
Mi-i lene să mă ridic.
* * *
Deja privesc în propria-mi intimitate,
Uneori îmi place să privesc prin geam
Dar e pustiu în mine, monoton şi plicticos,
Şi-a altor oameni griji să le urmăresc
Nicăieri nu pulsează viaţă intensă,
Uneori îmi place să privesc prin geam
Totu-i moloşag şi somnolenţă, ca paiele ude.
În acest fel abătându-mă de la muncă.
După ce am încercat în propria mea fire,
Iată-mă în faţa dumneavoastră.
Privesc îndelung şi atent
Aşteptaţi să vă povestesc despre călătoria mea.
La faţa tinerei evreice
Însă eu tac, pentru că nu am văzut nimic.
Străduindu-mă să citesc în trăsăturile ei
Lăsaţi-mă să pot privi liniştit – la arborii verzi.
Legităţile farmecelor femeieşti…
După asta, poate, tihna îmi va umplea sufletul.
1936-1937 După asta, poate, sufletul mi se va trezi,
Mă voi trezi şi eu, şi-n mine va prinde-a pulsa viaţă
intensă.
2.VIII.1937
* * *
Legaţi-mă la ochi şi ghidaţi-mă.
Eu nu am de gând să merg legat la ochi.
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*

*

*

Eu nu pot să gândesc lent
Mă împiedică frica
Ea îmi taie ideea
Ca o rază
De două trei ori pe minut
Ea îmi dă în friguri conştiinţa
Şi eu acum nu mai fac nimic
Ci doar mă chinui sufleteşte.

Iată porni să plouă
Timpul s-a oprit
Ceasul bate neajutorat
Creşti, iarbă, tu nu ai nevoie de timp
Duh al Domnului, vorbeşte, Tu nu ai nevoie de
cuvinte.
Floare de papirus, minunat e calmul tău
Şi eu vreau să fiu liniştit, dar totul e zadarnic.
12.VIII.1937

*

*

*

Dorinţa dulcilor distracţii
mă tot urmăreşte.
Eu fug aiurea, dar slabă fuga-mi este,
cizmele nu sunt chiar pe piciorul meu,
mai bine-aş fi desculţ.
Fug pe caldarâmul neted,
dar greu îmi vine, de parcă
aş urca în munţi.
Dorinţa dulcilor distracţii
mă tot urmăreşte.
Eu fug aiurea, dar slabă fuga-mi este
şi des, prea des mă odihnesc,
sufletu-mi mai trag,
apoi mă-ntind pe caldarâm
şi repede adorm, neamânat.
Dorinţa dulcilor distracţii
mă urmăreşte-n somn, în vis.
Eu fug aiurea, dar fuga-mi slabă este.
O, da! Ar trebui mai repede să fug,
dar lenea ca o umbră-alintătoare
îmi încătuşează-orice mişcare.
Şi eu mă culc. Se stinge ziua
şi noaptea gândurile îmi absoarbe.
Şi iar se dezlănţuie aprinsele
dorinţe a dulcilor distracţii.
Eu fug oriunde, fug în noapte,
până peste lume erupe prima rază de soare.
Şi visu-n mine şuieră ca biciul,
şi-nvârtejite gânduri urlă ca vântul…
Iar eu cu ochii larg deschişi
întâmpin dimineaţa.
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

Mânia lui Dumnezeu ne-a lovit lumea.
Tunetul ceresc o zgudui. Fricosul
nu-ndrăzneşte să bea bere. S-a stins deja
cheful nupţial, casa trosneşte şi grosul
drug din tavan sparge podeaua. Cor de lire
plânge. Laşul intră-n ţărână ca viermele.
Pământul tremură. Domnu-aruncă tălăzuire.
Pe ape saltă, distruse, corăbiile.
Lumea serbează ziua păcatului. Aici
aşteaptă jalnicul laş, ascunzându-şi privirile goi,
de pedeapsa Domnului – sub rădăcini şi stânci,
urletele câinilor ies din suflet de om ca un gunoi
răspândit pretutindeni – aici laşul aşteaptă
necruţătoarea lovitură, destinul îl constrânge
în mişcarea timpului, în arşiţă sireapă,
în gerurile iernilor ce ne intră-n sânge.
Nimeni nu se salvase de astă crăpare de cer ca tăiat de
brăzdar– al planetei lucitoare cruzime, şi minunea vertijului stelar.
1937, sfârşit de an

Dar ce-i cu asta la o adică?...
Atâta moleşeală în trup… Moleşită fiinţa.
E chinuitor să-ţi simţi în fiece clipă neputinţa.
Versurile nu mai vor să se compună
Şi în fiece zi neajunsurile mele
Reîncep obraznic dis-de-dimineaţă.
Nu, altfel trăiau prorocii sub stele!
Zbârciturile mi-au crestat mâinile.
Ziua întreagă umblu plictisit prin odaie.
Nu mi-a mai rămas putere de voinţă.
Lăsaţi-mă în pace muşte ale conştiinţei!
9.V.1938

Dumnezeule siniliu!
Fă odată şi eu triumful să mi-l ştiu!
Înălţimea Voastră Sinilie,
trimite-mi nemaicunoscută rodnicie!
Pe mine, matahala, mă miluieşte,
Înzestrându-mă cu uriaşă forţe poetice, fireşte!
În caz contrar – mă prăpădesc…

*

*

1938?

*

Deja păleşte şi se luminează
Peste săgeata Petropavlovsk, inertă,
Şi de jos prin geamuri se insinuează
Al gunoierului hârşâit de mătură.
Îmi place spre casă, de dorinţe cuprins,
13.VIII.1937 Şi somnolent cu trupul simţind gerul fad,
Să grăbesc prin uliţe ce larma şi-au stins
Mai străbătând prin mortul Leningrad.
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Isidore Isou, botoşeneanul împarizienit
şi năstruşnic (II)
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Vom selecta, pentru început, secvenţe romaneşti rubricabile drept portrete şi răfuieli ale lui Isidore Isou, autoficţionalul avant la lettre, cu unii dintre contemporanii săi
esenţiali. Ele îi au ca ţinte vii, între alţii. pe Emil Cioran
, Constantin Virgil Gheorghiu , Horia Stamatu sau André
Malraux. Drept încheiere, o să oferim însă răspunsul «Botoşeneanului împarizienit şi năstruşnic» la o anchetă literară necomplezentă din Anii Şaizeci.
***
PORTRETUL VITRIOLANT AL LUI EMIL CIORAN,
«AGRIMENSOR ACRIT». Executat este, portretul, prin
diligenţele naratorului din L’Héritier du Château (Moştenitorul Castelului), roman ivit la Editorul Balland, văleat
1976, în capitolul XI, paginile 221-228:
***
Emil Cioran este un barbat deja în vîrstă pe care genul
de viaţă adoptat -- de student străin destul de sărac supravieţuind la Paris – îl va fi menţinut mereu tînăr, încît trupul
său suplu contrastează cu chipu-i brăzdat de riduri, uşor
simiesc, constituind o fiinţă ambiguă ce pare să adulmece cărările cele mai plăcute şi mai silenţioase din Cartierul
Latin şi mai ales din Grădina Luxemburgului, când iese la
preumblare, aşa precum un animal rănit caută spontan locurile cele mai potrivite, dacă nu spre a-l vindeca, măcar
spre a-l face să sufere mai puţin.
Are aerul de a fi cu adevărat pierdut în misiunea sa de
a se pierde, unde insignifianţa însăşi a ceea ce el este rămâne singura expresie prin care iese în câştig. Cărţile, lucrările lui, , îi apar mai mult ca efectele unei viclenii nevinovate, prin care scapă resturilor veleităţii de a crede în ceva pe
lumea aceasta, decât ca efectele vreunei dorinţe de a crede
alţii în el, în ce vehiculează textele sale.
În lucrările sale, îşi epuizează ţipetele, horcăiturile,
scrîşnirile de dinţi, lacrimele înseşi, ca şi manifestările agoniei fiinţei sale vii; pe cînd în existenţa de toate zilele, în
scurtele discuţii din timpul întîmplătoarelor noastre întîlniri, nu-mi oferă decît tăcere, blîndeţe, smerenia de după
consumarea travaliului morţii.
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Îi făcusem o vizită imediat ce sosisem la Paris, cînd el -scriitor deja destul de cunoscut în anumite cercuri din ţara
sa ce încă, după ştirea mea, nu publicase nimic în Franţa -asculta, în cursul unei plimbări prin Grădina Luxemburgului, pe tînărul abia debarcat în Oraşul-Lumină, care pretindea să îşi editeze textele la Gallimard, apoi să transforme totalitatea domeniilor Culturii Mondiale.
- Vă luam drept un nebun, un iluminat, îmi mărturisea
el mai tîrziu… Si aţi realizat tot ce mi-aţi spus, adăuga el
cu oarecare exageraţiune, căci în amabilitatea sau în naivitatea sa, deşi ignora întinderea aporturilor mele, îmi mărea gloria socială afirmînd că eram citat enorm în America
ori în altă parte, fapt despre care nu mi se vorbise niciodată.
Într-unul dintre textele sale1, îmi plagiase teoria despre
evrei ca structură inebranlabilmente implantată în aştepatea lui Mesia, ce după mine trebuia să fie Damiens ori unul
din moştenitorii săi, şi această obstinaţie storsese din pana
sa de veşnic om de dreapta -- nu prefaţase el, in Franţa o
culegere de bucăţi alese din Joseph de Maistre? --strigăte
de admiraţie şi de neînţelegere.
Conversînd, cînd întîmplarea ne îngăduia să facem
câţiva paşi împreună în aceeaşi direcţie sau, rar, aşezaţi,
unul lingă celălalt, pe scaunele din Grădina Luxemburgului, părea, recent, să asculte cu interes mai ales predicţiile economice despre răzvrătirea tineretului şi victoria forţelor novatoare, hotărîte să implnteze structurile societăţii paradisiace.
- Sânteţi de un optimism cosmic, imi va fi spus el o dată
sau de ouă ori.
Apoi, faţă cu atacurile mele –- destul de moi, trebuie să
o recunosc, deoarece mă opresc să palavragesc cu el scurt
şi în treacăt cu ocazia unor timpi de repaus ai vieţii mele
progresive --, faţă cu săgeţile mele contra concepţiilor sale
reacţionare şi influenţa lor nefastă asupra tinerilor ignoranţi, îmi răspunde în general cu o mutră dispreţuitoare şi
tristă, ridicînd braţele la cer sau dând din umeri, o adevărata pantomimă.
- O, ştiţi, mă citesc atît de puţini. Ce am?... Trei sute de
cititori… Nu am nici o înrîurire.
HYPERION
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O dată, m-am văzut silit să insist:
- Trei sute de cititori de …calitatea celora ce pot accede
la textele sub-sub-subkierkegaardiene, disperate…Dar e
vorba de trei sute de cadre responsabile… ce dirijează mii
şi mii de producători ori d mii şi mii de tineri… Poate mai
mulţi decît are, în realitate, tot partidul comunist francez…
Si toate aceste cadre, toţi aceşti cititori, au o inflenţă groaznic de nefastă asupra sute şi mii de persoane pe care le împingeţi spre critica dialectică şi totalitaristă a culturii şi a
vieţii, cărora le ignoraţi si compozantele şi structurile, iar
prin această critică duceţi la nihilism, la moarte. Sinteţi teribil de dăunător, Cioran, teribil de dăunător…
A tresărit, speriat, gata să o ia la goană, asemenea unui
biet şobolănel prins pe cînd ataca un caşcaval la a cărui fabricare nu participase, pe care îl otrăvea cu microbii aduşi
din canale, cercuri depăşite ale unei specii depăşite. Poate că, în spatele meu, în spatele intelectualului fără putere
socială ce părea să-l judece cu formule pur teoretice (lipsite de orice dimensiune practică şi care avea atîtea socoteli
de încheiat cu indivizi de o forţă imediată mai zdrobitoare decît a sa, încît chiar micuţa-mi critică la adresa scriitorului român îmi părea un gest îndreptat spre viitorul îndepărtat, un lux), Emil Cioran vedea alţi judecători, preşedinţi de tribunale viitori ce vor apărea la bătrîneţe sau după
moartea sa, ca să-l pedepsească pentru toate cuvintele stricate, false, publicate în aceşti ani, pentru toate definiţiile inexacte ale valorilor de care profita inconştient – respirînd
aerul pe care îl otravea, cumpărând la piaţă pătrunjelul pe
care îl plătea cu banii de pe escrocheriile sale intelectuale,
ocupînd o locuinţă în schimbul căreia corupea elanul vital
al semenilor săi --, valori create şi produse de alţii, de care
profita, zic eu, pretinzînd, în substituirile sale de trişor, că
le face detestabile tuturor.
Într-o zi l-am întrebat pe neaşteptate:
- Nu aţi fost acuzat niciodată că împingeţi oamenii la
sinucidere?
Din nou, a tresărit, temător. Probabil că l-am speriat,
aşa cum apărătorii vieţii, deşi fascinează, aruncă umbra
neliniştii în inima asasinilor:
- O, nu, nu. Cînd cele cîteva… rare …persoane care îmi
scriu, împărtăşindu-mi intenţia de a se sinucide, nu le răspund sau le spun să nu facă aşa ceva.
Ezită, se mai gîndi şi adăugă ceva precum:
- Odinioară, în România, eram profesor de filosofie la
un liceu… unul din elevii mei s-a sinucis… poliţia m-a inerogat… au trebuit la urmă să admită că nu sunt responsabil de aşa ceva….
- Dar dumneavoastră sânteţi cel ce a scris, şi citez aproximativ: «A trăi însemnează a suporta magia posibilului.
Ceea ce disting în fiecare clipă e gâfâitul meu şi horcăiala
lui, iară nu trecerea spre o altă clipă, elaborez timp mort,
mă bălăcesc în asfixia devenirii…» Dar, în fine, graţie creaticii mele, faptului că am descoperit sensul vieţii, sistemului meu de fericire, dragoste şi prietenie, fiecare dintre
clipele mele, şi fiecare dintre clipele fiinţelor viitorului ce
vor fi discipolii mei, este şi va fi timp de novaţiune, de înflorire şi de bucurie…
Surîse şi făcu un gest amcal cu mîna:
- Sunteţi un special, un teribil… Filosofia orientală nu
există pentru dumneavoastră?
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- Ba da, dimpotrivă, cunosc destul de bine pe Lao-ţî şi
Taoismul , Zenul, Yoga… pe care ar trebui, în funcţie de
creatica mea, să le reclasăm, să la punem la locul lor inferior, căci vor primi, într-o zi, definiţii juste în vreun text
publicat cînd voi avea timp disponibil… însă autorii orientali, asemenea dumneavoastră, ar prefera «nemaiauzitul rutinei», fiindcă dispreţuiau fiinţele inferioare, pentru
care «să te simţi că exişti însemnează a te împătimi de ceea
ce este evident muritor, să consacri un cult al insignifianţei, să te iriţi mereu în sînul vidului, să-ţi sară muştarul în
neant.» Totuşi, înţelepţii aceştia, din specia dumneavoastră,
nedescoperind nimic din mecanismul nemaiauzitului, din
sistemul multiplicării, au sfârşit prin a se instala -- aşa cum
o spuneti foarte bine cînd vă descrieţi -- «în postura unei
divinităţi atrofiate, încîntate că nu mai trebuie să se mişte,
pentru că nu găseşte ceva ce să merite un gest». Insă, din
păcate, nu vă sinucideţi şi continuaţi a-i împinge pe ceilalţi,
mai puţin ipocriţi şi mai slabi, la sinucidere, şi asta nimicind tot interesul elementelor vii pe care le pot afla în jurul
lor. Aţi accesat mecanisme graţie cărora nu numai că vieţuiţi, dar şi degradaţi viaţa în juru-vă, pretinzînd în acelaşi timp că nu trăiţi. Fiindcă, în fine, exaltaţi inexistenţa
şi consumaţi, poluându-le, aerul existenţei, legumele – cu
care continuaţi să vă umpleţi plasa de «înţelept» si pe care
orice yoghin le extrage de altfel prin cerşetorie --, locuinţa sau locul de sub vreun copac, îngrijit de vreun muncitor
cumsecade pe care conştient îl trataţi drept imbecil şi paria înlănţuit roţii, la care îl legaţi cu atît mai mult cu cît vă
desprindeţi de el după ce i-aţi furat serviciile…
Am tăcut, căci acţiunile zilei mele de lucru cheltuiseră
deja suma de energie pe care planul meu de viaţă hotărăse
să o dedice curăţirii lumii, cuceririi sale, prin Castel. Elanul
mi se epuiza, aşa cum după o alergare se calmează progresiv gâfâiala respiratorie. Gîndurile mi se prelingeau în tot
atîtea plesnete de bici rapide, lansate contra pereţilor frunţii, nu inutil, prin enervare, ci pentru a le depune în memorie ca pe nişte amintiri, pe care pana mea urma să le reia pe
o foaie spre a le transmite – dispreţuitoare faţă cu un singur
individ, cobaiul, ce va fi inspirat gîndurile – lumii întregi.
Interlocutorul meu ignora reflecţiile ce mi le inspira:
«Posed, eu, metoda creativităţii şi a fericirii, care, în loc
să mă abandoneze ca pe o ‘’divinitate atrofiată’’, m-a preschimbat într-un zeu împlinit al zeilor împliniţi, cărora le
este dintotdeauna făgăduită lumea aceasta… In deambulările mele, Emil Cioran, v-am întîlnit, învins mediocru,
care cu balele sale atacă oamenii, în numele învinşilor, deturnîndu-i de creatorii pe care trebuie să-i urmeze spre societatea paradisiacă. Aşa cum sînteţi – provizoriu, sper – ar
trebui, într-o zi, să vă căraţi din lumea vieţii mele şi discipolilor mei! Nu sînteţi decît un cioclu în plus, servitor concediat, în şomaj, al preoţilor ce voiau să manipuleze lumea
şi care, tot apelând la vicleni, i-au făcut pe oameni atei sau
, ca dumneavoastră, disperaţi că trebuie să fie atei. Imi stricaţi copiii de care am nevoie pentru a schimba lumea şi a o
face vrednică de sălaşul Dumnezeului lui Yahweh, a Dumnezeului lui Moise, al lui Hristos si al lui Mahomed, a Dumnezeului lui Osiris, al lui Isis, al lui Horus, al lui Quetzalcoatl. Intr-o bună zi, istoria, ce rezultă din creaţie, şi pe care
o negaţi, o să vă ia incă o dată, sper, de gît. Atunci, Emil
Cioran, sau veţi depune omagiu Dumnezeului viu, moştenitor al trecutului şi stăpîn al viitorului, şi vă veţi conver-

Universalis

ti, câştigându-vă viaţa cinstit, luptînd pentru El, ca să curăţaţi pâmîntul de falsificatori de talia dumneavoastră sau
veţi părăsi Parisul, Franţa, Terra şi, progresiv, vă veţi replia
în vreun deşertul populat cu alţi arieraţi mintali din aceeaşi specie, în aşteptarea discipolilor mei care să vă ajungă din urmă şi să vă trimită în mormîntul comun al hitleriştilor disperaţi din soiul dumneavoastră, blestemîndu-şi
toată viaţa în momentul înfrîngerii lor, singurii cărora le
cîntaţi ode şi trenosuri si împreună cu care meritaţi să fiţi
confundat într-un amestec de oase şi cenuşă. »
Gîndurile-mi se evaporau în faţa realităţii îneşi a chipului, a mimicilor lui Cioran, asemenea viselor, coşmarelor,
viitorului, la momentul trezirii în prezent, cu toate aceste
obiecte concrete, apăsătoare, multidimensionale.
Teama, teama, teama omului, pe care o poţi surprinde
chiar la cel ce a vrut să i se alăture lui Dumnezeu şi ce s-a
trezit, într-o zi, pe cruce, nesigur de speranţele învierii cu
care se nutrise şi cu care i-a nutrit pe semenii săi, în lipsă de
altceva mai bun, veacuri de-a rîndul, teama aceasta pluti,
o secundă, în ochii interlocutorului meu, aşa cum, probabil, ea deseori venea să-i ţină tovărăşie la căpătâiul agoniei sale. Ea intervenea pentru el pe lîngă certitudinile mele
creatoare, aşa cum va interveni poate într-o zi pentru ceea
ce este slab, indecis în mine, pe lîngă necunoscutul neexplorat, neînvins, a cărui umbră continuă să mărşăluiască
alături de mine, depăşindu-mă cu un pas încă de la naştere.
Emil Cioran, pe care discipolii mei îl vor trimite în câteva cuvinte la coşul cu gunoi al istoriei (unde el însuşi îşi
situează deja micuţu-i rol), mă interesa mai puţin decăt
cosmosul imens şi străin pe care trebuia să-l îmblânzesc
pentru ca să devină multă vreme locuibil copiilor copiilor
mei reali, discipolii înşişi.
Îi întinsei mîna, cu un surîs, scriitorului român, mai
puţin ca să-i redau liniştea sau calmul cît suferinţa obişnuită ce nu se cuvenea supradeterminată de o suferinţă suplimentară, iscată de cuvintele mele lipsite de un scop imediat.
Plecând de la contribuţiile mele, ce încep prin a-mi elibera propriul creier de ignoranţe, de tenebre, vechi, sporind tăria şi durata bucuriei mele, transformarea se comunică lent, mai întâi cîtorva discipoli, camarazi, apoi prieteni, ai Castelului2, înainte de a se împlini în exterior, unde
lucrarea sa este cu atît mai puternică cu cît este mai puţin
recunoscută, mai puţin văzută, abia profilându-se, precum
turnuleţele ori primele incinte ale unei locuinţe senioriale
centrale, zărită ca prin ceaţă, de un biet agrimensor, întrun roman al unui evreu austriac.
Ştim deja ce gîndea acesta din urmă despre sălaşul fortificat pe care îl căuta ca într-un vis, rătăcit, printre morţii şi pseudoviii satului, departe, departe, departe de podul
mobil, de drumurile santinelelor, de donjoane,
Dar pot să vă spun ce nu se ştie:
Agrimensorul nu ştia că stăpînul locurilor căutate, cel
ce putea cu adevarat să-l angajeze, dînd o explicaţie justă
şederii sale în această regiune a cosmosului, un sens să zicem vieţuirii sale pe pămînt, se plimba printre necunoscuţii întîlniţi poate la han, la tavernă sau, mai degrabă, pe
străzi, izbutind să se anonimizeze pînă la a trece neremarcat, întru cea mai bună siguranţă a comorilor rale sau iluzorii peste care era responsabil, surîzînd sau strîmbînduse la străin, asemeni primului locuitor venit, tocmai spre
a nu lăsa să i se răpească nici o secundă din timpul său, ce
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i se părea mai preţios decît tot ce avea, căci în timpul unei
secunde gîndirea sa putea să fabrice o combinaţie capabilă să aducă o viaţă norocoasă şi de fericire amicilor săi, rarilor indivizi ale căror efort, sinceritate, putere de sacrificiu uneori – verificate cu o rigoare fără pereche pe lumea
asta – îi făceau demni să fie prietenii săi.
A văzut Emil Cioran vreodată Castelul, fie şi în vis? Crede dumnealui cu adevărat că viaţa, faptul de a te naşte, este
lipsită de sens, încît să-şi poată permite să distrugă speranţa acestui sens la toate tinerele spirite şi în inimile ce tocmai caută acest sens?
… Pe curînd, dară, Emil Cioran, agrimensor acrit, blestemîndu-şi ziua în care a venit său caute refugiu pe acest
pămînt, în acest jalnic sat al cosmosului3! Moştenitorul,
stăpînul Castelului, îşi potriveşte pînă şi privirea, pînă şi
strîngerea moale a mâinii sale, la privirea dumneavoastră,
la presiunea moale a mîinii dumneavoastră. Simţiţi un pic
de rezistenţă? Nu doresc să fie prea puternică, spre a nu vă
nelinişti. La revedere, poate… dacă avem noroc, în ziua începutului unui nou adevăr al realităţii, în ziua începutului
unei noi realităţi a adevărului…
NOTELE TRADUCATOAREI:
1. Trimitere se face, aici, la eseul cioranian Un popor de singuratici din Ispita de a exista.
2. E vorba de un castel kafkian pus în slujba creaticii sau novaticii isouane, uşor diferit de atelierele inventicii belousoviene
de pe Bahlui ori ale lui Ionel Dorofte - ginerele lui Miu Dobrescu şi cumnatul lui Paul Balahur -, fost şef peste vreo şaizeci de
tăietori de frunze la câini pînă spre Caderea lui Ceaşcă I, regele neîncoronat al valahimii comuniste. Claude Damiens, eroul
lui Isidore Isou, diferit oarecum de Neluţu Dorofte, a primit ca
moştenire Castelul, dreptu-i. dar, pe de altă parte, spre deosebire
de agrimensorul K, ne înlesneşte accesul la interiorul său, simbol
de viaţă şi de creativitate, cetate divină şi paradisiacă. Prin el, prin
Damiens neregicidul, botoşeneanul împarizienit şi năstruşnic ne
propune un vast plan de transformare a artei, însă şi a socităţii,
graţie matematicii, economiei politice si medicinei, tîrîndu-ne
după el în căutarea singurei forţe revoluţionare în stare să-i pună
în practică teoriile: juneţea, iuventutea, tineretul carevasazică…
3. A se revedea ultima textulă, înalt automaledicţională, din
Tractatul despre descompunere ( transpus în germană, de alt evreu,
Paul Celan, sub titlul Die Lehre vom Zerfall), amintitoare pe alocuri de Rugăciunea unui dac.

***
CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU ATACAT DE
ISIDORE ISOU LA BAIONETA LITERARĂ. Unde? în
Mştenitorul Castelului, ediţia originala citată, pagina 243.
Pentru ce? Pentru fragmentul – din Ard malurile Nistrului
- despre evreii luaţi prizonieri după rezistenţa lor armată
la intrarea trupelor româneşti în Chişinăul abandonat de
Armata Roşie în 1941:
«Voiam să fie linşat mai întîi Virgil Gheorgiu, căruia îi
trebuise o A douăzeci şi cincea oră ca să se camufleze, după
reportajele pronaziste publicate în ţara sa pe vremea războiului contra Sovieticilor.»
***
CINE DE FAPT SE ASCUNDE SUB PSEUDONIMUL
M. HORIA POULAMASII?
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Iată ce frază mai pescuim, fără prea mare legătură ficţională cu contextul, la pagina 146 din Moştenitorul Castelului:
«Tot ce-i Domnişoara Frieda Sobietsly rămîne pe vecie treif (impur) şi trebuie trimis, împreună cu recentul ei
soţ M. Horia Poulamasii, în ţările care urmează a fi eliminate din istorie».
Cu cine se răfuieşte Isidore Isou în fraza antecitată, nu
prea ştim. Ipoteza ce ne-a fost cândva sugerată, ba chiar şi
generată… prin procedeele Atelierului de Literatura Potenţială, faimosul Ou.Li.Po, ar putea suna astfel: Domnul
Horia Poulamasii s-ar părea că este Horia Stamatu, marele poet al Exilului Românesc, dar cu juneţe legionară la activ, deci nedrag lui Isidore Isou. Stamatu, Stamăsii, Zdamăsii, Poulamasii, nu? Doar că nu ştim să fi fost dînsul însurat oportunistic, spre a scăpa de hărţuieli simon-wiesenthalice, cu o evreică numindu-se Frieda Sobietsky. Nici despre Vintilă Horia nu cunoaştem să fi avut nevastă semită. Asa că… aşteptăm răspunsul exact la poşta redacţiei
hyperionice.
***
SCATOALCA FICŢIONALĂ TRASĂ LUI ANDRE
MALRAUX.. Unde? La pagina 130 din Moştenitorul Castelului, în frazările următoare:
«Acest biet copist imbecil numit André Malraux a scris
şi propagat Muzeul Imaginar, adevărată sulimeneală de obscurantism aplicată asupra istoriei şi conţinutului autentic
al muzeului în general, încît anumiţi tineri au parţial dreptate, de la futurişti încoace, cînd vor să distrugă ghenele cu
opere de artă ce sunt totodată bîrloguri de escrocherie şi de
falsificare a formelor şi a frumuseţii. Trebuie scris – şi poate îl voi scrie cîndva – un Muzeu creator, adică o istorie a
constituirii diferitelor clasamente şi expoziţiuni succesive
ale perioadelor istorice, integrate într-un concept de muzeu din ce în ce mai lărgit şi renovat neîncetat, cît şi adevăraţii promotori ai acestei transformări a locului destinat
să adune relicvele, exemplele, acestei strădanii de novaţiune a expresiilor, ce trebuie păzite cu sfinţenie, contrar celor afirmate de reacţionarii vechi şi noi, dacă nu dorim ca
generaţiile succesive, trecute, prezente şi viitoare, să repete ce a fost deja făcut şi să retrogreseze către expresii înapoiate, luate drept inedite, aşa cum se întîmplă obiectivamente la anumiţi ignobili jdanovişti şi neohitlerişti ai neorealusmului contemporan, deghizaţi în pseudo-stîngişti,
dispreţuitori ai culturii acumulate şi alienante, pentru ei,
reprezentînd însă incarnarea, exemplul necesar al culturii
de cunoscut spre a o evita şi depăşi.»
***
ISIDORE ISOU RĂSPUNDE; ALĂTURI DE SALVADOR DALI ŞI ALŢI FAIMOŞI, LA O INTREBARE NECOMPLEZENTĂ:
ANDRE HALIMI (36 écrivains et leur 4 vérités, Hachette, 1969, pp.94-101): Isidore Isou, sunteţi mitoman?
ISIDORE ISOU: Cred că toţi interlocutorii dumneavoastră au răspuns negativ. De vreme ce mă cred un ins
obişnuit, cel puţin în vieţuirea mea zilnică, voi face precum ei, voi răspunde tot negativ. Nu sunt aşadar un mitoman. Acum, ca să fiu înţeles, aş dori să pornesc de la valorile mele primordiale şi centrale ce or explicat întreaga
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mea activitate şi care o explică şi astăzi. Plecînd de la un
anumit număr de cercetări, am descoperit că toate valorile anterioare, raţiunea, adevărul, visul, proletariatul sunt
valori fragmentare, ale căror expresii trec, nu durează, se
epuizează, şi că, în realitate, valoarea de bază, fundamentală, este valoarea de creaţie ce îmbrăţişează de altfel toate
aceste expresii fragmentare, pentru că un anumit număr de
indivizi, precum Platon, Picasso, Descartes, Breton, Marx,
rămîn în măsura în care au fost creatori şi au contribuit cu
domenii fragmentare. Prin urmare, valoarea de creaţie îmbrăţişează toate valorile şi apoi este destul de deschisă spre
a îngădui să se explice noile aporturi, inovaţii, descoperiri
sau revelaţii inedite. Astfel, primul lucru în care cred, noţiunea de bază, este noţiunea de creaţie. Trebuie să admitem
că această noţiune este pe cale de a se impune: azi, în ziare,
în revistele literare, la emisiunile de radio, peste tot, oamenii încep să judece autorii în funcţie de aportul lor creator
şi novator, oricare ar fi, de altfel, concepţia căreia i se alătură. De pildă, nu se uită la poeţii sub-surarealişti de ordinul al zecelea, se ataşează acestor poeţi doar în măsura în
care sunt novatori în domeniul lor. Fie că-s în matematici,
în fizică, în chimie, în poezie, în pictură, valorile noastre
ne-au îngăduit să judecăm autorii în funcţie de acest aport,
să-i apărăm cînd or fost novatori, chiar de erau neînţeleşi
oamenilor din vremea noastră, sau să-i şi atacăm chiar de
repurtau multe succesuri. Această valoare de creaţie, cred
că este pe cale de a se impune, chiar dacă oamenii nu înţeleg încă cine sunt promotorii acestei noţiuni centrale, aceşti promotori fiind, dacă vreţi, cei ce se numesc LETRIŞTI.
Cred că am pornit apoi în toate domeniile şi am dezvăluit inedite valori care tocmai există şi se perpetuează
fiindcă sunt recognoscibile din prima, adică se vede că
sunt distincte: astfel, Breton rămîne fiindcă a adus scriitura automatică, Picasso rămîne deoarece a adus cubismul, Mallarmé pentru că a adus hermetismul, această poezie densă, cizelată, mai hermetică dacă vreţi decît alte poezii precedente. Or, cred că noi am adus în poezie LETRISMUL, ce este o poezie cu litere, distinctă de poezia cuvintelor; am adus în roman scriitura miliardelor de semne, numită superscriitură sau hipergrafie: în teatru, am adus discrepantul, adică scurgerea distinctă între gesturi şi cuvinte sau, în cinema, între imagine şi cuvinte; am adus în dans
gesturile, particolele cele mai mici ale dansului, un anumit
număr de valori ce încep să fie imitate peste tot: în America, de către Béjart, în Franţa, în Japonia, chiar în Rusia, în
Cehoslovacia, etc.
În lumea întreagă se publică acum articole despre LETRISM, încît, acum, LETRISMUL a fost înscris şi în programul de bacalaureat. E o valoare ce se perpetuează în istoria artei. Pe de altă parte, firesc, în filosofie noi am zis primii că forţa revoluţionară reală, bazată pe o concepţie conomică diferită, e tineretul, care face, care va face revoluţii,
iar nu proletariatul. Si acum, peste tot, vedem tineretul ce
se revoltă, conduce revoluţiile, însă o revoluţie proletistă
nu vedem. Toate structurile sunt pe cale de a se prăbuşi în
numele concepţiilor pe care noi le-am promovat întîii, fie
că e vorba de structurile învăţămîntului, de structurile creditului si ale băncii si ale planificării. In spatele acestor fenomene se află datele dezvăluite de noi înaintea altora, datele pe care noi e-am pus în lumină şi care, acum, sunt pe
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cale de a acţiona spre a conduce lumea la structurile noi,
de către noi, primii, definite.
Novatorii nu au avut niciodată audienţa mediilor academice literare; suprarealiştii nu erau nici măcar citaţi de
Thibaudet în 1939. Nici Tzara nu era citat, Picaso era ridiculizat în Le Figaro pe vremea ceea, iar azi se impun creatorii neglijaţi sau ridiculizaţi. Cred, de altfel, că revoluţia
noastră nu este mai lentă nici poate mai rapidă decît aceea a celorlalte mişcări şi a celorlalţi creatori. Cînd te gîndeşti că la vîrsta mea – am patruzeci şi ceva de ani – sunt
citat, sunt deja în Larousse, sunt citat în numeroas istorii
ale literaturii, sunt în programul de bac, se vorbeşte despre
mine în Japonia, în America şi peste tot, nu cred că pot –
date fiind condiţiile biologice actuale, structura creierului
uman, mentalitatea dominantă a epocii – avea mai multă
audienţă decît aceea pe care o cunosc acum. Cred că am
ceea ce merit şi nu am ceea ce nu merit.
Mă linişteşte faptul că în realitate istoria, mecanica evoluţiei, urmează exact fazele anvizajate mereu de noi încă
de la început. Astfel, de pildă, cînd aveam optsprezece
ani, mi-am zis: «Bine, cărţile mele vor fi publicate la Gallimard..» Toată lumea rîdea atunci:«Ietete, tu, june român
trăitor la Bucureşti, vei scoate cărţi la Gallimard?» Ei bine,
aveam douăzeci şi unu de ani, iar cărţile mele erau publicate la Gallimard. Stiam că voi figura în istoriile literare: am intrat, iată, în istoriile literare. In realitate, am impresia că mă aflu în faţa unei structuri de gîndire pe care
o cunosc foarte bine: de altminteri, dacă fac avangardă e
tocmai fiindcă aş dori să depăşesc această structură şi pentru că structura aceasta reacţionează în maniera pe care
noi am prevăzut-o mereu. Dacă, de exemplu, luăm contact cu cutare critic, dacă ne explicăm cu el corect şi politicos, imediat criticul îşi schimbă părerea despre noi, scrie
articole despre noi şi ne dă audienţa dorită de noi. De pildă, la Toulouse, recent, organizînd noi timp de o lună, la
centrul cultural, manifestări dedicate LETRISMULUI, ştiam că voi explica oamenilor cutare sau cutare lucru şi că,
în urma acestei conferinţe, oamenii vor citi un anumit număr de cărţi LETRISTE: ei bine, treburile s-au întâmplat
chiar aşa, oamenii au cumpărat patruzeci sau cinzeci de
cărţi LETRISTE, cărţile LETRISTE au fost epuizate în librării, căci, în realitate, oamenii au reacţionat la modul de
noi prevăzut de la bun început. De altfel, Breton mi-a zis
odată:«Ceea ce-i curios cu voi este că nu v-aţi înşelat niciodată în judecăţile voastre, aţi apărat autori, pictori, ne-aţi
apărat înaintea altora.» Breton era tratat drept un simplu
teoretician de către membrii grupului său, iar noi spuneam
că este unul din cei mai mari poeţi contemporani. Aceşti
scriitori, aceşti pictori, aceşti filosofi au avut gloria, succesul pe care trebuiau să le aibă. In vreme ce noi atacam lucruri de succes enorm, precum poezia Rezistenţei, Minou
Drouhet, etc., şi aceste chestii se vor fi prăbuşit aşa cum anticipasem noi. Prin urmare, în realitate, pentru noi, ce ne
pare important e un anumit număr de acţiuni care trebuie
întreprinse. Nu avem întotdeauna timpul să le întreprindem şi, în consecinţă, ne ciocnim, dacă doriţi, cu rezultatul
acestor deficienţe, acestor nonacţiuni. Astfel, sunt convins
că un critic precum domnul Simon de la Le Monde are păreri foarte proaste despre noi, deoarece a rămas, pe pan literar, la Hervé Bazin sau la Anatole France ori la… un Mauriac, adică foarte în urmă, neînţelegîndu-l pe Joyce, ne-
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pricepînd aportul nostru la hipergrafie, nedesluşind poezia sau muzica LETRISTĂ. Si, deîndată ce ne explicăm, cu
Marcel Achard, Paulhan sau cu alţii, oamenii ne dau dreptate, scriu despre noi şi ne aduc omagiul la care ne aşteptam, cum de altfel a procedat Breton, care îmi spunea că suprarealismul nu putea decît să sfârşească în LETRISM. In
realitate, deci, nu există nici o îndoială, e vorba de un anumit număr de legi obiective, să spunem fizice, precum căderea corpurilor, sau fiziologice, precum faptul că mîncăm
cu gura, că privim cu ochii. Iar aceste determinisme sociale sfîrşeau prin a se impune unui mare număr de oameni.
Există lucruri de care ne îndoim, există lucruri de care
nu ne îndoim. Nu mă îndoiesc de impresionism, nu mă îndoisc de suprarealism, există un anumit număr de valori
de care nu mă îndoiesc..
Sunt sigur că opera mea va dura.
Cred că umanitatea nu va înceta să creeze pînă la paradis: adicătelea, în realitate, avem mereu acest mit al Vîrstei
de Aur, iar acest mit este lumea fericirii, a bucuriei perpetui, în care vor trăi oamenii într-o bună zi. In realitate, la
ce slujeşte creaţia, de ce ne opunem oamenilor închistaţi şi
statici? Pentru că dînşii stopează aceste demersuri întru paradis, către o lume mai bună: prin urmare, pe mine mă încîntă să combat, să creez, să trăiesc, iar cînd dumneavoastră mă întrebaţi dacă nu mă îndoiesc de mine, spun că, ei
bine, există foarte multe lucruri în viaţă de care mă îndoiesc, dar dacă mă ocup de ceva, dacă mă ocup de o operă cu
o structură nouă, dacă public o carte, e fiindcă am impresia că-i vorba de un aport precis, obiectiv, de ceva diferit
ce există prin sine şi în raport cu care nu te poţi îndoi, aşa
cum nu te îndoieşti de cubism, de impresionism, fizica atomică, medicina lui Pasteur, sputnici, descoperirea Americii. Sunt lucruri diferite şi ne îmbogăţesc mult cunoaşterea.
Legenda mea, cred că ea face parte din spuma obişnuită
a tuturor reputaţiilor veritabile, dar ea nu este încă pe măsura gloriei mele viitoare. Deoarece văd legenda lui Picasso, tot ce s-a spus despre el. Un anume număr de creatori
trebuie să fie murdăriţi completamente pentru ca apoi să
nu mai fie loc de murdărire, să nu poată fi murdăriţi mai
puternic şi ca tocmai în acel moment să se observe că nu
s-a murdărit decît imaginea pe care o au oamenii despre
novatori, nu şi novatorii înşişi.
Mi-ar fi plăcut să am legenda unui foarte mare creator,
legenda tuturor oamenilor pe care-i iubesc, de la Leonardo
da Vinci, trecînd prin Decartes, ajungînd la Breton, Tzara,
Joyce, Proust, adică toţi cei care au fost novatori, care au
fpst murdăriţi, insultaţi, batjocoriti în toate chipurile posibile, ridiculizaţi chiar de criticii conformişti şi care, pînă
la urmă, au ajuns necesari culturii şi acestui demers întru paradis.
În această lume de cenzori, de complotişti ai tăcerii,
modul de a te exprima prin manifeste ori prin proteste
în săli e foarte normal. Este chiar curajos, fiindcă ţine să
enunţe adevăruri pe care unii vor să le disimuleze, să le ascundă. Fireşte, acest mod de a te exprima nu are nici un interes dacă nu e susţinut de adevăruri profunde, de contribuţii reale, căci doar astea contează. Si cred că poziţionările noastre au fost totdeauna justificate mai tîrziu.
Traducere de Anişoara Piţu
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CEI PATRU TRUBADURI AI POPORULUI
POLONEZ: ADAM MICKIEWICZ, JULIUSZ
SŁOWACKI, ZYGMUNT NAPOLEON
KRASIŃSKI, KAMIL CYPRIAN NORWID (1)

a

Pentru ce: Patru Trubaduri?
Profeţi şi mesianism.

Adevărata popularitate a termenului „wieszcz” – profet
a început în perioada romantismului timpuriu. Acest lucru se înfăptuia în legătură cu tradiţia prorocului popular
(de ex. figura lui Wernyhora), cu mitul cântăreţului popular. Convingerea romantică privind rolul superior al poetului, corelată cu sentimentul răspunderii pentru propriul
popor şi destinul său viitor, a făcut ca, în perioada Marii
Emigraţii( Mişcarea de expatriere, pe fond patriotic şi politic de după prăbuşirea Răscoalei din Noiembrie – 29 spre
30 noiembrie 1830 - terminată în 21 octombrie 1831, a fost
una din cele mai mari mişcări migraţioniste din Europa de
atunci. Emigranţii deveneau, în principal, nobilimea poloneză, militarii răsculaţi, membrii Guvernului Naţional, politicieni, scriitori, artişti, intelectuali) să i se acorde cuvântului „wieszcz”- profet acel sens deosebit, pe care îl are exclusiv în limba polonă şi în conştiinţa colectivă poloneză.
„Străbunii drezdenezi” şi „Cărţile poporului polonez
şi ale peregrinărilor sale”(de Adam Mickiewicz) au adus
la realizarea practică a principiului prezicerii vizionare a
viitorului, iar noua utilizare a cuvântului „wieszcz - profet”
a fost sancţionată finalmente de către Adam Mickiewicz,
care declara în anul 1842: „Să nu-mi spuneţi mie critic, ci
profet: accept această caracterizare”. Ulterior a început să
se contureze concepţia aşa-numiţilor trei profeţi - Adam
Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki – ca cei
mai mari artişti ai poporului, consolidată, la urma urmelor, în anii 1860-1870. Aşa numita „treime a profeţilor” a
desemnat, până la sfârşitul sec. XIX cele mai înalte misiuni ale artei naţionale în societatea lipsită de independenţa statală. Odată cu începutul sec. XX, termenul a început
să fie supus devalorizării. Îşi dădeau seama tot mai mult
că are un caracter anacronic, deşi continua să fie însemnat.
În perioada 1918-1939 (adică de la Independenţă la Al
Doilea Război Mondial), istoricii literaturii îi refuzau tot
mai des lui Zygmunt Krasiński locul din „treimea profeţilor”, pe motiv că rangul-nivelul creaţiei sale era inferior celui al lui Mickiewicz şi Słowacki. În critică au apărut
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încercări de introducere, în locul lui Zygmunt Krasiński,
a altui poet romantic şi anume Cyprian Kamil Norwid.
Acestea au fost însă încercări pur teoretice, pentru că însuşi Norwid nu accepta noţiunea romantică de wieszcz –
profet, iar în plus, în condiţiile dobânditei independenţe, concepţia celor trei profeţi devenea o categorie pur istorică, nemaiputând a fi supusă corecturii sau schimbării.
Cu atât mai mult însă, influenţa unei asemenea concepţii asupra conştiinţei naţionale poloneze, imediat după
Dezmembrarea Poloniei, rămânea serioasă, iar noţiunile:
profet, treimea profeţilor, a treimii celor trei profeţi creau
un element definitoriu nu numai terminologic, ci şi ideatic, caracterizând astfel funcţia marii literaturi romantice
în societatea poloneză.
Mesianismul a apărut în literatura polonă, la începutul sec. XIX, ca o reacţie la Dezmembrare (perioadă în istoria Poloniei, în anii 1772-1795, când I Rzeczpospolita a
fost silită de către Rusia, Regatul Prusiei şi Austria să cedeze părţi din teritoriul său: I Dezmembrare a Poloniei –
1772 (Rusia, Prusia şi Austria); II Dezmembrare a Poloniei – 1793 (Rusia şi Prusia); III Dezmembrare a Poloniei – 1795 (Rusia, Prusia şi Austria). Ca rezultat al acestor
trei cesionări, fiecare stat, separat, a capturat: Rusia – 463.
200 km² suprafaţă şi peste 5,4 mln locuitori; Prusia – 141.
400 km² suprafaţă şi cca. 2,6 mln locuitori; Austria – 128.
900 km² suprafaţă şi cca. 4,2 mln locuitori).
În acest chip el a devenit o încercare de a găsi sensul evenimentelor istorice, care te înspăimântau cu groaza şi absurditatea lor. Prin urmare, mesianismul produce aici un fel de historiodycee, interpretând fenomenul răului în istorie, explicând cauzele şi importanţa suferinţei
îndurate de poporul polonez. Aşa ceva găsim în poezia
lui Jan Paweł Woronicz (Imn către Dumnezeu), care demonstrează Dezmembrarea Poloniei ca pe un rezultat al
vinilor poporului şi, simultan, ca pe o cale de răscumpărare, ca pe o întoarcere la mila lui Dumnezeu. În literatura romantică mesianismul capătă glas după înfrângerea
Răscoalei din noiembrie (vezi mai sus), definind caracterul celei de a doua faze a epocii - Creaţia Marii Emigraţii. Textul model al mesianismului polonez a devenit Capitolul III din Străbunii (Aşa numiţii Străbuni drezdenezi)
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lui Mickiewicz, precum şi lucrările sale publicistice Cărţile poporului polonez şi ale peregrinărilor sale, care ne
duc cu gândul la textul lui Kazimierz Brodziński (17911835) – Cuvânt despre naţionalitatea poloneză. Mesianismul lui Mickiewicz, la început individualist, evoluează cu timpul spre cel colectivist, conţinând convingerea
despre rolul izbăvitor al poporului. În plus, el se corelează şi cu misionarismul – convingerea despre apostolatul
moral al poporului polonez, care are de renăscut Europa
(aşa ceva găsim în Cărţile… dar şi în Prelecţiunile pariziene). În mod egal ar trebui să notăm şi caracterul antinomic al mesianismului lui Mickiewicz – pe de o parte poetul relevă rolul izbăvitor al suferinţei şi al necesităţii de a i
te supune – pe de altă parte, îndeosebi în anii ‘40, porunca de a schimba viaţa în mod activ.
Słowacki, în ale sale Kordian şi în Anhellim, polemizează cu mesianismul lui Mickiewicz, tratând această
poziţie ca pe un cult al suferinţei pasive, ca pe un drum
al autodistrugerii poporului, lipsit pe această cale de forţa vitală. De abia în perioada mistică, Słowacki va descoperi valoarea redemptorică a suferinţei. Mesianismul său
va avea un caracter dinamic şi activ, deosebindu-se prin
tendinţa spre schimbarea Omului şi a Lumii, ca şi pentru
dezvoltarea sa morală, pentru evoluţia spre perfecţiunea
deplină(Regele Spirit). Şi în opera lui Zygmunt Krasiński –
în ale sale Irydion sau Przedświt(Înainte de zori) – apar
elemente mesianiste. Doar Norwid va adopta o poziţie
negativă faţă de mesianism, pentru el devenise exemplu
de poziţie lipsită de valoare, angajând inutil forţele poporului şi făcându-i imposibilă crearea civilizaţiei moderne. Mesianismul a devenit unul dintre cele mai importante mituri naţionale poloneze, acceptate sau criticate în
epocile ulterioare. Józef Hoene-Wroński a introdus concepţia de mesianism în filozofia poloneză. La el, Mesia,
care avea să ducă Lumea în epoca fericirii era filozofia. În
schimb, la principalul popularizator al mesianismului de
largă respiraţie (de ex. Cărţile poporului polonez şi ale peregrinărilor sale) – poetul Adam Mickiewicz - Mesia devine deja însăşi Polonia. Mesianismul romantic s-a născut din tradiţia iudeo-creştină, dar se origina în viziunea
lui Isus-Mesia, cel răstignit pe cruce (slavianismul, Polonia), care avea să izbăvească şi să reunească păcătoşii(alte
popoare ale Europei). Cele mai importante trăsături ale filozofiei mesianiste, comune pentru majoritatea reprezentanţilor săi renumiţi, sunt:
– Existenţa unui Dumnezeu personalizat;
– Credinţa în existenţa veşnică a sufletului;
– Sublinierea superiorităţii forţelor spirituale asupra celor fizice;
– Viziunea asupra filozofiei/ poporului ca instrument
de reformare şi de izbăvire a omenirii;
– Accentul pus pe deosebita valoare metafizică a noţiunii de popor;
– Afirmaţia că Omul se poate realiza pe deplin numai
în limitele poporului, privit ca o comunitate de suflete;
– Istorismul manifestat în teorema: popoarele hotărăsc
dezvoltarea omenirii.
Prezentare şi traducere: Alexandru G. ŞERBAN
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Adam Mickiewicz

Adam Bernard Mickiewicz , în lituaniană - Adomas
Bernardas Mickevičius, s-a născut la 24 decembrie 1798,
la Zaosie, lângă Nowogródek, veche cetate lituaniană şi
a decedat la 26 noiembrie 1855, la Constantinopol. Este
cel mai cunoscut poet polonez, activist şi publicist politic, numit poetul transfigurării, bardul slav. Alături de Juliusz Słowacki şi de Zygmunt Krasiński, este socotit cel
mai mare poet al romantismului polonez( aşa-numitul nucleu al celor Trei Barzi), al literaturii poloneze în general şi
chiar unul dintre cei mai mari la scară europeană. Remarcabil creator al dramei romantice în Polonia, la fel ca în
Europa, Mickiewicz a fost comparat cu Byron şi Goethe.
De asemenea, a fost primul conferenţiar (original) de literatură slavă, la Collège de France. Cunoscut, îndeobşte,
ca autor de balade, povestiri poetice, al dramei „Bătrânii”, precum şi al epopeii naţionale „Pan Tadeusz”, trebuie apreciat şi ca autor al manifestului ”Despre poezia romantică”, publicat, alături de Balade şi Romanţe, în volumul Poezje – 1822. Lucrări apărute în original:
– Poezje t. 1 – editat la Wilno în 1822;(Poezii. Vol.I)
– Poezje t. 2 – editat în 1823 (Grażyna şi părţile II şi IV
din Bătrânii); (Poezii, vol. II)
– Sonety krymskie – volum editat în 1826, în Rusia;
(Sonete din Crimeeea)
– Dziady, III część - scrisă în primăvara 1832 şi publicată la Dresden; (Bătrânii, partea III)
– Konrad Wallenrod – editată în 1828, în Rusia;
– Epopeea Pan Tadeusz – scrisă în anii 1832-1834, editată în 1834;
– Lirice din Lausanne – editate post-mortem;
– Dziady, I część - scrisă pe parcursul întregii sale vieţi,
apărută în 1821; (Bătrânii, partea I)
– Konfederaci barscy (fr. Les confédérés de Bar),- piesă de teatru- 1836;
Lucrări traduse în limba română:
1. Poezii, - traduse de M.R. Paraschivescu- 1959:
2. Pan Tadeusz – tradus de M.R. Paraschivescu – 1959;
Propunerile noastre pentru acest volum:
1. Ah, încă din casa părintească
2. Apără-mă de mine însumi
3. Ţăranul şi şarpele
4. Vulpea şi ţapul
5. Ghiocelul
6. Prietenii
7. Raţiunea şi Credinţa
8. Să ţeşi iubirea
9. Laşul la alegeri
10. Viziune.
Lista de 83 poezii(lirice şi erotice), de Adam Mickiewicz.
1.Ach, już i w rodzicielskim domu – Ah, încă din casa
părintească
Ajudah – Ajudah
Ałuszta w dzień – Aluşta pe timpul zilei
Ałuszta w nocy - Aluşta pe timpul nopţii
Bajdary – Bajdary (localitate –peisaj din Crimeea)
Bakczysaraj - Baccisarai
Bakczysaraj w nocy - Baccisarai pe timpul nopţii
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2.Broń mnie przed samym sobą – Apără-mă de mine
însumi
Burza - Furtuna
Błogosławieństwo – Binecuvântare
3.Chłop i źmija - Ţăranul şi şarpele
Cisza morska - Tăcere marină
Czaty - Cetele (baladă ucraineană)
Czatyrdah - Czatyrdah(munte din Crimeea)
Do *** - Către ***
Do B… Z… - Către B….Z…
Do Joachima Lelewela - Către Joachim Lelewel
Do Matki Polki - Către o mamă poloneză
Do przyjaciół - Către prieteni
Do Zana - Către Zan
Droga nad przepaścią w Czufut-Kale – Drum deasupra prăpastiei la Ciufut-Kale
Farys - Faris –(călăreţul musulman)
Gdy tu mój trup - Atunci când cadavrul meu
Gęby za lub krzyczące - Pliscuri ce prea mult strigă
Golono, strzyżono - Tuns, ras şi frezat
Grób Potockiej - Mormântul Doamnei Potocka
Hej, radością oczy błysną - Hei, ochii lucesc de fericire
Improwizacja z powodu wysyłania Filaretów na linię
kaukaską – Improvizaţie cu ocazia trimiterii Filareţilor pe
linia frontului din Caucaz
Ja w mej chacie spać nie mogę - Nu pot dormi în coliba mea
Koza, kózka i wilk - Capra, iada şi lupul
Król chory i lisy - Regele bolnav şi chel
Kurhanek Maryli - Curganul Marylei
Lilije - Crinii
4.Lis i kozioł - Vulpea şi ţapul
Mogiły haremu - Mormintele haremului
Nad wodą wielką i czystą - Deasupra apei mari şi curate
Niepewność - Nesiguranţa
Nieznajomej, dalekiej - nieznany, daleki - Necunoscutei, depărtate – necunoscutul – de departe
Nocleg – Înnoptare
Oda do młodości – Odă tinereţii
Osieł i pies – Asinul şi câinele
Pani Twardowska – Doamna Twardowska
Pchła i rabin – Puricele şi Rabinul
Pielgrzym – Pelerinul
5.Pierwiosnek – Ghiocelul
Pies i wilk – Câinele şi lupul
Pieśń filaretów – Cântecul Filareţilor
Polały się łzy – Au curs lacrimile
Popas w Upicie – Popas la Upita
Powrót taty – Întoarcerea tatei
6.Przyjaciele – Prietenii
Przypomnienie – Reamintire
Pytasz za co Bóg trochą sławy mnie ozdobił? – Întrebi
de ce m-a dăruit Dumnezeu cu puţină glorie?
Reduta Ordona – Reduta lui Ordon(Varşovia-1831)
Rękawiczka – Mănuşa
Romantyczność – Romanticism
Rozmowa wieczorna – Convorbire de seară
7.Rozum i wiara – Raţiune şi credinţă
Ruiny zamku w Bałakławie – Ruinele castelului din Balaklava
Rybka – Peştişorul

132

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Śmierć pułkownika – Moartea colonelului
Śniła się zima – Am visat o iarnă
8.Snuć miłość – Să ţeşi iubirea
Sonet – Sonet
Stepy Akermańskie – Stepele Akermanului
Strzelec – Arcaşul (Săgetătorul)
Świteź – Świteź(Balada unui lac lângă Nowogrodek)
Świtezianka – Świtezianka (Nimfa lacului Świteź)
Szanfary – Szanfary (cântec arab)
9.Tchórz na wyborach – Laşul la alegeri
To lubię – Asta-mi place
Trójka koni – Troica
Trzech Budrysów – Trei fii ai lui Budrys (baladă lituană)
Uciec z duszą na listek – Să evadezi cu sufletul pe-o
frunzuliţă
Ucieczka – Evadarea
Ugolino – Ugolino (extras din Divina Commedia)
Widok gór ze stepów Kozłowa – Vedere spre munţi din
stepele Kozlov
10.Widzenie – Viziune
Żaby i ich króle – Broaştele şi regii
Żal rozrzutnika – Jalea risipitorului
Żegluga – Navigaţie
Zima miejska – Iarnă în oraş
Żona uparta – Soţia îndărătnică

AH, ÎNCĂ DIN CASA PĂRINTEASCĂ

Ah, încă din casa părintească
Am fost un copil rău,
Deşi n-am vrut să mă acopere cineva,
Ci dimpotrivă parcă.
Am fost între rude şi servitori mulţime
Obstacol şi piedică mereu.
Deşi
Eu îi iubeam pe toţi ca pe mine,
Nici ziua şi nici noaptea
N-am fost nimănui alinare nici ajutor.
(din perioada timpurie)

APĂRĂ-MĂ DE MINE ÎNSUMI

Apără-mă de mine însumi – ai doar destulă putere;
Sunt clipe-n care cărţile Tale-mi sunt la vedere,
Aşa cum soarele străbate ceaţa ce oamenilor de aur pare,
De briliant, dar ca întuneric se află pentru Soare.
Omul mai mare ca Soarele ştie că acest înveliş
De aur – întunecat este creat de ochiul său pieziş.
Ochi în ochi pupilele-mi înec cu-ncetul,
Te-apuc cu mâinile mele de –a dreptul
Şi strig cu toată forţa: Dezvăluie-mi secretul!
Dovedeşte că eşti cel mai tare ori recunoaşte ca atare
Că, la fel ca şi mine, în forţă şi înţelepciune eşti de tare.
TU nu-ţi ştii începutul; dar ale cui neamuri-triburi
Ştie cineva, căzut-au la un timp pe acest pământ în friguri ?
Te joci numai mereu, cercetându-te pe Tine;
Ce face neamul omenesc? Se scufundă căutându-se pe
sine.
Înţelepciunea Ta nu ajunge nici la Tine.
Oare neamul omenesc se cunoaşte pe sine?
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Singur Tu ai nemurirea; oare noi n-o avem?
Te ştii pe Tine şi nu Te ştii; oare noi ne cunoaştem?
Sfârşitul Tu nu Ţi-l ştii; oare noi ne vom sfârşi?
Tu le împarţi, Tu le legi; şi noi(ştim) a-mpărţi, a uni.
Tu eşti diferit: şi noi suntem prin gânduri diferiţi.
Tu eşti unul: şi noi prin inimi suntem uniţi .
Tu eşti puternic în ceruri; acolo noi stele urmărim.
Tu eşti măreţ în mări şi oceane; noi le studiem şi pe ele
călătorim.
O, Tu, cel ce luminând nu cunoşti răsărit şi-apus,
Spune-mi, Tu, cum te deosebeşti de neamul supus?
Tu porţi lupte cu Satana în cer şi pe pământ;
Noi ne luptăm în sine, în lume, cu dorinţele-cuvânt.
Tu Te-ai întrupat odată, luat-ai chip cu noi să fii una.
Spune-mi, l-ai luat pentru o clipă ori l-ai avut
dintotdeauna.
(Lirice de la Lausanne)

ŢĂRANUL ŞI ŞARPELE

În memoriile bestio-grafice ale lui Esop se spune
Despre un ţăran şi ale sale fapte bune,
Dar şi despre un ticălos de şarpe, cu fapte nebune.
Într-o iarnă dimineaţa iese el după vreascuri în grădină
Şi chiar sub poartă un şarpe îi cade la picioare-plăcintă;
Îngheţat, aproape-nţepenit, şi presărat cu chiciură
Şarpele-şi da duhul, şi se mişca-n ultima strânsură.
Ţăranu-şi făcu milă de mizera creatură,
Îl prinse de coadă, îl duse-n colibă,
Îl aşeză cu grijă pe laiţă lângă sobă,
Ca pe copilul propriu îl înveli în cojocel
(Fără să ştie de plata ce-o să-i vină de la el);
Şi în gură-i suflă, şi îl încălzeşte,
Până ce defunctul cu suflet se trezeşte.
De cum învie΄ răposatul deodată se zbârleşte:
Se descâlceşte-n aer, şuieră, se arcuieşte
Şi cu tot trupul spre ţăran se izbeşte,
Spre binefăcător, spre cel ce l-a salvat,
Spre acela care din morţi l-a înviat!
„ Ce va să-nsemne asta – strigă ţăranul stupefiat –
Tu pentru fapta-mi bună încă
Mai vrei să mă muşti? Ah, măi pui de năpârcă!”
Şi dintr-o dată apucând duşmanul, îl ridică,
Brusc sub ureche îl trosneşte, la mijloc a doua oară,
Iar coada într-o parte şi botu-n altă parte zboară;
Se desfăcu şerpoiul în trei şerpişori…
Degeaba se mai zbat aceştia în tremurătură,
În zadar se fugăresc, pe scurtătură,
Coada să prindă ceafa, iar ceafa s-apuce de coadă:
În veci nu mai învie şarpele – grămadă.
Adesea se întâmplă ca un om binevoitor
S-aducă la el în casă un nerecunoscător;
Dar mai des se întâmplă
Ca un asemenea ingrat
Sfârşitul să-şi găsească,
Cel binemeritat.
(Poezii din perioada Paris - Lausanne)
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VULPEA ŞI ŢAPUL

Era deja-n grădină,
Se saluta cu gâsca,
Deodat΄, făcând un salt se pomeni în groapa,
Săpată de curând, ca să se strângă apa.
Nici gând de vreo ieşire la lumină.
Deşi apă era puţină,
Noroi nu se făcuse în fântână,
Adâncă doar de-un sfert de cot,
Era înaltă-n ghizd de tot
Pentru vulpea cea bătrână,
Cu margini netede – plachie,
În care nici o unghie nu se-mbie.
Vulpea, în astă situaţie,
Nu era defel de-nvidiat!
În mod sigur altă fiară, slabă
Şi-ar fi rupt o labă,
Zbătându-se în ghizduri să cheme-un trăsnet
S-o ucidă-n grabă;
Vulpea noastră-i prea şireată,
Să uite că disperarea adună relele îndată.
Cu dinţii roade în perete, apoi în sus priveşte
Preţ de-o secundă. Un ţap zăreşte
Chiar deasupra carcasei de piatră,
Priveşte curios fântâna brudă.
Dintr-o dată,
Vulpea cea şireată
Lasă botu-n apă,
Prefăcându-se că bea:
Plescăie din limbă, soarbe zgomotos
Şi-şi şopteşte sieşi cu glas languros:
”Asta mi-este apa,
Ce n-am băut în viaţa mea toată
Are gust de îngheţată,
Da-i minune de curată.
Toată aş vrea să mă-mbăiez
Da-i păcat s-o întinez!
E păcat!
Căci asta e apa – apă!”
Ţapul,
Care tocmai venise să caute apă,
Îi strigă de sus de-ndată:
„Ei, Ei, tu, dihanie roşcată,
Cară-te de la izvor”!
Şi hop! Sări în groapă.
Vulpea zdup! pe grumazu-i lat
Şi din grumaz în vârf de coarne s-a urcat,
Din coarne pe ghizduri şi-a…scăpat.
(Poezii din perioada Paris - Lausanne)
GHIOCELUL
În fragede cânturi cereşti - o melodie,
Abia de s-aude - cânt de ciocârlie,
Prima albă floare iată că învie,
Ghioceii străluce în perdea aurie.
Eu:
E prea devreme, floricico, prea devreme
Nordul răsuflă încă ger,
Albe zăpezi din munţi aşteaptă vreme,
Dumbrava e udă până la cer.
HYPERION

133

Abia de-i miji luminiţa aurie,
Să te-ascunzi sub poala mamei-pădure,
Când dinţii de chiciură târzie
Sau perla rece de rouă, viaţa vor să-ţi fure.
Floricica:
Viaţa noastră-i trai de fluturi,
Trează-n în zori, seara te scuturi;
E mai bună clipa - una în Prier,
Decât multe-n toamnă-n ger.
Pentru Domnul strângi pomană,
Daruri, la prieteni sau iubită,
Din floarea mea tu fă cunună,
Cunună pe cunună împletită.
Eu:
În neruşinata iarbă, în sălbatica pădure
Ai crescut tu floare dragă!
Cu o strălucire slabă şi de stat micuţă tare,
Cine-ţi dă mândrie, fală?
N-ai culorile din zori,
Nici baticul de tulipă,
Nici rochiţele de crin,
Nici roza pictată-n sân.
Te voi împleti-n cunună;
Dar încredere, de unde-atâta!
Prietenii şi cu iubita
Te primesc cu drag în mână?
Floricica:
Prietenii mă culeg de cu seară,
Înger vestitor de primăvară;
Prietenia n-are strălucire multă
La umbră mai bine-ascultă.

În fine, o vorbă să rup:
Două suflete – ntr-un singur trup.
Uite-aşa stăteau la o palavră
Despre prietenia lor, în umbră de dumbravă,
Alintându-se cu vorbe dulci,
În croncănit de corbi şi cântecel de cuci,
Drept lângă ei şi fără preget,
Se auzi un răget.
Leszek ţup pe stejar,
Se caţără ca o ciocănitoare,
Mieszek însă nu e sprinţar,
Doar de jos întinde mâna a salvare:
“Cumetre”!
Cumătrul, însă, era sus, pe creste.
Abia apucă Mieszek să clipească,
Să albească
Şi să cadă cu faţa în iarbă,
Că Moş Martin îi mormăie în barbă.
Dă peste el, îl pipăie cu totul:
Zace ca mortul.
Îl adulmecă şi, de la acea duhoare,
Ce putea să vină dintr-o frică mare,
Trase-ncheierea, fără greş,
Că e un leş,
Că nu mai este proaspăt.
Prin urmare,
Mormăind a dispreţ pe cărare,
Se răsuci şi dispăru-n desişuri,
Căci ursul nu mănâncă niciodată
Carne de Litvan stricată.

Abia ce se trezi Mieszek…”A fost de rău cu tine!Strigă cumătrul Leszek,
“-Ce fericire, Mieszek!
Demnă de ce-i mânuţa fetei
Că nu te-a mursecat. Ei bine,
Spune-mi, divină Maria!
Ce-a tot gâfâit el acolo, peste tine,
Pentru primul mugur-tulei,
De parc-ar fi avut ceva la ureche a-ţi spune?”
Capăt prima ...ah! doar întâia
“Mi-a spus- zise Mieszek-(Pe Sfintele Moaşte)
Lacrimă.
Că prietenul adevărat, la nevoie se cunoaşte! “
(din - Poezii, vol. I – Balade şi romanţe)
(Poezie din perioada rusească)

PRIETENII

Pe lume
Nu-i acum prietenie adevărată
Vă spun eu ultimul exemplu, deîndată,
Din districtul Oszmian pe nume:
Trăiau acolo doi cumetri - Mieszek şi Leszek
Şi erau una amândoi:
unde erai tu, acolo eram eu,
ce era al meu era şi al tău.
Se zicea despre ei că,
De găseau o nucă,
O boabă,
O împărţeau degrabă.
Într-un cuvânt, să zici,
Nici acum nu-s mulţi aşa amici.
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Districtul Oszmian – district în voievodatul Wilno, pe timpul celei
de a II-a RP, având sediul în oraşul Oszmiana. Se compunea din 10
comune, 2 oraşe şi 5 orăşele. Acum se află în Belarus.

RAŢIUNE ŞI CREDINŢĂ

Pe când fruntea înţeleaptă şi cu fulger ca un zeu
Am plecat-o dinainte-I ca pe-un nor faţă de Soare,
Domnul a urcat-o-n ceruri ca pe-un arc de curcubeu
Şi-a pictat-o-n raze mii solare.
Va străluci acolo, cred, ca mărturie,
Când pedepsele vor curge din cer strop cu strop,
Iar când poporul meu se va-nfricoşa de potop,
Va privi curcubeul şi va uita de mândrie.

Universalis

Doamne!
Cu trufia mea s-a aprins duhul umilinţei,
Deşi superior străluce pe albastrul ceresc,
Doamne!
Eu n-am luminat cu sclipirea pocăinţei,
Lucirea mea e palidă oglindă de foc dumnezeiesc!
Privit-am cu grijă mărunta, umana suprafaţă
Cu ale sale gânduri, culori şi vrerea nemuririi:
Măreţe şi tulburi păreau sub ochii gândirii,
Mărunte şi clare – Credinţa te-nvaţă.
Pe voi v-am zărit, aşişderi, orgolioşi savanţi de măsuţă;
Când furtuna vă mătură ca pe nişte gunoaie,
Închişi în sine ca melcul în a sa căsuţă,
Micuţilor, aţi vrut să ştiţi şi crugul lumii de se-ndoaie.
Necesitatea - ziceau-venită din voinţa oarbă Domină lumea, precum Luna stăpâneşte mările.
Alţii spuneau: e caz de samavolnicie în omenirea slabă,
Precum vânturile în spaţiul ce domină zările.
Domnul a cuprins ale oceanului valuri
Şi le-a poruncit Pământul să tulbure veşnic,
Dar graniţă le-a făurit pe-o scară, paşnic,
De care-n veci se va lovi la maluri.
Zadarnic vrea să salte din pământesc mormânt;
În veşnică mişcare, pe ea nu e stăpân:
Cu cât mai sus se urcă, cu-atât mai jos el pică,
În veşnică urcare, la cer nu se ridică.
Şi raza de lumină, ce Soarele aruncă
Pe marea furtunoasă, se joacă în răstoace,
Nu se-neacă, ci-n curcubee se zdrumică,
Apoi la Cer, de unde a venit, se-ntoarce.
Umană raţiune! În faţa Domnului eşti mică,
În palma sa atotputernică eşti doar o picătură;
Lumea te cheamă, în necuprins ocean te fură
Şi, pe-a ta scufundare, la Cer în zbor se ridică.
Părea că la margini atingi orizontul;
Zadarnic nava cu pânze zboară ca vântul,
Înconjură Pământul, la ceruri nu ajunge;
Nicicând valul tău margini de Cer nu atinge.
Te umfli, te turteşti, negru te faci şi luceşti,
Scormoneşti în abisuri şi spre înalturi porneşti,
Cu norii plini de apă faci aerul negru-mormânt,
Cu grindina cazi - tu eşti mereu pe Pământ!
Iar raza de Credinţă, pe care Cerul o aprinde,
Topeşte picătura, aprinde ale tale trăsnete, vizibil
Şi luminează oglinzile tale senine;
Ah! Tu fără Credinţă ai fi fost invizibil.
(Poezii din perioada Roma - Dresden))
SĂ ŢEŞI IUBIREA
Să ţeşi iubirea,
Precum mătăsarul dinăuntrul său firul împleteşte,
Să torni din inimă iubirea,
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Precum izvorul dinăuntrul său apa izvorăşte,
S-aşezi iubirea,
Precum foiţa de aur din grăunte izvodeşte,
Să fierbi iubirea
În adâncuri, precum izvorul sub pământuri clocoteşte
Să vânturi în ceruri iubirea,
Precum vântul toate risipeşte,
Să-mprăştii pe Pământ iubirea,
Precum sămănătorul grăunţele ţinteşte,
Să-i păstoreşti pe oameni cu iubirea,
Precum Mama pe toţi ai săi păstoreşte.
De aici în faţă va ieşi puterea ta,
Precum puterea de a te perpetua,
Apoi va fi puterea ta,
Precum puterea stihiilor naturii,
Apoi va fi puterea ta,
Precum puterea de a te întrupa,
Iarăşi va fi puterea
Ce au oamenii, singurii,
Apoi va fi puterea,
Precum puterea ce au îngerii,
Şi la sfârşit va fi puterea,
Precum puterea Creatorului.
1838, Lausanne

(Lirică din Lausanne)

LAŞUL LA ALEGERI

Dup-acea înfrângere nemeritată
Începu-n a fiarelor armată
Haosul, pe dată:
Au dat afară războinica Radă
Şi de la Radă a-nceput o sfadă:
Fiecare celuilalt se jeluieşte,
Fiecare-n faţa altuia se măreţeşte,
Şi fiecare vina pe al treilea risipeşte,
Doar pe laş nimenea nu-l ţinteşte.
Cetăţeanul - Laş în guvern n-a fost numit,
Nici în armată n-a servit,
Deci viaţa politică nu l-a ostenit,
Încrezător în trecutul său nemânjit,
El tuturora astfel a grăit:
“Cetăţeni! E timpul să trecem la chestie –
De ce oare atribuim înfrângerea unei campanii?
E drept oare că ne lipseşte vreo capabilă bestie ?
Nu! Căci noi ne-am supus oricărei tiranii.
Prin obiceiul păcătos din moşi - strămoşi,
Nu dăm topuzul celor merituoşi,
Celor care prin efort şi talent se ridică,
Ci avem la căutare
Naşterea răpitorului mai tare,
Pe cel cu cornul mai mare,
Chiar şi pe cel cu sociala-îmbuibare.
Iată-ne conducătorii! Priviţi-i cum se-aburică!
Leul-preşedinte,
Veritabil ideal de năravuri domneşti;
Zimbrul-consilier,
Bunic deja-ntr-un dinte
Abia de-şi mai adună coarne bărbăteşti;
Ursul - mormăilă,
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Ce-are să mai spună oştii, când îţi face milă?
Din Leopard ar mai ieşi-un bărbat de stat,
Dar are capul prea bălţat;
Lupul-colonel, e demult celebru,
Îl ştim din prădăciuni şi din acel proces tenebru,
Pe care l-a dresat
Unui biet miel neastâmpărat.
Vulpoiul-intendent impune tăcere,
Asta e a mea părere,
Decât să-i scormonim chitanţele în grabă;
El însuşi nu ascunde că-i iute la şpagă.
Vierul să-l lăsăm deoparte,
Acest domn visează numai ghinde sparte
S-adune –şi să se scalde-n bahnă;
Obişnuit cu astea nu vrea praful de pe Marte.
În ce priveşte măgăruşul,
Să-i dăm cu ciuşul,
Căci a fost şi-a rămas un măscărici”.Pe când Laşul aşa vorbea, cu sclipici,
Plină de entuziasm, Rada,
Gata
Să-i dea pentru a sa cuvântare elocventă
Funcţia supremă,
S-a pronunţat într-un singur glas:
“Laşule, să trăieşti”!
El, însă, lovit de acel strigăt-ras
S-a poticnit şi a dat de înţeles – ghiceşti Că e cuprins de-o frică violentă.
Abia apoi se auzi pornirea-insistentă:
“Jos cu el! Pfui! Laşule, treci la groapă”!
Asta i-a fost fericirea: printre bombăneli şi râsete,
Pică deodat‘ în groapă şi, fără oprire, sapă.
Iar dup-un stânjen plin de icnete,
Când se simţi la dânsul în ogradă,
Şi-a zis în sine, cu ironie de părtaş
Al conştiinţei fără pată:
“ Cu naşterea e o prejudecată,
M-ar fi ales conducător pe dată,
De n-aş fi fost un laş!”
anul 1832 (Poezii din perioada Paris - Lausanne)

VIZIUNE

M-a lovit un val sonor – finuţ.
Deodată trupul meu, precum în câmp o floare
Înfăşurată-n puf – s-a risipit de-a îngerului suflare
Iar acel bob de suflet micuţ a rămas goluţ.
Mi se părea că m-am trezit subit
Dintr-un groaznic vis, oroare
Care îndelung m-a chinuit.
Precum trezitul îşi şterge fruntea de sudoare,
Aşa am şters şi eu fapte-ale mele anterioare
Ce atârnau de mine, ostenite,
Precum cojiţele în jurul unei plante abia-nflorite.
Pământul şi-ntreaga lume-n jurul meu,
Fuseseră pentru mine atâtea zone-ntunecate,
Atâtea enigme şi-atâtea secrete,
Deasupra cărora cândva am disperat mereu –
Le vedeam acum ca-ntr-un străfund de apă,
Unde Soarele cu rază neagră se adapă.
Vedeam acum marea cea mare din plin,
Curgând din centrul lumii, ca din izvor divin,

136

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

În ea era vărsată lumina binelui suprem.
Puteam zbura prin spaţiul fără margini
Şi alerga, precum o rază ce nu apune,
Faţă cu raza divină, dumnezeiască-nţelepciune;
Iar în acea bizară viziune
Eram lumină, dar şi pupila pe unde ea pătrunde.
M –am revărsat în una şi prima strălucire,
Pentru mulţime de creaţii drept chip şi sclipire;
În orişicare punct zvârlit-am o rază de la mine,
Iar dinăuntrul meu simţit-am, ca în vatră,
Întreaga putere creatoare, dintr-o dată.
O axă m-am făcut, pe roata nesfârşită,
Eu însumi nemişcat, simţeam cum ea se mişcă;
În primitiva stihie a stihiilor eram în punctul
Din care pleacă spiritele,
Mişcând întreaga lume, dar nemişcate ele,
Plecat-am ca o rază, din mijloc de Soare,
De unde curg fierbinţi torente de lucire-n absolut,
Dar Soarele acolo-N centru mereu stă nevăzut.
Am fost odată, chiar pe crugul - roată
Ce veşnic se lărgeşte, fără de sfârşit
Nicicând nu reuşeşte să cuprindă Divinul-Tată.
Iar al meu suflet umple crugul infinit,
Şi simte că veşnic el se va aprinde,
Că veşnic foc el va cuprinde;
Că veşnic se va dezvolta şi revărsa,
Crescând, străluminând şi revărsând- va crea
Şi-şi va iubi creaţia mai tare şi mai tare,
Mărind deci propria salvare.
Pătruns-am prin trupuri de-omenire,
Precum raza prin ape pătrunde,
De nicio picătură nu se prinde,
Pe toate în totului-tot le pisează bine,
Mereu curată, se duce şi revine,
Învaţă apa de unde curg lumine.
Şi Soarelui în ape ce se petrece-i spune.
Prin uşa-cămăruţă dublă a inimilor –forte,
Statornic, privit-am înăuntru-n ţeste,
Precum alchimistul priveşte în retorte.
Văzut-am: omul, cum îşi aprinde dorinţe,
Ce fel de gânduri şi când le-a turnat în cap,
Ce leacuri de soi şi care fierturi
De otravă gătit-a pe-ascuns sub capac.
Iar în juru-mi stătut-au, rânduri-rânduri,
Duhurile negre şi îngerii albi – lucitori
Răcind cu aripile - ori foc-aţâţând până-n zori,
Duşmanii de veci şi-apărătorii năbuşitori –
Râzând sau plângând – dar supuşi totdeauna
Celui ţinut în braţe cu cununa,
Aşa cum dădaca supusă este de un puişor,
Pe care Tatăl, Domnul cel Mare, în viaţă
L-a-ncredinţat uşor,
Deşi una de bune, alta de rele-l învaţă.
(Lirice de la Lausanne)
(Va urma)

Universalis

aLDa MERINI (1931-2009)

Considerată drept una dintre cele mai importante poete ale veacului XX, Alda Merini s-a făcut cunoscută în domeniul literaturii încă de la frageda vârsta de cincisprezece ani.
Încurajată de Giacinto Spagnoletti, adevăratul ei mentor, debutează cu două poezii în 1950 într-o “Antologia della
poesia italiana 1909-1949» compaiono le sue poesie. Încă din adolescenţă apar ceea ce viitoarea poetă va numi acele “prime umbre ale minţii”, fiind internată vreme de o lună la spitalul psihiatric din VillaTurno. În1951, şi la sugestia lui Eugenio Montale, editorul milanez Scheiwiller tipăreşte două poezii inedite ale Aldei Merini în «Poetesse del
Novecento». Fapt e că viaţa şi producţia ei literară au fost marcate de experienţele disconfortului fizic şi economic, inclusiv de puseurile tot mai grave ale uneiboli psihice incurabile. Din motive profesionale dar şi afective îl va cunoaşte pe Salvatore Quasimodo. După acest interludiu, î poeta traversează o tristă etapă de tăcere şi izolare: este internată la spitalul «Paolo Pini» până în 1972, perioadă în care nu ratează nicio ocazie de a se întoarce în familie: aduce pe
lume trei fete (Barbara, Flavia e Simonetta). În ciuda alternanţei perioadelor de sănătate şi de boală ce durează până
în 1979, scriitoarea nu încetează să scrie povestiri şi poezii, dă la lumină texte intense şi dramatice ce povestesc tulburătoarele sale patimi din ospiciu: Textele fac parte din volumul «La Terra Santa», publicat de editorul Vanni Scheiwiller
în 1984. Urmează încă o perioadă de orori ale spitalului psihiatric, de data asta la Taranto. Revine la Milano în 1986.În
1993 primeşte Premio Librex-Guggenheim «Eugenio Montale» pentru Poezie, premiu decernat anterior şi altor mari
literaţi contemporani precum Giorgio Caproni, Attilio Bertolucci, Mario Luzi, Andrea Zanzotto, Franco Fortini. În
1986 Alda Merini primeşte «Premio Viareggio”.
Prezentare şi traducere: Geo VaSILE

Ho una nave segreta dentro al corpo

Este mâna Fatimei verdele colinelor
trandafirul deşertului de-acum călit
Şi-o perlă-n inimă:
A mea spaimă.

È la mano di Fatima verde di colli,
la rosa del deserto già dura
e una perla nel cuore:
la mia paura.

Accarezzami, amore
ma come il sole
che tocca la dolce fronte della luna.
Non venirmi a molestare anche tu
con quelle sciocche ricerche
sulle tracce del divino.
Dio arriverà all’alba
se io sarò tra le tue braccia.

Ho una nave segreta dentro al corpo,
una nave dai mille usi,
ora zattera ora campana
e ora solo filigrana.

am o navă secretă înlăuntrul trupului
Am o navă secretă înlăuntrul trupului
o navă cu-o mie de-ntrebuinţări,
când clopot sau catamaran,
şi-acum doar filigran.

Accarezzami

Mângâie-mă

Mângâie-mă, iubitule,
dar aşa cum soarele
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ce-atinge dulcea frunte-a lunii.
nu veni şi tu să mă bruschezi
cu neroadele tale căutări
pe urmele divinului.
Dumnezeu va să sosească-n zori
dac-am să mă aflu în braţele tale.

Veleggio come un’ombra

Veleggio come un’ombra
nel sonno del giorno
e senza sapere
mi riconosco come tanti
schierata su un altare
per essere mangiata da chissà chi.
Io penso che l’inferno
sia illuminato di queste stesse
strane lampadine.
Vogliono cibarsi della mia pena
perché la loro forse
non s’addormenta mai.

Văluresc precum umbra

Văluresc precum umbra
în somnul zilei
şi fără a prinde veste
mă recunosc ca atâţia alţii
rânduită pe un altar
pentru a fi mâncată de cine ştie cine.
Cred că infernul
este iluminat de chiar aceste
stranii beculeţe.
Vor să se hrănească cu osânda mea
căci a lor poate
nu-şi găseşte nicicând mântuirea.

La pace che sgorga dal cuore

La pace che sgorga dal cuore
e a volte diventa sangue,
il tuo amore
che a volte mi tocca
e poi diventa tragedia
la morte qui sulle mie spalle,
come un bambino pieno di fame
che chiede luce e cammina.
Far camminare un bimbo è cosa semplice,
tremendo è portare gli uomini
verso la pace,
essi accontentano la morte
per ogni dove,
come fosse una bocca da sfamare.

Pacea ce izvvorăşte din inimă
Pacea ce izvorăşte din inimă
şi când şi când se face sânge,
Iubirea ta
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ce uneori se lipeşte de mine
devenind apoi tragedie
moartea aici pe umerii mei,
ca un copil înfometat
ce cere lumină şi păşeşte.
Să-nveţi un copil să păşească nu e greu,
îngrozitor e să-i faci pe oameni
să se-mpace,
ei dau satisfacţie morţii
pretutindeni
ca şi cum ar fi o gură de hrănit.

A volte Dio

A volte Dio
uccide gli amanti
perché non vuole
essere superato
in amore.

Uneori Dumnezeu

Uneori Dumnezeu
Îi ucide pe amanţi
Deoarece nu vrea
să fie întrecut în
iubire

La mia poesia

La mia poesia è alacre come il fuoco
trascorre tra le mie dita come un rosario
Non prego perché sono un poeta della sventura
che tace, a volte, le doglie di un parto dentro le ore,
sono il poeta che grida e che gioca con le sue grida,
sono il poeta che canta e non trova parole,
sono la paglia arida sopra cui batte il suono,
sono la ninnanànna che fa piangere i figli,
sono la vanagloria che si lascia cadere,
il manto di metallo di una lunga preghiera
del passato cordoglio che non vede la luce.

Poezia mea

Poezia mea-i volubilă ca focul
mi se petrece-ntre degete precum mătăniile
nu fac rugăciuni căci sunt un poet al nenorocului
ce tace, uneori, durerile naşterii în sânul orelor,
sunt poetul ce strigă şi se joacă de-a strigătul,
sunt poetul care cântă şi nu-şi găseşte cuvintele,
sunt paiul arid peste care loveste sunetul,
sunt cântecul de leagăn care face copiii să plângă,
sunt vanitatea care se lasă abătută,
mantaua de metal a unei nesfârşite rugăciuni
din al trecutului doliu ce nu mai vede lumina.
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Cartea străină

p
Geo VASILE

Melancolicul Luc şi desfrânatul Gabriel

Pascal Bruckner (n. 1948, Paris) şi-a început studiile
la iezuiţii din Lyon, terminându-le la Paris (liceul, Universitatea şi Ecole pratique des hautes études). Îşi susţine teza de doctorat despre emanciparea sexuală în gândirea socialistului Charles Fourier sub conducerea lui
Roland Barhes. Din 1986 predă la câteva universităţi
americane, iar din 1990 este conferenţiar la Institutul de
studii politice din Paris. S-a afirmat pentru prima oară
în atmosfera anilor şaptezeci, alături de „noii filosofi”.
Romancier şi «filosof al actualităţii»
(a.se vedea eseurile „Mizeria prosperităţii”, „Euforia perpetuă”, „Noua dezordine amoroasă”, Tentaţia inocenţei”, Prix
Médicis, 1995), este cunoscut în România mai ales prin cărţile sale de proză
apărute la Editura Trei: „Iubirea faţă de
aproapele” (lansată în 2005 la Bucureşti,
în prezenţa autorului), „Hoţii de frumuseţe” (Premiul Renaudot, 1997), „Luna
de fiere”( transpus pe marele ecran de
Roman Polanski) „Căpcăunii anonimi”,
„Palatul chelfănelii” etc.
Care dintre noi l-a născocit pe celălalt
(Editura Trei, 2006, 264 p.), tradus de
Vasile Zincenco ( deja expert în scriitura romancierului francez) şi prefaţat de
Bogdan Perdivară, este o partitură epică impecabilă în trei părţi (nouă capitole) şi o coda, şi care restituie povestea unui tandem aparent indestructibil, Luc şi Gabriel, tineri pianişti performanţi, foarte cunoscuţi ca interpreţi ai unor piese la patru mâini. In ciuda temperamentelor opuse, sunt buni
prieteni, subordonându-şi orice ambiţie personală echipei, astfel încât nu puteau fi imaginaţi decât împreună.
Dar vai, după zece ani de cvasi gemelaritate a două fiinţe deja interşanjabile, respectivul tandem este fisurat
de îndrăgostirea fiecăruia de „femeia vieţii». Primul
pas al despărţirii (disputei) este că partenerii celebrului duo vor să devină solişti, dar nu fiecare pentru sine,
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ci fiecare în contra celuilalt, detestându-şi trecutul comun şi reciclându-se pe un curent muzical anume, deosebit de al confratelui. Adevărul e că fiecare îi datora
alter ego-ului său o parte din ceea ce era, iar departajarea acelui subtil schimb de substanţe dintre cei doi va fi
practic imposibilă.
Transferul de personalitate, biunivoc, devine peste
mulţi ani doar o amintire, când cei doi, departe de a
mai fi sprinteni şi caustici, sunt doar nişte artişti onorabili care îşi câştigă o pâine onorabilă, producându-se ici şi colo. Au învăţat mai greu decât alţii să piardă, amândoi resemnându-se în cele din urmă la
prestaţii ce ţin mai degrabă de divertisment decât de artă. Unde sunt geniul şi
insurgenţa lui Luc, unde sunt verva si
febra amoroasă a lui Gabriel?
Zugrăvindu-şi personajele pe fundalul unor ambianţe, climate şi locaţii emblematice, Pascal Bruckner face tipologie şi totodată frescă. Introvertitul şi
melancolicul Luc se confundă cu fauna
zgomotoasă a unei discoteci, să zicem,
ceva între vacarm şi epilepsie. Îngreţoşat de provocările gregare ale unor indivizi-roboţi imitând o criză de demenţă, sau ale unor cupluri care evadează
în exhibiţionism şi pornografie, Luc se
mulţumeşte cu o solitară blondă pe nume Chrystèle,
care de fapt îl ochise de mult în acel sat de vacanţă din
Saint-Moritz.
Pentru Luc actul sexual în absenţa iubirii este ceva
obscen, impur şi inestetic. O penibilă şi sumbră corvoadă carnală, încât doar lăsându-se pradă unor închipuiri lascive, îşi salvează onoarea de mascul faţă de stewardesa cu chip de îngeraş cârlionţat vizibil pe pereţii
bisericilor de ţară. Privind-o cu un ochi critic şi analitic, punând-o chiar sub lupă, Luc (o dată cu naratorul) îi găseşte toate defectele din lume (cu excepţia semHYPERION
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nului vaccinării) în plan mental, lexical, dar şi în plan
anatomofiziologic, vizualizându-i nuditatea şi felul de
a face dragoste, persif1area devenind caricatură, aproape ostilitate.
Frustrata, vulgara şi posesiva, Chrystèle este pentru Luc copia degradată a femeii mult aşteptate, dar pe
care n-o întâlnise. Confruntată cu un puseu asasin al
amantului, ea pune capăt penibilei relaţii cu un Luc care
îşi autodenunţă criza şi intenţiile asasine, izbucnind în
plâns. Ruptura este inevitabilă.
Frumoasa alemanică Iulia i se arată lui Gabriel în
toată splendoarea tinereţii şi anatomiei sale pe plaja mediteraneană de la Hammamet. Eroul nostru este fericit
să trăiască clipele unice (edenice, nu-i aşa?) ale unei relaţii amoroase la care nu mai spera, dată fiind vocaţia
lui de libertin, fustangiu şi amant «tehnologic». Sosind
la Paris, atletica Iulia va fi în ochii lui Gabriel un simbol
al Elveţiei prin toate cele, prilej pentru autor de a face
un tur de forţă comparatist şi stilistic prin care poeticul
se ia la întrecere cu parodicul tandru. Bravura muzicală
demonstrată de îndrăgostitul Gabriel îl recomandă ca
solist într-un turneu nord-american. Aflaţi încă în toiul idilei (în timp ce Luc şi Chrystèle erau în mezalianţă), Iulia şi Gabriel celebrau banalitatea vieţii ca pe ceva
irepetabil şi fermecător, ea fiind irezistibilă inclusiv prin
umorul involuntar al contaminărilor lingvistice pe care
le face (tricotées pentru très cotées, la bouche pentru la
luge, saucisses pentru sosies ş.amd.
Permiţându-şi capriciile şi fatuitatea răsfăţatului de
public, ghiftuit de nurii conjugalităţii, Gabriel simte că
vrea altceva, drept care îşi reîncepe escapadele. Dezamăgită atât de Gabriel care o înseală. cât si de Paris unde
simte că se ofileşte (marele oraş înfăţişându-i-se ca o.
postmodernă curte a miracolelor), Iulia se-ntoarce în
aseptica şi ordonata sa patrie. Contratimpul funcţionează şi de data aceasta; libertinul Gabriel, părăsit de toată lumea, îşi dă seama de viciul absurd în care se zbate.
Împăcarea cuplului destrămat este temporară, de vreme ce desfrânarea lui Gabriel capătă proporţii clinice:
este surprins de Iulia în timp ce-i seducea sora, pe Katerina, copia ei leită, dar mai tânără cu câţiva ani. Ruptura va fi definitivă, ca şi în cazul lui Luc.
Alertă, fluentă, captivantă, scriitura lui Bruckner excelează prin descrierea acelor imponderabile senzaţii

s

JURNALUL INTIM
AL UNUI PERSONAJ DEVIANT

Simone Simonini este protagonistul romanului Cimitirul din Praga ( Polirom, 2010, 456 p., traducere şi
note de Ştefania Mincu) prin care Umberto Eco ( n.
Alessandria, 1932) revine la fascinanta, obsedanta, chinuitoarea sa temă: Teoria Complotului. Simonini e un
tip straniu: cu lacune de memorie, misogin, misantrop,
certat cu legea şi, mai ales, neînduplecat antisemit. Pe
scurt, un personaj cu care cititorul nu va intra în rezonanţa unor afinităţi elective, aşadar îi va fi aproape imposibil să se recunoască în el. Simone urăşte femeile,
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ale îndrăgostirii ce include urgenţe psiho-afective şi
preludii de senzualitate, fie că e vorba de idila în peisaj marin sau în decor agroturistic, fie că ies la iveală
chinurile şi neajunsurile dragostei. Expert în portretizarea personajelor feminine, autorul stăruie cu eficienţă stilistică asupra detaliilor trupeşti, recurgând la un
vast repertoriu de metafore şi comparaţii, aproape poetice, aproape parodice, aproape sarcastice. Cele cinci
simţuri sunt puse la treabă prin experienţe în direct, ca
să nu mai vorbim de al şaselea, al imaginarului prodigios în a sugera voluptăţi sau repulsii, în a descrie acuplări cu logodnice de-o seară sau orgasme prin delegaţie (a se vedea mascarada în care este atras Luc, admirator-complice al compozitorului-fanfaron Castelanne,
de către soţia acestuia, Irène. Aceasta se lasă anume penetrată de Luc în timp ce are o convorbire telefonică
(aranjată) cu Maestrul, un fel de hot-line conjugal, soţul
dându-şi în vileag zgomotos spasmul onanist.
Autorul nu pregetă să descrie fornicaţii în grup, sub
aceeaşi grilă a unui realism devastator. Nimic gratuit
în abordarea derapajelor psihofiziologice, în tonul burlesc de carnaval al cruzimii, al măştilor dezînsufleţirii.
O mare parte din dialoguri şi descripţii au gustul aforismului, ca de pildă: «Căutarea obsesivă a purităţii este
pentr·u creaţie o sinucidere», astfel încât nu trebuie să
ne mire că hrana spirituală a cititorului postmodern
poate fi un cocteil de Purcell şi Prince.
Anxiosul, febrilul, cinicul contratimp în care se agită
personajele capătă o şi mai mare expresivitate, sun incidenţa gloselor autoruliui, fie că e vorba de meditaţie
filosofică, de frivolitate relaxantă sau paradox în contra
ideilor primite de-a gata. Memorabile sunt comentariile şi formulările privind muzica instrumentală şi, în general, tot ceea ce înseamnă limbaj tehnic, valoare, interpretare, partitură, compoziţie, o dovadă în plus a seriozităţii romancierului, a grijii excepţionale pentru detalii.
Ferindu-se să cadă în abisal şi sublim, romancierul
Pascal Bruckner scrie despre profunzimile şi perversităţile sufletului, trupului şi minţii noastre cu rigoarea analistului, cu rafinamentul psihologului şi talentul moralistului.
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preferă în chip pasional plăcerilor sexuale la nouvelle
cuisine şi mâncarea în general. Un personaj cu un echilibru mental şi principii deviante, psihanalizate de un
oarecare tânăr doctor austriac.Tulburări pe larg desrise de autor şi care dau o anume pondere structurii narative a cărţii, un roman istoric cu bătaie lungă, vizând
mileniul trei.
Avem de-a face, de fapt, cu jurnalul intim al lui Simonini, radiografie fidelă a dublei sale personalităţii. Senzaţională ni s-a părut şi sarabanda de protagonişti cu
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care cititorul se întâlneşte şi în care va recunoaşte personaje ce au făcut parte (cu excepţia lui Simonini) în
chip real din panorama politică, artistică şi militară a
veacului XIX italian şi european (cu câteva licenţe semnalate de critica italiană).
Atenţia acordată de Eco, cum spuneam la început,
Teoriei Complotului a lui Karl Popper, atinge aici cota
maximă, de unde şi bravura prozatorului de a portretiza istoria cu plăcerea fabulaţiei şi cu efectele de clarobscur. Simonini este într-adevăr
un personaj fără scrupule, dar importanţa sa în economia romanului este mai curând modestă, altfel
spus, departe de a fi personajulcheie al unor evenimente istorice
deloc secundare, cum ar fi Expediţia Celor O Mie şi etapele succesive care au dus la Unificarea Italiei.
Ne întâlnim cu Garibaldi, cu
Ippolito Nievo ( scriitor, publicist,
patriot italian participant la Expediţia Celor O mie, pierit în urma
naufragiului vaporului, după toate probabilităţile deloc întâmplător,
care-l aducea alături de mai mulţi garibaldini de la Palermo la Napoli), dar şi cu Alexandre Dumastatăl. Apariţia acestuia din urmă la
scenă deschisă e deosebit de semnificativă, dacă acredităm ideea că
romanul lui Eco este şi un omagiu
adus stilului său. Scena leitmotiv
ce revine statornic în cursul cărţii, şi care este sursă originară a
Cimitirului din Praga, provine de fapt dintr-unul din
cele mai cunoscute romane ale autorului francez despre Giuseppe Balsamo, conte de Cagliostro (magician,
alchimist ezoteric, aventurier, mason, personaj misterios de secol XVIII), de care Simonini este fascinat. În
acelaşi spirit al romanului-foileton în care Dumas-tatăl a excelat, Eco inserează în propria naraţiune ilustraţii (din arhiva iconografică proprie, ce a alimentat şi
romanul „Misterioasa flacără a reginei Loana”,Polirom,
2004) ) tipice pentru respectivul gen narativ de la mijlocul veacului XIX, menite să asigure garnitura sugestivă pentru evenimentele şi personajele a căror soartă se
încrucişează cu cea a lui Simone Simonini.
Dacă Simone este un personaj inventat, bunicul său,
Căpitanul savoiard Giovanni Battista Simonini, a existat în realitate şi este autorul unei scrisori care a ajuns,
prin mijlocirea Iezuiţilor, chiar în mâinile lui Napoleon.
Acel document denunţa faptul că fusese victima unui
complot pus la cale de comunitatea evreiască, precum
şi ciocnirile sale cu sferele înalte ale Francmasoneriei,
aceasta fiind obiectivul atacurilor Iezuiţilor înşişi. Acest
bunic, singurul model de viaţă şi călăuză spirituală a
micului Simone, este o figură ireproşabilă şi exagerat
de cumpătată, care strecoară în mintea ductilă a copilului spaima faţă de evreul cel rău, simbolizat extrem de
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plastic de Mordechai, căpcăunul care frământa pâinea
cu sângele copiilor creştini. Crescând în acest context,
Simone va avea parte de acele pomenite tulburări şi de
misoginie, care îl vor însoţi toată viaţa şi care vor fi elemente de prim plan , conform naraţiunii lui Eco, în istoria Europei veacului XIX şi nu numai.
Aşa se face că Simonini, prin intermediul activităţii
lui de abil sperjur, contribuie la înscenarea a ceea ce va
fi definit de istorie drept complotul antisemit din veacul
al XIX. Se produce o linie virtuală între bunicul său, Iezuiţi (care
livrează o parte din documentele
false transmise cu extremă expertiză celui mai avantajos ofertant)
şi feluritele poliţii secrete europene, cu care eroul nostru are frecvente şi rodnice relaţii. Simonini
e totodată şi „creierul” producerii
unuia dintre cele mai controversate documente din istoria omenirii: Protocoalele Bătrânilor Inţelepţi din Sion, text în chip nefericit faimos prin faptul de a fi servit
drept sursă de inspiraţie declarată nazismului şi holocaustului aferent (deşi a fost demascat ca fiind
vorba de un fals încă din 1921 în
ziarul Times). Scrisoarea bunicului Simonini îşi află un soi de continuitate în textul acelor Protocoale (de care Eco se ocupă şi în cartea
de eseuri „A passo di gambero”):
antisemitismul familiei Simonini
joacă în prelungiri, ca să zicem aşa,
până în zilele noastre. Relatarea la persoana întâi a lui
Simone se deapănă tocmai în jurul genezei Protocoalelor, făurite din plagiate, născociri, omucideri, sinucideri, furturi şi războaie. Cititorul avizat îşi va da seama
că Cimitirul din Praga (celebrul cimitir evreiesc cu lespezile sale suprapuse şi cu ceasul ale cărui limbi se învârt în sens contrar) pare a fi un spin oof al „Pendulului
lui Foucault”, dat fiind că trama lui Simonini era deja
inclusă în fenomenalul Plan pus la punct de protagoniştii romanului din 1988.
Cititorul va asista în Cimitirul din Praga şi la naşterea acuzaţiei de Palladism (cult ezoteric anticreştin), rit
orgiastic şi satanic (adorarea lui Lucifer etc.) pus pe seama sectelor masonice pentru discreditarea lor în ochii
opiniei publice, dar şi la revolta ce va duce la Comuna din Paris, va intra în contact cu ocultele mecanisme ale terifiantei poliţii secrete ţariste. Mai puţin compozită decât alte scrieri ale sale şi de o precizie istorică uimitoare.
Eco a fost acuzat de presa de orientare catolică că ar
fi banalizat antisemitismul şi că ar fi fost ambiguu în
această privinţă. Discuţii care probabil au sporit interesul pentru acest recent roman de succes, o nouă opera aperta. Oricum, confirmându-şi rafinamentul artei
sale epice, „maurul” şi-a făcut datoria.
HYPERION
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Leonard Cohen

Leonard Cohen sa născut in 1934 la Montreal. A absolvit McGill
University, unde, la vârsta de 17 ani, a înfiinţat si un grup muzical de
country, numit Buckskin Boys. Tot atunci începe sa scrie si versuri. Primul sau volum de poezii, Let Us Compare Mythologies, apare in 1956,
dar recunoaşterea si succesul – inclusiv in afara graniţelor Canadei –
vin odată cu al doilea volum de versuri, The Spice Box of Earth, apărut in 1961. După ce studiază o scurta perioada de timp la Columbia
University din New York, Cohen se stabileşte in Grecia, pe insula Hydra si publica un nou volum de poezii care va stârni multe controverse, nu doar din cauza titlului: Flowers for Hitler (1964). In aceeaşi perioada ii apare primul roman, The Favourite Game (Joaca preferata,
1963; Polirom, 2003, 2008), o carte cu tenta autobiografica despre un
băiat din Montreal care isi descopera vocatia de poet. Trei ani mai târziu, acesta va fi urmat de Beautiful Losers (Frumosii invinsi, 1966; Polirom, 2003, 2008), un experiment narativ îndrăzneţ si provocator despre demitizarea lumii moderne. Spirit neliniştit, mereu in căutare de
nou, Cohen părăseşte Grecia la sfârşitul anilor ’60, trăieşte o vreme in
Anglia, apoi in Statele Unite si revine frecvent in Canada. In 1967 participa la Festivalul de Muzica Folk din Newport, unde este remarcat de
John Hammond de la casa de discuri Columbia A&R (producătorul lui
Billie Holiday, Bob Dylan, Bruce Springsteen). Ca rezultat al acestei întâlniri, in acelaşi an apare albumul de debut al cantautorului canadian
– The Songs of Leonard Cohen. Din acest moment, cariera sa de succes
pe scena internaţionala se lansează fulminant. Multe din cântecele lui
ajung sa fie folosite in coloana sonora a unor filme remarcabile (cum ar fi McCabe and Mrs. Miller al renumitului regizor Robert Altman). In 1993 se organizează la Red Deer, Alberta, prima sesiune de comunicări având ca subiect opera lui Leonard Cohen. In acelasi an, scriitorul si muzicianul canadian primeşte Governor General’s Performing Arts
Award pentru întreaga sa activitate.
Prezentare şi traducere: andrei aLECSa

Scrisoare

Scriu astea că să-ţi răpesc plăcerea
dimineţii când ţeasta mea
va atârna, năclăită de sânge, de poarta ta
alături de capetele generalilor

şi simt cum visele
pline de oraşe în ruină şi cai în galop
îţi dau târcoale,
simt cum noaptea ta nu mai cunoaşte sfârşit

Scriu ca să-ţi spun
că mă aşteptam la toate astea
şi că mie chiar nu-mi pasă.

dar de toate astea chiar nu-mi pasă
ci doar de trupul tău

Atinşi de palmele mele
sânii tăi mici se - nfoaie
precum o ultimă gură de aer
pântecul unei vrăbii căzute.

În vreme ce gura ta îmi alunecă pe trup
chiar nu-mi pasă
de cum ţi-ai ucis familia

ştiu că afară războiul e în toi,
că tu porunceşti ca pruncii să fie sufocaţi,
iar generalii lăsaţi fără capete
dar mie de sânge chiar nu-mi pasă
căci el nu-ţi înfioară carnea

Atinşi de palmele mele

Peste tot pe unde umbli
eu aud zvon de aripi închizându-se
zvon de aripi în cădere.

gustul sângelui ce se prelinge pe limba ta
nu mă-ngrozeşte,
iar braţele mele prind rădăcini în părul tău

Şi rămân mut pentru că
ai căzut tocmai lângă mine
pentru că genele tale-s
oscioare de animale firave.

Să nu crezi că nu ştiu ce se-ntâmplă
după ce trupele sunt masacrate
şi târfele sunt puse sub ascuţişul sabiei

Mi-e groază de ziua
când gura ta
are să mă numească „vânător”.
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ori de câte ori
mă chemi lângă tine să-mi spui
că trupul tău nu e frumos
îmi vine să conjur
ochii şi gurile neghicite
ale pietrelor şi apelor şi luminii
să-ţi arate că greşeşti.
Vreau ca ele
din vizuini adânci să scoată
şi dinaintea ta s-aştearnă umil
rima tremurătoare a chipului tău.
ori de câte ori
mă chemi lângă tine să-mi spui
că trupul tău nu e frumos
vreau ca trupul şi mâinile mele
să-ţi fie luciu de apă
în care să te admiri şi să-ţi trăieşti veselia.

Crez

Un nor de lăcuste s-a înălţat
din locul unde ne iubeam
şi-a trecut dinaintea soarelui.
Mă întrebam ce ferme
aveau să mai devoreze
ce popor are să mai cunoască libertatea
datorită lor.
Gândul m-a dus la piramide în ruină
şi la faraonul spânzurat de picioare,
la trupul lui pătat de sânge,
apoi iubita m-a tras în jos, lângă ea,
să terminăm ceea ce începusem.
Mai târziu, ne găseam
la câteva mănunchiuri de ferigă
unul de celălalt.
Un nor de lăcuste
ne-a ascuns luna, îndepărtându-se,
fiecare insectă îşi purta greoi prin aer
pântecul gras,
pe noi nu ne mâna foamea
de frunze şi ferigi
aşa că am rămas întinşi.
Parfumul de oraş pârjolit
adăsta în aer.
Batalioane ale nenorocirii
purtând cu ele promisiuni sacre
au trecut pe lângă culcuşul nostru
gonind prin iarbă şi ferigi.
Două gânduri m-au năpădit atunci:
să-mi părăsesc iubita
şi să hălăduiesc cu ele
sau să o iau cu mine
şi să ne îndreptăm
spre oraşul părăsit:
însă acea lume sărăcăcioasă,
a pielii arse
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şi a câmpurilor mustind de putregai
nu ne-a putut seduce şi despărţi.
Obişnuita noastră poftă matinală
a revendicat mai întâi trupul meu
şi mi-a limpezit gândul.
O vreme,
nu trebuie să trădez
mica noastră oază.
Ce frumos e să trăieşti
între ruinele unui tărâm al sclaviei
şi o ţară a făgăduinţei.
Ce frumos e să auzi larvele
forfotind sub pământ
şi să surprinzi zvonul paşilor
de preoţi înverşunaţi,
zvonul paşilor de preoţi blânzi
strivind verdele.

Tapiserie cu inorog

Tu rămâi în crâng
şi te năpusteşte asupra inorogului!
Nu ştiu ce ţi-au oferit vânătorii,
însă toată avuţia soarelui,
monede aurii ce se lasă
printre umbrele chipului tău,
nu ar fi de-ajuns s-alunge
dispreţul ce-ţi schimonoseşte buzele.
Pentru cine oare acel zâmbet încrâncenat?
pentru vânătorii ce se strecoară prin desiş
alături de copoii lor cu zgărzi de fier
ori pentru acel cap ce se-nalţă mândru
şi are să închidă ochii
poala ta?
când animalul are să zacă legat
de copacul de rodii
să nu treci pe la temniţa mea
ca să-ţi cânţi victoria
şi nici să nu farmeci gărzile
să mă scoată din lanţurile
în care-am fost legat în prag de vânătoare,
atunci când îţi strigam că sunt om.
tu rămâi în crâng
şi te năpusteşte asupra inorogului!
apoi să te duci la izvorul otrăvit
pe care inorogul nu are să-l mai purifice,
să urezi bun venit animalelor însetate,
apoi să iei urma animalelor ce l-au otrăvit,
prin văgăuni şi scorburi,
să-nveţi să trăieşti şi cu unele
şi cu celelalte.
Nu ştiu ce ţi-au oferit vânătorii,
însă toată avuţia soarelui,
monede aurii ce se lasă
printre umbrele chipului tău,
nu ar fi de-ajuns s-alunge
dispreţul ce-ţi schimonoseşte buzele.
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Marcel Gauchet

După cum o mărturiseşte adesea el însuşi, parcursul intelectual al lui Marcel Gauchet prezintă interes în măsura în care este
cel al unei generaţii întregi apărute în spaţiul public după anul
1968. De asemenea, închiderea într-o singură disciplină (în speţă, istoria sau filosofia) nu pare relevantă: Gauchet urmează tradiţia gânditorilor pentru care contemporanul reprezintă o sursă
de inspiraţie şi de teoretizare, fără vreo restricţie a curiozităţii intelectuale şi, desigur, fără a nesocoti acel du-te-vino continuu
între prezent şi trecut pe care îl articulează îndeobşte cunoaşterea istorică. Cu alte cuvinte, modul însuşi de a problematiza
duce, inevitabil, la integrarea altor ştiinţe (a psihologiei, de pildă,
în cazul lui Gauchet), recunoscând (dar fără a o absolutiza), legitimitatea frontierelor disciplinare.
Născut în 1946, într-o familie ataşată spiritului şi modelului
patriotic impus de generalul Charles de Gaulle, Marcel Gauchet
primește o educaţie clasică, înţelegând prin aceasta, în Franţa
anilor cincizeci, una catolică, bazată pe meritocraţia de tip republican. Urmează, din anul 1961, cursurile şcolii de învăţători din
localitatea Saint-Lô (Normandia). Este admis în prestigiosul liceu
parizian Henri-IV şi în clasa pregătitoare pentru concursul de la
Şcoala Normală Superioară; îşi va întrerupe studiile de la HenriIV şi va renunţa la concurs pentru a se retrage să predea într-un
gimnaziu din împrejurimile oraşului Caen. Anul 1966 este anul
întâlnirii cu profesorul Claude Lefort (1924-2010), marxist fervent, discipol al lui Maurice Merleau-Ponty. Sub direcţia acestuia, Marcel Gauchet îşi va susţine diploma de studii superioare,
cu o lucrare despre Freud şi Lacan. Întâlnirea cu Lefort va avea
o dublă semnificaţie: pe de o parte, va fi decisivă pentru orientarea ulterioară a lui Marcel Gauchet către filosofia politică; pe
de altă parte, contactul direct cu militantismul de stânga, în perioada studenţiei la Caen (1966-1971), îl va feri de cele mai multe din erorile ideologice ale generaţiei ’68. Acestui militantism,
lecţiei marxiste a lui Lefort, leninismului revenit în arenă după
Mai ’68, ca şi maoismului pe care îl execră, Gauchet le va răspunde căutând o alternativă teoretică în ceea ce, ulterior (în La
condition politique), va numi antroposociologie transcendentală:
articulaţia dintre umanitate şi societate, posibilitatea şi potenţialitatea acestei articulaţii. Independenţa ideologică, dobândită
relativ repede, îl va ţine pe Marcel Gauchet departe de o catedră
universitară. Urmează perioada slujbelor „alimentare“, a anchetelor sociologice de teren. Între 1970 şi 1975, participă, alături
de filosoful Marc Richir, la înviorarea revistei studenţeşti Textures,
care apărea la Bruxelles. Unul din primele articole de filosofie
politică, «Sur la démocratie: le politique et l’institution du social»,
în care discută tezele lui Claude Lefort, va fi publicat în această
revistă. Este, de asemenea, perioada întâlnirii cu Gladys Swain
(1945-1993), prin intermediul căreia va lua contact cu metoda
clinică şi mişcarea antipsihiatrică. Cea dintâi carte, La pratique
de l’esprit humain. L’institution asilaire et la révolution démocratique, va fi scrisă în colaborare cu Gladys Swain şi va apărea la
Gallimard, în anul 1980. Graţie lui Claude Lefort, îl întâlneşte pe
François Furet, care îl sprijină în obţinerea unui post la École des
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Din mai 1980, la
invitaţia lui Pierre Nora, devine redactor-şef al revistei Le Débat,
recent înfiinţată şi editată de Gallimard. Le Débat ia de la bun
început distanţă faţă de structuralism, de Michel Foucault şi de
autorii celor două colecţii ale editurii Gallimard, «Bibliothèque
des sciences humaines» şi «Bibliothèque des histoires». În anul
1989, Marcel Gauchet intră la Centrul de Studii Politice Raymond
Aron, de la EHESS, alăturându-se, astfel, altor universitari de centru-stânga sau de centru-dreapta aflaţi în descendenţa directă
a lui Raymond Aron (Monique Canto-Sperber, Jacques Julliard,
Pierre Manent, Pierre Rosanvallon etc.). În anul 2007, va fi decorat cu Legiunea de onoare, în ordinul de cavaler.
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Marcel Gauchet este autorul unei opere considerabile; multe din articolele publicate în revista Le Débat au fost nuanţate şi dezvoltate în volumele apărute, în bună parte, la editura
Gallimard.
Dintre cele mai importante:
Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Éditions Gallimard, 1985.
La Révolution des droits de l’homme, Paris, Éditions Gallimard,
1989.
L’Inconscient cérébral, Paris, Éditions du Seuil, colecţia «La Librairie du XXe siècle», 1992.
Situations de la démocratie (cu Pierre Manent şi Pierre Rosanvallon), Paris, Éditions du Seuil, colecţia «Hautes Études», 1993.
Dialogue avec l’insensé – À la recherche d’une autre histoire de
la folie (cu Gladys Swain), Paris, Éditions Gallimard, 1994.
La révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation, 1789-1799, Paris, Éditions Gallimard, 1995.
La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Paris, Éditions Gallimard, 1998.
La démocratie contre elle-même, Paris, Éditions Gallimard,
2002.
Le religieux après la religion (cu Luc Ferry), Paris, Éditions
Grasset, 2004.
La condition politique, Paris, Éditions Gallimard, 2005.
La démocratie d’une crise à l’autre, Nantes, Éditions Cécile Defaut, 2007.
L’Avènement de la démocratie, vol. I – La Révolution moderne,
vol. II – La crise du libéralisme, Paris, Éditions Gallimard, 2007.
În limba română, volumul Le désenchantement du monde a
fost tradus de Vasile Tonoiu, la Editura Ştiinţifică din Bucureşti,
sub titlul Dezvrăjirea lumii. O istorie politică a religiei (1995).
La religion dans la démocratie a fost publicat de editura Humanitas în anul 2006, sub titlul Ieşirea din religie (traducere de
Mona Antohi).
La démocratie d’une crise à l’autre a apărut în numărul dublu
5-6 din 2010 al revistei „Viața românească“ (traducere de Luiza
Palanciuc).
Dialogul de față reprezintă un fragment dintr-o serie amplă
de întâlniri cu Marcel Gauchet, desfășurate la Paris, începând cu
anul 2005.
Luiza Palanciuc
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Sub semnul adevărului
Luiza Palanciuc în dialog cu Marcel Gauchet

Luiza Palanciuc: Una din marile probleme ale României, în
de insatisfacţie şi de protest este mai mic ori mai mare de
acest moment, este starea lamentabilă a presei, imposibilila o ţară la alta, dar, pretutindeni, ceea ce este izbitor, pentatea de a coagula o gândire, un inteligibil, şi de a-l restitui
tru cei care au o oarecare exigenţă legată de viaţa publică,
ca atare, într-o argumentaţie, o frazare coerente. Nu exiseste acest sentiment, mereu acelaşi, chiar dacă la grade dită polemică în România: există pamflet, dar nu un schimb
ferite, al dezolării. În acelaşi fel, tradiţiile istorice ale ţărilor
de idei. Şi tocmai aici intervine dificultatea: să teoretizezi
noastre sunt adânc corodate, aflate în descompunere, întraceastă absenţă, să o scoţi în evidenţă, – în acelaşi timp
un mod care interzice posibilitatea de a se întâlni, căci treaflându-te, oarecum, în turnul de fildeş. Dumneavoastră
buie să te poţi sprijini pe un cadru solid. Ca să porţi o disvedeţi – din poziţia exterioară pe care o aveţi – o raţiucuţie, ai nevoie de un cadru. Or, aici, suntem într-o situaţie
ne mai adâncă pentru o asemenea stare sau este ea legaunde nu există un cadru, există doar atomi, – atomi aflaţi
tă exclusiv de forma românească pe care a luat-o post-toîntr-o mişcare browniană: fiecare face aproape orice, fără a
talitarismul?
putea, de altfel, prevedea o traiectorie, nici coliziunile evenMarcel Gauchet: Nu am pretenţia de a pune vreun diagnostic
tuale. Aşa stând lucrurile, cred că ceea ce avem de făcut –
de la distanţă despre bolile de care suferă România, însă,
şi, din punctul acesta de vedere, ne aflăm cu toţii în aceeaşi
din tot ce-mi spuneţi, nu pot să nu aud ecoul unor preobarcă, chiar dacă într-un mod diferit – este să încercăm să
cupări care ne sunt şi nouă foarte familiare, într-o ţară ca
înţelegem ce se întâmplă aici şi acum –, adică aceste fenoFranţa, care nu a cunoscut
mene care depăşesc tot ceea ce
aceleaşi dificultăţi. Multe
puteam încă anticipa în urmă
din lucrurile pe care le spucu câţiva ani. Mai mult, mişcaneţi se aplică, la un grad
rea se amplifică, iar criza actumai scăzut, situaţiei franală, criza financiară şi econoceze: diagnosticul nu ar fi
mică are efecte de demultiplideci extraordinar de difecare devastatoare. Nu ştiu cum
rit. Ca unul care mă ocup
se manifestă fenomenul în Rode o revistă [Le Débat – n.
mânia, din acest punct de vetr.] ce şi-a propus, mutatis
dere, dar, în Europa apuseană,
mutandis, un scop paralel,
cu toate că nu este o influenrevistă la care, de aproape
ţă directă, este ceva foarte protreizeci de ani, lucrăm din
fund şi masiv.
răsputeri, aş spune că imLP: Diferenţa care apare se sipresia mea nu este foarte
tuează chiar la nivelul limbadiferită: nici noi nu ne-am
jului, pentru că, în Franţa, reuatins obiectivele pe care ni
şim să verbalizăm lucrurile, să
le fixasem, deoarece cule punem pe hârtie mai mult
rentul istoriei ne este posau mai puţin inteligibil; or,
trivnic. Cu alte cuvinte, am
în România, punctul de spriimpresia – însă, repet, fără să-mi arog vreo competenţă pe
jin este mereu căutat în exterior, iar această verbalizare nu
care aș avea-o în acest domeniu – că post-totalitarismul, ca
se produce, pur şi simplu. Nu există o coagulare a spirites-o spunem pe scurt, are rolul de amplificator al unei prolor, a elitelor, după cum absentă este şi dezbaterea de idei,
bleme generale. O problemă care priveşte Europa, în înadică formularea precisă a ceea ce se petrece, din ce cautregimea ei, şi poate chiar Occidentul – înţelegând Stateză şi în ce condiţii. Cu alte cuvinte: discursul degenerează,
le Unite, deci, fără nicio ezitare, America de Nord, cu toaîn mod automat, spre insultă și neadevăr, încât tocmai aici
te că dificultățile se manifestă, aici, într-un alt mod. Aşaapare dificultatea; ea se adaugă celorlalte dificultăţi – locale, să spunem, de natură politică sau „doar“ de gestiune a
dar, cred că este vorba despre o situaţie globală, care ajunge
democraţiei, de gestiune a post-comunismului.
să fie mai mult sau mai puţin accentuată în aspectele sale
prin specificităţile naţionale sau istorice, în cazul fostelor MG: Aici este o situaţie care mi se pare destul de generală în
ţările post-comuniste.
ţări ieşite din comunism. Ne aflăm în faţa unui moment cu
totul deosebit, de ruptură istorică, unde întreg cadrul in- LP: Zona însăşi a limbajului este atinsă.
telectual în interiorul căruia gândeam de foarte multă vre- MG: Sunt convins. Pentru că această zonă a limbajului este
me (nu aş vrea să fixez o dată oarecare, dar este vorba, oriun produs instituţional extrem de sofisticat. Iar, în privinţa produsului unei sedimentări istorice – de care nu suncum, de un timp îndelungat – cel puţin din 1945, dată care,
din acest punct de vedere, mi se pare că reprezintă o cezutem conştienţi în chiar clipa în care îi suntem beneficiari
–, trebuie să-i vedem cu precizie neajunsurile, tocmai penră semnificativă) –, deci întreg acest cadru se descomputru a înţelege extraordinarul avantaj pe care îl reprezintă.
ne, se alterează şi, odată cu el, în mod cert, viaţa intelectuSpaţiul limbajului, la scara unei societăţi, a unei comunităţi
ală, precum şi cadrul politic al vieţii societăţilor. Este vorpolitice, este un produs secular. Unul din cele mai cumpliba despre un fenomen global; nu este, prin urmare, un fete efecte ale totalitarismului în general – indiferent de „spenomen restrâns la sfera ideilor, ci unul care atinge modul
cie“, după părerea mea – este de a introduce un fel de virus
însuşi în care trăiesc societăţile politice. Nu cunosc vreo
ţară în Europa unde să existe o democraţie fericită, funcţiîn interiorul acestei zone a limbajului, ceea ce face foarte
dificilă reconstrucţia sa. Este chiar izbitor să vezi că, într-o
onând bine, spre satisfacţia cetăţenilor săi; desigur, gradul
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ţară ca Germania, după mai bine de şaizeci de ani de la căderea hitlerismului – care a fost scurt –
LP: – dar profund,
MG: teribil de profund, însă scurt – doisprezece ani –, să vezi
deci că, şi astăzi, dificultatea germanilor de a găsi un limbaj comun este foarte mare. Un astfel de limbaj nu a fost
restabilit nici după mai multe decenii
LP: şi după mai multe generaţii.
MG: Da, sigur; în plus, într-o ţară bogată, care a trăit în pace.
Mă refer la Vest. La Est – vedem bine: în ciuda banilor investiţi, în interiorul ţării este exact aceeaşi situaţie ca cea pe
care o descrieţi. Toate ţările ex-comuniste cunosc acest fenomen – nici nu mai amintesc de Rusia: indescriptibil, din
câte îmi dau seama din discuţiile pe care le am cu ruşi. O
situaţie generală, aşadar, în estul Europei. Ceea ce comunismul a mai cu seamă distrus este acest humus intelectual
care ne îngăduie să avem un fel de limbă comună în interiorul căreia spiritele pot merge pe căi divergente, dar divergente într-un mod care are sens, căci ştim, din capul locului, pe ce ne sprijinim. În vreme ce, dincoace, avem un fel
de atomizare haotică, unde nimeni nu întâlneşte pe nimeni,
şi unde maioneza nu prinde: poţi spune lucruri foarte interesante, ele rămân fără niciun ecou, cad într-un hău fără
fund. Aici ne dăm seama ce trebuie făcut. Şi, după părerea
mea, tocmai asemenea reviste trebuie făcute. Este ceea ce
dă întreg sensul acestor acţiuni: ele pot părea descurajante
datorită faptului că nu produc efecte pe termen scurt, dar,
din punct de vedere istoric, nu mă îndoiesc, vor fi decisive prin efectul lor.
LP: Credeţi?
MG: Da.
LP: Pe ce vă bazaţi?, ca să spun aşa... Nimeni nu poate (pre)judeca cum vor arăta discursul public, societatea civilă (cvasi-atomizată, în cazul românesc) peste douăzeci de ani. Nimeni.
MG: Nu, bineînţeles că nimeni nu poate (pre)judeca. Dar avem,
în istoria occidentală, experienţe istorice care ne îngăduie
să gândim astfel. Apar mereu, după mari dezastre, recompuneri. Aici avem de-a face deopotrivă cu un dezastru politic şi unul intelectual.
LP: Este evident.
MG: Foarte important de spus! Nu este cazul ciumei negre,
care a adus multe nenorociri, dar de un alt ordin, şi a necesitat, din partea societăţii, o muncă de reconstrucţie teribil
de dificilă, timp de decenii – aproape un secol.
LP: Sigur, dar ciuma neagră nu atinge nici mentalul, nici limbajul.
MG: Este adevărat. Comunismul, din acest punct de vedere,
reprezintă o experienţă inedită: cucerirea puterii prin idei.
Acest lucru nu mai fusese niciodată văzut, nu a existat niciodată în istorie. Deci nu putem (pre)judeca despre efecte,
dar mi se pare că este o ipoteză rezonabilă, pe care o putem
formula plecând de la observarea modului în care funcţionează societăţile. Nimic mai mult. Este doar o ipoteză. Însă
ea dă o axă de lucru.
LP: Este natura dumneavoastră optimistă...
MG: Optimistă în privinţa fondului... După cum ştiţi, mi se reproşează, în general, că sunt un groaznic pesimist, ba chiar
un reacţionar... Deci este un optimism relativ, dar unul fundamental. Cred că este o încercare peste care se poate trece şi sunt lucruri cărora li se poate găsi un remediu. Dar,
evident, ceea ce ne aduce la disperare este timpul necesar.
Pentru că timpul vieţii noastre este scurt, iar timpul de care
avem nevoie în acest domeniu este foarte lung...
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LP: Da. România mai trăieşte încă într-un fel de tranziţie; chiar
mă întreb de ce nu se scrie mai mult despre fenomenul
tranziţiei, de ce nu facem din tranzitologie o ştiinţă în toată regula, puternică şi solidă.
MG: Pentru ca tranzitologia să devină o ştiinţă care să aibă sens,
ar trebui ca situaţia de tranziţie să fie o situaţie obişnuită şi
generală a societăţilor omeneşti.
LP: Şi nu este?
MG: Nu este. Experienţa comunistă a fost ceva unic; în plus,
România a avut parte de un comunism el însuşi unic: putem crede orice despre Walter Ulbricht, Erich Honecker –
care nu erau, după mine, nişte specimene foarte recomandabile, dar ei erau, ca să mă exprim astfel, clasici în genul
lor; în vreme ce, dincoace, aţi avut „şansa“ de a trece printr-un comunism folcloric, idiomatic, foarte special, ale cărui efecte au fost extraordinar de
LP: perverse
MG: perverse, da: acesta este cuvântul. Era o perversiune aparte a comunismului românesc.
LP: Tocmai. Şi astăzi se mai resimt efectele acestei perversiuni;
mai mult, după cum spuneam, tranziţia a devenit foarte
obositoare, epuizantă, pentru că durează de douăzeci de ani.
MG: Da, dar douăzeci de ani înseamnă foarte puţin.
LP: Bineînţeles..., la scara soarelui.
MG: Chiar a istoriei umane. Eu cred că trebuie să reînvăţăm –
deşi este teribil, repet, prin ceea ce ne este dat să suportăm,
dezminţind speranţele noastre cele mai familiare –, să reînvăţăm deci timpul în care se petrec cu adevărat lucrurile, fiind vorba de a implanta idei, iar posibilitatea unei discuţii să fie aşezată, într-o societate, sub semnul adevărului.
Este un timp foarte îndelungat. Dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie făcut. Tocmai dimpotrivă. Însă trebuie să
ne încărcăm bateriile.
LP: Mă bizui pe timp, spunea Fondane, într-o scrisoare către Ballard. Este adevărat, însă, în acelaşi timp, este extenuant. Pentru că ajunge să se descompună chiar şi stratul
care tocmai se iveşte, creşte, adică zona celor care încă se
află pe băncile şcolii. A fost recent un scandal legat de false diplome, false parcursuri academice [Universitatea Spiru Haret – n. tr.].
MG: Da, am auzit. Însă, vedeţi, cunosc o ţară, al cărei nume
nu-l voi spune, unde sunt distribuite diplome adevărate
care nu valorează mai mult decât cele false! Aşa încât, trebuie să relativizăm astfel de experienţe... Nu spun că ele
sunt plăcute, dar poate că nu sunt chiar atât de dramatice.
LP: Este un efect de anamorfoză, după părerea mea. Deoarece, în vreme ce toată lumea stă concentrată asupra unor lucruri care reprezintă, în definitiv, simple chestiuni administrative, vreau să spun: instituţionale – deci care ar putea
fi rectificate rapid, printr-o lege sau ordonanţă – , aceeaşi
lume nu se mai gândeşte la altceva, nu ajunge să compună
acea ştiinţă-de-a-vieţui-împreună. Şi tocmai acest lucru devine problematic în România: efectul de anamorfoză care
duce la deviaţii, la o destructurare a gândirii.
MG: Da, înţeleg bine ce spuneţi şi mi se pare foarte adevărat. Important este să (re)creăm altceva, alături. Un altceva care, la început, este foarte mic, dar care se poate extinde: din clipa în care este vorba despre ceva temeinic, lucrul
acela se răspândeşte, produce efecte. Este foarte dificil să
acţionezi, pe acest teren, la scara unei societăţi globale; dar
o putem face prin coagularea, la o scară mai mică, a unui
domeniu în care lucrurile se desfăşoară altcumva şi sfârşesc prin a da roade.
Paris, 2 septembrie 2009
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Veronica Balaj

BaLaJ, Veronica, poetă, prozatoare şi publicistă. Născută la 7 oct. 1946, în Ivăneşti, jud. Vaslui. Fiica
ofițerului şi subinginerului Victor Ciobanu şi a Ancăi (n. Filimon), învățătoare. Bunicul matern – George
Filimon - a fost primar liberal la Ivăneşti în perioada 1940-1943. Îşi face primele patru clase şi gimnaziul la
Şcoala generală nr. 5 din Iaşi (1953-1960); urmează apoi cursurile Liceului ”Al. I. Cuza” din Iaşi (1961-1965,
cu un an de întrerupere din motive medicale) şi pe ale Facultății de filologie din cadrul Universității Timişoara
(azi Universitatea de Vest; 1965-1970). Între 1986-1988 a urmat studii postuniversitare de jurnalism în cadrul
Academiei ”Ştefan Gheorghiu”, iar în 2000, cursuri de limbă şi civilizație franceză la Universitatea Neuchatel, Elveția. A fost profesoară de franceză şi română la Liceul teoretic din Reghin (1970-1972), la Liceul ”Al.
Papiu Ilarian”, la Liceul de Prelucrarea lemnului din Tîrgu Mureş (1972-1974) şi la Liceul ”Unirea” din Tîrgu
Mureş (1974-1979); între 1979-1982 a fost reporter în cadrul Studioului teritorial de radio Tîrgu Mureş; între 1982-1983, redactor la Studioul de Radio şi TV din Timişoara; între 1983-1989 a lucrat în cadrul Centrului județean Timiş de îndrumare a creației populare (responsabilă cu cenaclurile literare), iar din 1989 pînă
în 2011 a fost redactor şi redactor principal la Studioul Regional de Radio Timişoara. A fost membră a cenaclului ”Pavel Dan” al Casei de cultură a studenților din Timişoara. A debutat cu reportaje în Orizont, în 1983.
Primele creații literare (de proză) îi apar tot în Orizont, în 1987. Editorial a debutat în culegerea colectivă de
proză scurtă În căutarea timpului prezent, scoasă de Editura Facla din Timişoara în 1989. Primul volum personal e tot unul de proză scurtă: Jurnal de Timișoara (Editura Hercules, Timişoara, 1991). În acelaşi an îi apare,
în traducerea Rodicăi Draghincescu, volumul de proză scurtă Ne tirez plus, la Editura Radix din Namur, Belgia; a mai publicat: Parisul fără mine (proză scurtă) (Editura Popa’s Art, Timişoara, 1992; ediția în franceză, în
traducerea Rodicăi Opreanu, apare în acelaşi an la Editura L’Ouest din Angouleme, Franța), romanul Sărbători amînate (Editura Helicon Banat, Timişoara, 1993), Ploua la Troia (proză scurtă) (Editura Helicon Banat,
Timişoara, 1994), Andrada și prințul Vis (proză pentru copii) (Editura Eubeea, Timişoara, 1995), Vara himerelor (roman) (Editura Perenia, Timişoara, 1996), Cu îngerul la arat/Ploughing with the Angel (poeme, ediție
bilingvă, traducerea de Antuza Genescu, Editura Mirton, Timişoara, 1997), Ritualuri de scrib/The Rituals of
the Scribe (poeme în ediție bilingvă, traducerea de Antuza Genescu, Editura Excelsior, Timişoara, 1998), Cafeneaua anticarului/Le café du bouquiniste (poeme, ediție bilingvă, traducerea de Claudiu Soare, Editura Vinea, Bucureşti, 1999), Istoria clipei la microfon (jurnalism radio) (Editura Augusta, Timişoara, 2000), Între
alb și noapte/Between hite and Night (poeme, ediție bilingvă, traducerea de Antuza Genescu, Editura Augusta,
Timişoara, 2000), Zile de sticlă (proză scurtă; Editura Augusta, Timişoara, 2001), Baltazara (roman, Editura
Mirton, Timişoara, 2001; ediția italiană, în traducerea Marcellei Marone, a apărut în 2004, la Editura Convivus, Roma), Băutori de nepăsări (ediție trilingvă româno-anglo-franceză, traduceri de Antuza Genescu şi Rodica Opreanu, Editura Art Press, Timişoara, 2004; Fuga nel cerchio (poeme, traducere de Laura Mara, Editura Arte, Timişoara, 2004), De șapte ori viața/Sieben mal das Leben (proză scurtă, ediție bilingvă, Editura Mirton, Timişoara, 2005), Carnavalul damelor (roman, Editura Hestia, Timişoara, 2005), Între noi soarele nordic
(proză scurtă, Editura Hestia, Timişoara, 2006), Poeme în civil/Timeless Hallucinations (poeme, ediție bilin-
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gvă, traducere de Antuza Genescu, Editura Hestia, Timișoara, 2006), Puzzle venețian (proză scurtă, Editura
Hestia, Timișoara, 2008), Piruetă pe catalige/Pirouette auf Stelzen (poeme, ediție bilingvă, traducerea de Julia Schiff, Editura Brumar, Timișoara, 2009), Exil de zi și noapte/Exil de jour et de nuit (poeme, ediție bilingvă, traducerea de Rodica Opreanu, Editura Anthropos, Timișoara, 2010), Piruett Golyalabakon (traducerea
în maghiară de Julia Schiff, Editura Amon, Budapesta, 2010), Scut iluzoriu (ediție bilingvă româno-ebraică,
traducerea de Menahem Falek, Editura Zur-Ott, Ierusalim, 2011), Podul soarelui (poeme, Editura Fundației
pentru cultură și învățămînt ”Ioan Slavici”, Timișoara, 2012). În 1990 a publicat un volum de traduceri din
creațiile lui Gilbert Stenfordt – Poeme ornitologice (Editura Paradox, Timișoara). În 2007 a publicat, împreună cu Cristina Mihai, volumul Areopagus, interviuri cu scriitori din diaspora (Editura Atticea, Timișoara). Prezentă în Antologia Asociației Scriitorilor de limbă română din Montreal, Canada (2009) și în Timpul poeziei/
Time of Poetry (antologie de poezie feminină, ediție bilingvă, Editura Odeon, București, 2009). În 2000 a primit premiul de excelență din partea UNSR, filiala Timișoara; în 2004, o diplomă de merit din partea Academiei ”Cittá din Roma”; în 2005, premiul Asociației Culturale ”Austria pentru România”, Graz, Austria, și premiul ”Lenau”, pentru poezie (Viena); în 2009, premiul concursului internațional de poezie ”Don Luigi di Liegro” (Roma) și premiul ”Itinerari di solidarietá e cultura”; în 2010, diploma de merit ”Comune di Ocre”, diploma de merit din partea Asociației Culturale Internaționale ”Athanor” (Roma), diploma de onoare ”Orizonturi
Universitare” (Timișoara) și diploma pentru colaborare interculturală la Festivalul Internațional de poezie de
la Budapesta. Colaborează la Observatorul cultural (Toronto, Canada), Agero (Stuttgart, Germania), Lumină
lină (New York), Romanian Journal (New York), Charante Libre (Angouleme, Franța), L’Etrube (Paris), Revista
Scriitorilor de limbă ebraică (Tel Aviv), Levure litteraire (Franța), L’Arte (Roma), Corriere di Roma, L’Attualitá
di Roma ș.a. Este membră a Uniunii Scriitorilor, Filiala Timișoara, din 1992; membră a Asociației culturale
”Radix”, din Namur, Belgia (din 1992); membră a Asociației Scriitorilor de limbă română din Quebec (Montreal, Canada; din 2007); membră a Asociației Culturale Austria-România (Graz, din 2006); vicepreședintă a
Asociației Culturale Internaționale ”Athanor” (Roma; din 2009), membră a Societății sud-este europene de studii canadienistice (din 2008) și membru corespondent al Academiei Româno-Americane (Boston; din 2012).

î

*
În curată frenezie editorială, Veronica Balaj scrie și
publică de toate, propunîndu-le numaidecît după aceea în toate limbile, într-un avînt neobosit de globalizare. A început cu proză și jurnalism, dar nici poezia n-a
întîrziat chiar mult (deși au trecut, totuși, cîțiva ani
între primul volum de proză și primul volum de poeme, Cu îngerul la arat). Volumele care urmează sunt
mai mult un fel de antologii în mișcare, cu adaosuri
inedite, așa că pînă la urmă se strînge o producție rezonabilă (deși nu chiar atît de mare pe cît ar sugera-o
numărul de titluri). Formula e cam aceeași și, dacă nare deplină stabilitate emoțională, are cel puțin stabilitate grafică. Poeta preferă desfășurarea verticală, hieratică, pe o linie punctată, la limită, monolexematic, în ideea unui recitativ ritualizat. Ce pune ea în
aceste versuri tăiate și contrase nu prea are însă de-a
face cu solemnitatea ritualică. Asta pentru că Veronica Balaj trage la aventură și nu-i displace o dispoziție
vag avangardistă – sau, în orice caz, mai turbulentă
de ceremonie. Poemele sunt de fapt gureșe, sporovăitoare de vervă și se răsfață în răsturnări sau bruscări
de clișee. Cu îngerul la arat va fi avînd de referință arhanghelii decăzuți și depravați ai expresioniștilor, dar
poeta îi folosește într-un registru jucăuș și la munci
cu efect suprarealist: și îngerul ei ară și seamănă, numai că seamănă oglinzi care răsar ”cu inima în afară” și reflectă exasperant doar chipul poetei: ”Oricum
mă întorc,/ numai chipul meu./ Dispersat,/ un deget inelar/ cu chihlimbar/ se-nvîrtește aiurea/ (ca-n
probă la ceasornicar)/ în vîrful piciorului,/ ghemuită,/ respirația./ ochii se plimbă/ lucind/ peste aburi
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de oglinzi/ în urechi detașate,/ vorbe de-a surda/ rîsul se zbate” etc. Precum se vede, imaginea o ia razna și poeta o încurajează s-o ia. Mersul acesta spre
performace-ul fantasmatic semi-absurd pare un suprarealism involuntar, dar nu spontan (”un nucleu
suprarealist” scoate în evidență și Grațiela Benga, în
prefața empatică de la Exil de zi și noapte). Și nici
prea dezlănțuit. În fondul lui, sufletul Veronicăi Balaj
e, totuși, unul casnic, unul în care nostalgiile domestice se alegorizează cu nonșalanță: ”Dulapul din camera
bleu/ uneori/ are ochi/ în loc de pori/ (simulacru de
abis)/ Rădăcinile/ cu veri uscate/ scîrțîie zeflemitor/
cînd atîrn pe umeraș/ o nouă tristețe/…/ Alteori,/ dulapul/ are crengi visate/ cu gene lungi/ din ploaie/ și-i
curg șiroaie/ semne/ de-ntrebare/ senzații/ din lemn/
și parfum învechit” etc. (Temeri). Nici afară, pe faleză,
comportamentul nu-i altfel decît tipic feminin, jucînd
în interferența juisanței cu melancolia: ”pătratele portocalii/ imprimate/ în mătasea rochiei/ mi s-au lipit de
trup/ și luminează/ ca niște becuri/ decorative/ pregătite/ să-ntîmpine/ indiferența/…/Se dansează…/vin
ocheade,/ așteptări/ talgere hoinare…/ Vreau s-ajung/
acolo/ să petrec./…/ Pe faleză,/ rîs de clown/ și-un
pahar/ spart/ cu greutatea/ pasului grăbit” (Adriatica
într-o vară cu pătrate portocalii). O ispită parabolică
dă mereu tîrcoale poemelor, dar poeta nu poate ține
arcul semnificanței încordat, ci-l întoarce pe vorbărie
și diluează promisiunea de la care pornește: ”Scribul/
îmbătrînit/ la răscrucea/ dintre cuvîntul scris/ și cel
rostit,/ se pregătea/ să fie învins/ de-a literă grea” – dar
totul alunecă apoi în sporovăială plăcută și ”răscrucea” problematică e uitată (sau evitată, poemul pare
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mai degrabă o fentă făcută enunțului promițător din
premisă). (Scribul). Mai cu respect e construită, de
pildă, Asklepios, și ea cu țesătură parabolică, dar nici
ea de tot gravă. Reflexul de a decomprima eventuala tensiune se exersează regulat în poemele Veronicăi
Balaj. Desigur că la asta contribuie și reflexul oral și
cel epicizant, și unul și celălalt destinzînd și întinzînd
discursul.
O anume narativizare a textului rămîne constantă, cu toate că Veronica nu exagerează în biografisme (ele sunt, fără-ndoială, dar stau doar de fundal);
ea are mai degrabă un epos imaginativ și de montaj secvențial. De regulă poemele se derulează pe o
scenetă sau pe un micro-scenariu ori fac salturi de
la o secvență la alta, secvențe propuse cu aparentă
incongruență. Nucleele legate astfel pot fi de toate felurile, de la notații stricte la reflecții sau de la stări sublimate la gesturi imediate. Important e ritmul în care
se prind și dialectica ruperilor de registru: ”Undeva,
paradisul/sau/ ori/ isteria și sughițul grețos,/ relativitatea gîndului/ somnolent/ și refuzul copiilor/ de
a-și mai asculta părinții/ filosofia Zen/ și Sfîntul Francisc de Assisi/ peste, peste, peste/ sensul măsurii și/ al
negării/ preschimbat în triunghiul tăcerii/ scrîșnite
Eu./ În cele din urmă/ cerșetorul mă-mbie/ un pic
șugubăț/ un pic teatral/ să-i cred discursul/ un poem/
adagio coregrafic/ la tot ce-a mai fost/ în formă fixă”
etc. (Fals paradis privé). Și poezia de stări (firul dintre volume e chiar un jurnal de stări) e una înscenată, cu reflexe alegorice în desfășurarea imaginativă și cu o vivacitate discursivă care pune chiar și melancoliile pe ritm euforic: ”Solzii fiecărei zile/ în cădere/ îmi îmbracă/ talia, șoldurile, mersul;/ iată-mă:/
sirenă/ alunecătoare/ prin siesta/ bărbatului fumător/
de primejdii îmblînzite/ sirenă incitantă: eu, precum/
Circe țîfnoasa/ frîng cîntecul cunoscut/ îl arunc: eu
după eu în/ bulboana plictisului” etc. (Farsă cu tăceri). Un subteran jurnal de călătorii instituie și el repere ale confesiunii, dar Veronica nu trimite atît ilustrate descriptive, cît gheme de stări, adaptate, desigur,
locului și referențialității lui simbolice. Pe Muntele
Măslinilor nu putea fi altceva, firește, decît o terifiantă experiență a numenos-ului: ”Pe două labe sprijinită,/ frica/ rînjește/ c-un ochi a noapte/ și altul a lună/
vitriolată/ îi cînt un descînt/ nani, nani, leoaică,/ zăludă, bătrînă, nani, nani,/ amin!/ Legea Cuvîntului/ spune: Curaj!/ poți, poți/ urca/ Muntele Măslinilor!/ Sub
braț un cireș/ pregătit să-nflorească/ port/ îl voi sădi/
între versanții/ celor două veșnicii…/…/Mă prăvălesc!/ În brațe, strîns,/ cireșul e/ un trup de copil/ fug
în spaimă/ acoperită de spaimă/ tăișul vocii înalte/ îmi
spintecă/ orele;/ în urmă/ se-aude, huruie/ veșnicia/
peste versanții muntelui” (Între alte veșnicii, Muntele
Măslinilor). Experiențele de iluminare au senzualitate brutală și se vede din toate că la Veronica spiritul
arde carnea: ”Tiptil/ m-am furișat/ în grădina Edenului/ printre vis și realitate/…/ șfichiul privirii divine/
mă nimerea în rărunchi/ cuvintele-mi scheunau” etc.
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(Coasta Evei, albastră). De altminteri, poeta se și declară senzuală (”mă declar senzuală”, zice ea franc) și
se avîntă mereu în vertije simțualiste. Regimul în care
se proiectează e unul învăpăiat, de frenezii și extaze:
”sunt/ un punct pătimaș, aprins/ într-un cerc rotitor/ și
zgomotos” (Alunecînd frumos, prin auzul urmașilor).
E drept însă că o anume cenzură ironică o trage înapoi, așa încît rezultă mai curînd un dans între elanul
senzual și reprimarea lui melancolică. Dar mișcarea
cam asta e: un temperament de extaze constrîns la asceză: ”arșița/ din două continente/ scapără în mine/
și-n vintrele pămîntului/ visez/ cum/ flăcări răstignite/ pe umeri,/ mă izbăvesc/ de dor și depărtare/ eroare/ povestea-i schingiuită de realitate” etc. (Geometrie
sentimentală). Cînd apare, în 2009, Piruetă pe catalige, Cornel Ungureanu remarcă o schimbare profundă de tonalitate în trecerea de la lirismul de ”confesiune și de iubire” la unul de ”bocet”. Mie unuia ruptura de ton nu mi se pare atît de evidentă, căci Veronica știe (liric) să-și exorcizeze doliul și nu face patetisme, chiar dacă imaginarul ei ”îngheață” și se agravează dramatic: ”Prințul plecă/ avînt ditirambic/ (și alți
prinți au plecat)/ în expediția polară -/ urma/ o eră
glacială;/ ezitam/ să-mpart dusul-întorsul/ prin Groenlande/ stivuite/ între priviri/…/ ascuțișuri dau tîrcoale/ prin aerul fixat/ sub pleoape/ amintiri/ un fel
de licheni la cina/ cu jar” etc. (Ecuație cu prinț). Cum
bine zice Grațiela Benga, Veronica are, în general, ”patosul mărturisirii” (dar unul fără patetisme) și îmbină ”libera confesiune” cu o ”spectaculoasă fantazare”. Confesiunea e, de fapt, prilej de spectacol (și dacă
rămîne singură, ea e distorsionată și bruiată), după
cum e și notația reportericească: ”Faleza-i în clocot/
suntem primii sosiți/ începe/ stagiunea figuranților
de seară/ rusul Sașa,/ cîntă cu noduri/ și plînge în
rate/… barcagiul Pierro/ are scris pe tricou l-am slujit pe Traian/ fanfare exersează/ cantata/ La Madonna
nostra” etc. (Cadențe la Marea Tireniană). Chiar dacă
spiritul locului e melancolizant, Veronica se apără de
insinuanța lui deplină prin autoironii: ”Pe Via Appia
în jos,/ îmi faci semne din ploaie/ tobe cerești/ răzvrătire de voci/ fără nume/ se-apropie,/ trec prin mine/
pînă departe/ te strig,/ am așchii în voce/…/ mă fotografiez/ în chip de singurătate indecentă” etc. (Via Appia). Poeta joacă poate, cum zice Rodica Draghincescu, între ”instinct și calcul stilistic,” dar și mai sigur e
că joacă între elanul imaginativ și ludic și autocenzura ironică dictată de inteligență și ”decență”. Cele din
urmă n-o lasă să ajungă, cum crede Luciano Pizziconi,
”alla totale spoliazione di sé”; cu ironie, cu eleganța piruetei, Veronica se oprește mai repede, doar la sugestia - contorsionată discursiv, și aproape deconstruită
ludic - a confesiunii fără limite.
Opera:
În căutarea timpului prezent, Editura Facla,
Timișoara, 1989 (volum colectiv de debuturi, proză
scurtă); Poeme ornitologice (poeme), Traducere din
HYPERION

149

limba franceză, după Gilbert Stenfordt, Editura Paradox, Timișoara, 1990; Jurnal de Timișoara /pe copertă adăugat: 16-22 decembrie ‘89/, Editura Hercules, /
Timișoara/, 1991; Ne tirez plus (proză scurtă), Ediţie
în limba franceză, Traducere de Rodica Draghincescu, Editura „Radix”, Namur, Belgia, 1991; Parisul fără
mine (proză scurtă), Editura Popa’s Art, Timișoara,
1992 (ediţia în limba franceză: Paris sans moi, traducere Rodica Opreanu, Editura L’Ouest, Angouleme,
Franța, 1992); Sărbători amânate (roman), Editura
Helicon Banat, Timișoara, 1993; Ploua la Troia (proză scurtă), Editura Helicon Banat, Timișoara, 1995;
Andrada şi prinţul Vis, (proză pentru copii), Editura Eubeea, Timișoara, 1995; Vara himerelor. Roman,
Editura Perenia, Timișoara, 1996; Cu îngerul la arat/
Ploughing with the Angel, /ediție bilingvă/, Traducere
în limba engleză de Antuza Genescu, Editura Mirton,
Timișoara, 1997; Cafeneaua anticarului/ Le café du
bouquiniste, /prefață – Podium pentru premierea sorei
siameze – de Nicolae Țone/, Ediție bilingvă, Versiunea
franceză de Claudiu Soare, Editura Vinea, București,
1999; Istoria clipei la microfon, (jurnalism radio), Editura Augusta, Timișoara, 1999; Ritualuri de scrib/ The
Rituals of the Scribe, /ediție bilingvă/, Traducere în
limba engleză de Antuza Genescu, Editura Excelsior,
Timișoara, 1999; Între alb și noapte /ediție bilingvă/,
Traducere în limba engleză de Antuza Genescu, Editura Augusta, Timișoara, 2000; Zile de sticlă (proză scurtă), Editura Augusta, Timișoara, 2001; Baltazara. Roman, Editura Mirton, Timișoara, 2001 (ediţia în limba
italiană: traducere Marcella Marone, Editura Convivus, Roma, 2004); Băutori de nepăsări/ Sippers of indolence/ Buveurs de nonchalanche, /ediție trilingvă/, Traducere în limba engleză: Antuza Genescu, Traducere
în limba franceză: Rodica Opreanu, Ramona Gabriela Secoșan, Editura Artpress, Timișoara, 2002; Fuga
nel cerchio, /Parola al lettore de Laura Ștefania Mara/,
Traduzione a cura di: Laura Ștefania Mara, Editura
EuroPublicis, Timișoara, 2004; De şapte ori viaţa/ Sieben mal das Leben, ediţie română-germană (proză
scurtă), Editura Mirton, Timișoara, 2004; Carnavalul damelor. Roman, Editura Hestia, Timișoara, 2005;
Între noi soarele nordic (proză scurtă), Editura Hestia,
Timișoara, 2006; Poeme în civil/ Timeless Hallucinations, /ediție bilingvă/, Traducere în engleză de Antuza Genescu, Editura Anthropos, Lugoj, 2006; Puzzle venețian. Proză poetică, Editura Hestia, Timișoara,
2007; Piruetă pe catalige/ Pirouette auf Stelzen, /ediție
bilingvă/, /cuvînt înainte – Alt paradis în destrămare – de Cornel Ungureanu/, Traducere de Julia Schiff, Editura Brumar, Timișoara, 2009; Piruetă pe catalige/ Piruett gólyalábakon, Poeme /ediție bilingvă/, Tradus de: Julia Schiff, Editura Amon, Budapesta, 2010;
Exil de zi și noapte/ Exil de jour et de nuit, Ediție bilingvă româno-franceză, Traducere de Rodica Opreanu, Cu o prefață de Grațiela Benga, Editura Anthropos, Lugoj, 2010; Scut iluzoriu (versuri), ediţie română-ebraică, traducere Menahem Falek, Editura Zur-

150

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Ott, Ierusalim, Israel, 2011; Podul soarelui, Editura
Fundației pentru Cultură și Învățămînt ”Ioan Slavici”,
Timișoara, 2012.
Referințe critice:
Virgil Cuțitaru, în Cronica, nr. 17/1989; Eugen
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În loc să recurgă la nişte mijloace mai complexe de construcţie epică, sincrone dacă nu chiar cu
„noua structură”, măcar cu procedeele realismului clasic, primul roman elaborat de E. Lovinescu, Aripa
morţei, lasă impresia unui simplu colaj de „scenete”
şi fragmente de jurnal intim, în buna tradiţie a impresionismului fin de siècle, singurul criteriu de diferenţiere în raport cu „nuvelele florentine” (apărute
în 1906) fiind, aparent cel puţin, doar de ordin cantitativ. Publicat iniţial sub formă de episoade în „Universul”, între 8 octombrie-5 noiembrie 1912 (şi editat în volum, un an mai târziu, într-un tiraj record
de 8.000 de exemplare), romanul Aripa morţei iese
tot din mantaua notelor de călătorie şi a foiletonului
critic, îndreptăţind ironica gratulare maternă, consemnată în următoarea confesiune epistolară, contemporană evenimentului: „Ce mai e nou pe lumea
asta? Numai cuvintele... Maică-mea, după ce mi-a citit romanul, mi-a zis: - Ce di talent ai tu! Unde altul
ar pune un cuvânt, tu pui douăzeci!!. Cât de adevărat! Toată literatura e în a spune acoperit, cu zumzet
de cuvinte poetice, idei cam vechiuţe”[1].
Trecând peste părinteasca înţepătură, Lovinescu
respinge, aşadar, ipoteza existenţei unor particularităţi de gen care să definească variatele tipuri de texte
(lecţie învăţată la şcoala profesorilor parizieni) şi preferă să înţeleagă „literatura” din unghi exclusiv psihologic, ca fenomen global, manifestare obiectivată
estetic a personalităţii scriitorului. Dar dacă personalitatea înseamnă temperament plus voinţă, şi dacă
temperamentul reflectă o psihologie comună, invari-

abilă (căreia i se atribuie „alegerea” instinctivă a formei, cum şi predilecţia pentru anumite procedee artistice), atunci singura modalitate de afirmare a vocaţiei creatoare o constituie voinţa de a scrie cât mai
mult, indiferent în ce „gen”. Doar formele goale generează, până la urmă, „fond”, nu? Aşa se explică, într-o
anumită măsură, opţiunea criticului de a se ilustra şi
în roman, genul cel mai popular şi mai lipsit de constrângeri, unde personalitatea se poate exprima liber
– cu adaosul că, în pofida impreciziei teoretice impuse
de o astfel de concepţie, îndelungata practică literară
l-a condus totuşi pe Lovinescu, treptat, la edificarea
unei poetici coerente, chiar originale, ce reactivează
polemic, din perspectiva psihologiei abisale sau a freudianismului, potenţialul estetic al melodramei/ biografiilor romanţate, cu stereotipiile şi clişeele aferente.
Observaţia se vede confirmată atât de numeroasele însemnări din „agende”[2], cât şi de propria metodă de lucru descrisă în câteva rânduri foarte detaliat, probabil din dorinţa de a preîntâmpina reproşurile recenzenţilor neîncrezători în puterea creatoare a
criticului, condamnat (zice-se) la sterilitate prin chiar
natura propriei îndeletniciri. Ca atare, Lovinescu recunoaşte a fi compus toate cărţile sale, critice sau literare, „din fragmente scrise fără ordine”, „după inspiraţia momentului”, pentru ca abia mai pe urmă să
coordoneze fragmentele „într-un tot” a cărui viziune
n-ar fi avut-o de la început clară[3]. Iată cum vede el
fenomenul: „Metoda mea de lucru de până acum în
epică, şi chiar în critică, a fost o succesiune de puncte
să zicem luminoase; în pictură s-ar numi pointillis-

2. Pentru Lovinescu, a scrie literatură/ roman e totuna cu „a
romanţa”. După lectura scrisorii lui Maiorescu şi a celorlalte documente legate de viaţa lui Eminescu, el notează în agende: „impresie
formidabilă. Intenţia de a romanţa”. Aceeaşi intenţie persistă până
târziu, spre sfârşitul vieţii, când ar fi vrut să „romanţeze” episodul
morţii lui Odobescu.
3. D. E. Lovinescu vorbeşte „Gazetei” despre romanul „Diana”, în
1. Scrisoare către Elena Farago, 2 ianuarie 1913, în E. Lovinescu, „Gazeta”, an 3, nr. 828, 10 dec. 1936 (apud „Sburătorul”. Agende literaScrisori şi documente, Editura Minerva, Bucureşti, 1983, p. 151.
re, vol. V, ed. cit., p. 369).
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mul. Am lucrat întotdeauna capitole, momente, situaţii separate, tratate aparte şi deci ca atare, după capriciul inspiraţiei sau a cine ştie cărei convenienţe momentane, şi reunite apoi la urmă, printr-un simţ arhitectonic de echilibru, pe care mi-l cred propriu. Metoda are calităţi şi defecte: ajută la dezvoltarea scenelor esenţiale ca lucruri în sine, rotunde, dar, neglijând
tranziţiile, momentele cenuşii şi aparent fără interes
în sine, lipseşte opera de acea atmosferă de continuitate şi deci de viaţă, calitatea supremă a epicei (s.n.)”[4].
După cum se observă, chiar dacă nu răspunde nevoii de coerenţă epică realistă, această „metodă de lucru” se potriveşte de minune viziunii dramatice, teatrale, care pune accent pe reliefarea unor psihologii şi
comportamente tipice, nu însă şi pe motivarea lor cauzală, cerută de mecanismul logicii clasice, de tip silogistic. În consecinţă, proza lui Lovinescu ajunge să
se plieze perfect pe estetica „situaţionalistă” a melodramei[5], gen caracterizat printr-o structură narativă
nelineară şi preferinţa pentru construcţia episodică,
bazată pe aglutinarea de „scene” şi fragmente eterogene, relativ autonome. Rezultă că romanul lovinescian nu ţine să respecte principiul iluziei mimetice,
configurându-se în schimb în jurul unui model abstract de realitate, oferit de melodramă, dar şi de ceea
ce Freud numea „romanul familial al nevroticilor” –
„formă de ficţiune elementară”, al cărei tipar narativ
„poate varia sensibil de la caz la caz şi poate trece prin
diferite stadii de dezvoltare”, fără să-şi schimbe niciodată „nici decorul, nici personajele, nici subiectul”,
deoarece „monotonia sa pare legată de o necesitate
primară, ba chiar de însuşi principiul imaginaţiei”[6].

În opinia unei autoare ca Marthe Robert, care a analizat problema într-o lucrare de referinţă, recursul la
asemenea „ficţiune elementară” ar avea un rol terapeutic, în sensul că rezolvă „criza tipică a dezvoltării
umane” determinată de complexul oedipian, ce se reflectă şi în plan literar-artistic, printr-o serie de mijloace specifice. De aceea, probabil, romancierul Lovinescu manifestă o preferinţă vădită pentru personajul inocent, de melodramă (victimă a împrejurărilor, incapabil de introspecţie), cum şi pentru o intrigă stereotipă, care „nu are nevoie de o punere în scenă foarte complicată”, câtă vreme psihologia eroului
se vede modelată de nişte forţe exterioare, acţionând
în maniera unui mecanism compensativ, programat
a soluţiona fără pic de efort, după nişte procedee prestabilite, ecuaţia vieţii interioare.
Dealtfel, prin chiar geneza şi poetica sa de natură
melodramatică, romanul lovinescian corespunde întru totul categoriei „romanului începuturilor”, adică
acelui „gen oedipian” care, „în loc să reproducă o fantasmă brută după regulile stabilite de un cod artistic
precis, imită o fantasmă deja romanţată (s.n.), o schiţă de povestire care nu este numai izvorul inepuizabil
al viitoarelor istorii, ci singura convenţie a cărei constrângere o acceptă” [7]. În viziunea lui Lovinescu, romanul apare deci ca o structură mobilă, configurată
prin amplificarea neîngrădită a unei „forme interne”
(a „conţinutului” psihic) făcute să genereze, la rândul său, forma exterioară, dimensiunea estetică stricto sensu. În cazul romanului, această „formă a conţinutului” e melodramatică/ psihologică par excellence,
fiindcă orice reprezentare ficţională se construieşte
pe un tipar teatral (id est, pe „imitaţia unei fantasme
deja romanţate”), melodrama constituindu-se, după
cum afirmă cercetătorii cei mai credibili, ca o „precondiţie de natură semiotică a romanului”[8]. Nu întâmplător, analizând scrierile de tinereţe ale lui Lovinescu (nuvelele, piesa de teatru), am evidenţiat predilecţia sa pentru dramatizare, manifestată în forma
elementară a unor procedee şi situaţii-tip (povestirea
în ramă, „triunghiul” etc.).
În abordarea romanului însă, autorul ar fi trebuit
să-şi schimbe întrucâtva metoda de lucru, deoarece,
dacă teatrul „tratează situaţia triunghiului” ce guver-

4. Cu d. E. Lovinescu despre „Bălăuca”, în „Vremea”, an VIII, nr.
413, 10 nov. 1935.
5. Lea Jacobs afirma că principala trăsătură a melodramei este
elementul „situaţie” – concept destul de greu de definit dar care, în
mare, se bazează pe incidentul şocant care opreşte pentru moment
fluxul narativ, „acţiunea”, în timp ce personajele se lovesc de circumstanţe noi şi puternice, ceea ce creează un impas dramatic, suspansul, întârzierea reacţiilor protagoniştilor (apud Ben Singer, Melodrama & Modernity. Early Sensational Cinema and Its Contexts, John
Belton, Editor, Columbia University Press, New York, 2001, p. 183). În
aceeaşi ordine de idei, Peter Brooks sublinia faptul că, atunci când
efectul produs nu mai este în relaţie cu cauza sa, se poate vorbi de
dezorganizare, ceea ce este chiar semnul viziunii melodramatice
(The Melodramatic imagination: Balzac, Henry James, Melodrama
& the Mode of Excess, New Haven & London, Yale University Press, cărei motive îi rămân ascunse (s.n.)” (Ibidem, p. 73).
1976, p. 112 ş.u.)
7. Ibidem, p. 85: Romanul începuturilor „nu relevă numai ori6. Marthe Robert, Romanul începuturilor, începuturile romanu- ginile psihice ale genului [...], el este genul însuşi, cu virtualităţile
lui, traducere de Paula Voicu-Dohotaru, prefaţă de Angela Ion, Edi- sale inepuizabile şi cu infantilismul său congenital, genul fals, frivol,
tura Univers, Bucureşti, 1983, p. 69: „Acest tip de ficţiune, conştientă grandios, meschin, subversiv şi bârfitor”.
la copii, inconştientă la adultul normal şi tenace în numeroase ca8. Vezi Peter Brooks, op. cit., p. 80 ş.u.. Melodrama constituie o
zuri de nevroză, se dovedeşte atât de răspândită şi cu un conţinut precondiţie de natură semiotică a romanului („part of the semiotic
atât de constant, încât trebuie să i se acorde o valoare aproape uni- precondition of the novel”), pentru că reprezentările ficţionale sunt
versală”. După cum îl descrie Freud, ar fi vorba despre „un fel de vi- construite pe un tipar teatral. Aşadar, în proză, melodrama este un
sare trează, care, căzând odată în adâncurile psihicului, ajunge doar mod al conceptualizării şi dramatizării etice şi emoţionale, retorica
un biet fragment uitat din arheologia noastră, una dintre acele ră- melodramei fiind dublată „de o dicţiune şi un stil de joc exagerate
măşiţe, pe care în mod conştient (sau mai degrabă inconştient) le şi neverosimile” (personajele reale ale melodramei sunt sentimenputem considera inexistente, fără să le bănuim niciodată valoarea”. tele, conchide Brooks). Retorica melodramei se bazează deci pe o
Oricum, „pentru a compune intriga romanului său familial, copilul serie de figuri specifice (hiperbolă, antiteză şi oximoron), deoarece
n-are dealtfel nevoie de o punere în scenă foarte complicată, lui îi „în melodramă totul trebuie să fie sublim, până şi stilul celui mai simajunge să treacă pe seama unui fapt exterior schimbarea intimă ale plu personaj”, faptul banal fiind învestit cu o retorică a sublimului.
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nează „toate intrigile într-un timp şi într-un spaţiu
arbitrar fixat, arătându-le jocul, adică şi regulile jocului la care au ales să se supună”, în schimb romanul,
dimpotrivă, „nu primeşte propriu-zis de la literatura
însăşi nici prescripţii, nici interdicţii”. După cum arată Marthe Robert, romanul „nu cunoaşte legi în afară
de scenariul familial” despre care am pomenit, astfel
încât, „fiind absolut determinat în privinţa conţinutului psihic şi a motivelor lui, se bucură de o libertate
nu mai puţin absolută în ceea ce priveşte numărul şi
stilul variaţiilor formale”[9]. „Romanul începuturilor”
desemnează, nu-i greu de priceput, categoria romanescului, reductibilă la doi factori esenţiali: 1. conţinut (psihic, n.n.) obligatoriu; 2. formă nedeterminată.
Cu toate acestea, romanul lovinescian se diferenţiază de modelul originar, al romanescului pur, prin
faptul că împrumută şi formei sale exterioare caracteristicile teatral-melodramatice ale „formei interne” (a
„conţinutului”), păstrând nealterată „situaţia triunghiului” care „guvernează toate intrigile” şi determină respectarea strictă a unor reguli de joc şi de compoziţie. Devine lesne de înţeles, aşadar, motivul autolimitării libertăţii neîngrădite a romancierului, nevoit să respecte convenţiile melodramei din cauza unor
predispoziţii temperamentale, psihice, care-i prescriu
atât modelul estetic, cât şi „metoda” de lucru. În consecinţă, romanul lovinescian rămâne tributar teatrului în două moduri: 1. pe de o parte, prin conservarea unui anumit tip de construcţie epică (intriga stereotipă, „triunghiul” ca situaţie dramatică sui generis); 2. pe de altă parte, prin faptul că amplifică, pe
baza unui proces de transfer dinspre planul „conţinutului” psihic spre forma exterioară (estetică), acea
„fantasmă deja romanţată” desemnată drept „formă
a conţinutului” romanesc în genere. În mod natural,
la originea primului roman lovinescian pare să fi stat,
ca şi în celelalte cazuri, mai puţin fantezia descătuşată şi mai mult experienţa personală, de ordin (auto)
biografic[10] - ceea ce subliniază, din nou, importanţa factorului psihologic în geneza şi configurarea literaturii criticului.
Într-adevăr, pentru Lovinescu nu există decât o
unică „sursă” de inspiraţie (propria experienţă existenţială, fatalmente săracă în „evenimente”) ce determină şi „conţinutul” literaturii înseşi, adică „viaţa” (dramatizată deja, ab originem, în forma „ficţiunii
elementare”/ „romanului familial”), „expresia” esteti9. Marthe Robert, op. cit., p. 86-87: „Genul, care hotărăşte întotdeauna modalităţile estetice ale transpunerii, cedează în acest
caz prerogativele sale romanescului pur, care are un conţinut obligatoriu şi o formă nedeterminată, aptă de tot atâtea variaţiuni câte
poate imaginaţia să născocească”. Rezumând: „mitul copilăriei (şi,
implicit, melodramaticul, n.n.) defineşte romanul numai prin ceea
ce-l face nedefinit”, de unde rezultă „absenţa caracteristicilor generice din care izvorăsc însuşirile contradictorii atât de des observate
de teorie”, cum şi „dorinţa de a părea adevărat” considerată în mod
bizar drept „garanţie a adevărului”.
10. Scrisoare către Elena Farago, 30 septembrie 1912, în E. Lovinescu, Scrisori şi documente, ed. cit., p.144.
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că a acesteia împrumutând, în chip programatic, modalităţile de reprezentare ale teatrului. Când îşi avertizează partenera de dialog epistolar: „Citeşte romanul care mă citeşte pe mine, aproape autobiografic”,
autorul nu are în vedere altceva decât evidenţierea
posibilităţii dramatizării epicului (vieţii, biografiei)
cu ajutorul lecturii participative, în stare să anuleze
barierele dintre realitate şi ficţiune, proiectând cititorul/ spectator chiar pe scena romanului. Or, dacă romanul (i.e., romanescul) nu este, la rândul său, decât
o formă elementară de lectură a vieţii, şi dacă lectura presupune dramatizare, atunci orice cititor ajunge
inevitabil să perceapă viaţa ca pe un roman şi să aibă
conştiinţa „caracterului melodramatic al existenţei”
în genere[11]. Apoi, cum melodrama trăieşte preponderent din elementul senzaţional, devine explicabil
şi procesul de „absorbţie diegetică din partea spectatorului”/ cititor, şi efectul de hic et nunc[12] pe care
îl presupune receptarea unui astfel de text-spectacol.
De asemenea, cum în momentele de climax ale melodramei reprezentarea tinde să coincidă cu semnificaţia, deoarece „substanţa narativă face eforturi de a
se concentra în jurul unei scheme dramatice”[13] stereotipe – din toate cele menţionate mai sus se cuvine să tragem concluzia că, în deplin acord cu intenţiile romancierului Lovinescu, lectorul ideal al textelor sale trebuie să sfârşească prin a trăi pur şi simplu
ceea ce, la început, nu voise decât să înţeleagă, citind.
Pe scurt: paginile romanului sunt sortite să se transforme, de la bun început, într-o scenă de teatru, făcând din lectură o formă (poate chiar singura formă) de viaţă.
Dincolo de orice interpretare posibilă, documentele atestă în mod cert complicata gestaţie a cărţii, de
vreme ce Lovinescu ţine să-i mărturisească Elenei Farago, într-un moment de exasperare şi de îndoială în
privinţa succesului scontat: „Romanul acesta e cea
din urmă a mea încercare literară; dacă nu are succesul potrivit sforţării, nu voi mai face nicio lucrare de
literatură curată...”[14]. Or, cum bine ştim, cu toate că
debutul ca romancier a fost un eşec (altul!), autorul
nu s-a descurajat şi a încercat să salveze acest prim
text printr-o serie de rescrieri succesive, în intenţia
de a-i contura, în sfârşit, o formă cât de cât accepta11. Peter Brooks, op. cit., p. 78: „he has achieved melodramatic
consciousness”.
12. Potrivit lui Ben Singer (op. cit., p. 50 ş. u.), senzaţionalismul
conduce la un proces de absorbţie diegetică din partea spectatorului, ceea ce înseamnă că melodrama senzaţionalistă nu vrea să
creeze iluzii, ci anti-iluzii, prin efectul de „hic et nunc” („antiiluzionism interactiv”). „Prezenteismul” e principala caracteristică a genului melodramatic (vezi Imitations of Life. Two Centuries of Melodrama
in Rusia, edited by Louise McReynolds and Joan Neuberger; Duke
University Press Durham, London, 2002, p. 11).
13. Peter Brooks, op. cit., p. 80 ş.u. Şi Ioan Holban observa „concentrarea materiei epice în jurul nucleului narativ, punând în prim
plan ideea şi intriga” (Ioan Holban, Proza criticilor, Editura Minerva
Bucureşti, 1983, p. 42).
14. Scrisoare către Elena Farago, 13 octombrie 1912, în E. Lovinescu, Scrisori şi documente, ed. cit., p. 145.

HYPERION

153

bilă. Astfel, în 1936 (adică în etapa exigenţelor ultime şi a maximei creativităţi), Lovinescu îşi reevaluează opera tinereţii şi nu găseşte deloc ruşinoasă republicarea romanului Viaţă dublă în ediţie definitivă (prima văzuse lumina tiparului în 1929), cu următoarea precizare: „Romanul Viaţă dublă se compune
din două episoade ale unei naraţiuni epice, apărute la
început separat: Comedia dragostei şi Lulù, dar integrate acum în unitatea şi forma lor definitivă. În vederea fuziunii lor, amândouă episoadele au fost scrise din nou”. Primul „episod” (Alina) reprezintă, deci,
versiunea finală a romanului apărut anterior în două
„variante” succesive (Aripa morţei, în 1913, şi Comedia dragostei, în 1919), iar cea de a doua secvenţă a
cărţii reia, cu minime ajustări, romanul cu acelaşi titlu din 1920.
Dincolo de amănuntele acestea tehnice, trebuie
precizat că soluţia adoptată finalmente (contopirea a
două romane într-unul singur) indică opţiunea definitivă a scriitorului pentru construcţia epică ciclică, „în oglindă”, fapt ce presupune recursul la nişte
scheme, personaje-tip şi situaţii narative stereotipe,
repetitive, adică la o poetică axată pe principiul serialităţii şi al amplificării „pointiliste”. Odată descoperit acest procedeu, toate romanele lovinesciene se
vor dezvolta în forma unor construcţii ciclic-repetitive de dimensiuni variabile, fie că e vorba de ciclul
aşa-zis „autobiografic”, fie de acela „eminescian”, fie
de ampla frescă socială din Mălurenii.
Şi totuşi, nu-i greu de sesizat, la modalitatea aceasta de construcţie narativă Lovinescu a ajuns mai degrabă intuitiv, graţie metodei sale de lucru descrise mai sus, metodă tributară, la rându-i, imaginaţiei
melodramatice care-l îndemna să „romanţeze” documentul, istoria, evenimenţialul. Ţinând cont şi de observaţiile privind procesul de transpunere şi exteriorizare a „formei conţinutului” (adică a „ficţiunii elementare”/ „fantasmei deja romanţate” supuse analizei, pe urmele lui Freud, de către Marthe Robert), rezultă că, la rigoare, putem „citi” toate romanele criticului într-unul singur – în unul şi acelaşi roman care,
după cum el însuşi mărturisea, „mă citeşte pe mine,
aproape autobiografic”. Relativizarea lecturii în cheie referenţial-autobiografică („aproape”) indică, de
fapt, accentul pus de Lovinescu pe configurarea unei
psihologii sui generis, de factură invariabilă, ceea ce
conduce la subordonarea ordinii narative (şi, implicit,
a „verosimilităţii”) în raport cu principiul (dramatic,
teatral) al reprezentării. De aici şi pretenţia (absolut
legitimă, din punctul său de vedere) de a fi imaginat
nişte situaţii şi psihologii „mai adevărate” decât au
fost ele în realitate.
Trebuie spus, în final, că, din perspectiva evoluţiei
în timp a literaturii lovinesciene, momentul de graţie
îl reprezintă sfârşitul deceniului al treilea, când criticul îşi însuşeşte, după cum am menţionat, o metodă
de lucru foarte productivă, configurând o poetică ori-
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ginală, de natură melodramatică, axată pe amplificarea repetitivă, „în serii” succesive de episoade, situaţii
şi personaje-tip, reductibile în ultim resort la clişeu.
Descoperirea filonului romanesc coincide, aşadar, cu
aproprierea unui procedeu tehnic (serialitatea) furnizat de inspiraţia contopirii primelor două romane de
tinereţe (Aripa morţei, Lulu) într-unul singur (Viaţa
dublă), procedeu menit a dezvălui „în oglindă” legăturile subterane dintre texte numai aparent „diferite”. Chinuitoarele tatonări ale debutului circumscriu,
mai exact, o obsesie de natură formală, ce transformă epicul propriu-zis (şi documentul aşa-zicând „biografic”) într-un material de lucru oarecare, fără relevanţă estetică în sine – pentru că Lovinescu îşi „revizuieşte”, de fapt, atât comentariile critice, cât şi creaţia literară, sub presiunea acelui „demon al formei”
(invocat şi în paginile confesiv-testamentare ale volumului din 1942) care l-a obligat să revină periodic
asupra textelor mai vechi şi să le rescrie.
Intuind într-o anumită măsură importanţa romanului ca text de hotar în evoluţia literaturii criticului, Ion Negoiţescu afirma că Viaţă dublă „încheie o
etapă”, fiind „sinteza epurată, într-un echilibru stilistic în fine atins, a tuturor eforturilor criticului tânăr
de a se realiza ca artist”, iar tot ce urmează (Memorii,
Bizu, ciclul eminescian) ar fi „creaţii cu sens complet
răsturnat”, adică „literatură de sine stătătoare, indiferent de împrejurarea că se bazează pe experienţa subiectivă a scriitorului sau constituie rezultatul afabulaţiei curate”[15]. Or, în opinia mea, confirmată de sensul demonstraţiei de până acum, Viaţă dublă nu încheie, ci (dimpotrivă!) deschide o nouă etapă în literatura lovinesciană, în care se înscriu toate acele creaţii „cu sens complet răsturnat” – „mutaţia” respectivă vizând abandonarea criteriului subiectiv-autobiografic, de jurnal intim (ilustrat în notele de călătorie), în favoarea obiectivării pur literare, determinate de tehnica romanţării/ teatralizării melodramatice. Altfel spus, aşa cum „eul” lovinescian se manifestă, o dată cu dogmatizarea impresionismului juvenil, în maniera auster-impersonală a „măştii apolinice”, drept expresie a unei psihologii invariabile, schematice, era normal ca şi „materialul” (auto)biografic
al literaturii criticului să fie prelucrat artistic, în forma romanului, pe tiparele unui gen „codat” precum
melodrama[16].

15. Ion Negoiţescu, E. Lovinescu, Editura Albatros, Bucureşti,
1970, p. 124.
16. În aceeaşi ordine de idei, Ioan Holban consideră că în proza
elaborată a lui Lovinescu „tirania autenticităţii este înlocuită cu aceea a modelului epic”, model având la bază un „proces creator în 2
timpi”: 1. „o juxtapunere de momente în expresia lor brută, aproape
neromanţată” (potrivit criticului ieşean, fără a avea nimic senzaţional, materialul „brut” poate fi salvat prin „fineţea analizei psihologice şi patetismul expresiei”); 2. „încatenarea episoadelor într-un organism unic, după cerinţele interioare ale problematicii cărţii” (Ioan
Holban, op. cit., p. 37).
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D
Marius Chelaru

Un colţ din peisajul poeziei japoneze moderne

De multe ori când se aminteşte despre poezia în niponă se discută/ gândurile multora merg mai ales spre formele fixe ca tanka, haiku senryu ş.a., la un anume fel de a
construi poezia specific oamenilor din Arhipelag.
Între alte cărţi de poezie japoneză apărute la noi se află
şi Poeţi din Kansai. Antologie de poezie japoneză contemporană, traducere, prefaţă: Ion Cristofor, Ed. Napoca Star,
2004 şi Poeme incandescente. O antologie de poezie japoneză modernă a Asociaţiei Poeţilor din Kansai, traducere din
engleză: Victor Ştir, Ed. Europress, Bistriţa, 2004. În acelaşi context putem discuta şi despre acest volum.
Citind cele două colecţii cu poezie din Kansai1, notam
că nu trebuie să omitem faptul că Japonia a străbătut, cu
precădere după război al doilea război mondial, un drum
care a dus la schimbări esenţiale, azi japonezul fiind perceput de mulţi îmbrăcat occidental, când este cazul, şi să trăiască în familie după tradiţie, având de fiecare dată când a
fost nevoie forţa să impună vechile zaibatsu la nivel mondial, sub forma unor concerne industrial-comerciale moderne şi extrem de mobile. A păşit – nu fără contradicţii,
de la modelul samurai/ daiymo (nobil) la zaibatsu – etapă cu etapă, generând schimbări fiind profunde, care au
atras modificări sociale de anvergură, şi în morală, legislaţie, pe calea internaţionalizării/ kokusaika2.
Reiterăm că şi în literatură au fost schimbări, în conexiune cu socialul. În mare, dincolo de păstrarea legăturilor
cu tradiţia, putem vorbi şi despre un adevărat curent dinspre Occident, despre contactul cu poezia din Europa şi
America. Iniţial, poeziile venind dinspre alte tradiţii erau
în concepţia unora dintre japonezi un fel de forme fără
nici un fel de îngrădiri. Astfel, au apărut Shintai-shi (noua
formă de poezie) sau Jiyu-shi (poezie cu vers liber). Însă
erau legate tot de tradiţia celor 5-7-5 „silabe”. Abia în epoca Taishō/ A Marii Dreptăţi (1912-1926), chiar Shōwa/ A
păcii strălucitoare (după 1926) unii poeţi scris un vers mai
liber de constrângerile de stil şi metrică impuse de tradiţii.
Şi în antologia lui Al. T. Stamatiad, „Eşarfe de mătase”. Antologie japoneză, Editura Contemporană, Bucureşti,
1943 (care utilizase surse ca: Masaomi Yoshitomi: Anthologie de la littérature japonaise contemporaine. Grenoble,
1924, Kuni Matsuo et Steinilber-Oberlin: Anthologie des
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poètes japonais contemporains. Paris, 1939 etc.) există, pe
final, secţiuni cu poezie modernă japoneză, între care „Era
Taisho şi Showa, 1912 –1926, respectiv 1926, cu poeţi ca
Hakushu Kitahara, n. 1885, Rofu Miki, n. 1889, Daigaku Horigoutşi, n. 1892, Yaso Saijo, n. 1892, Soji Momota, n. 1893).
Cert este că, în timp, stilul Kanshi (poezia chineză3),
odinioară atât de popular, a ajuns să fie considerat de unii
„decadent”, vetust, fiind rareori abordat. Erau tot mai mult
oameni de litere care, în virtutea „noilor vremuri”, se delimitau/ rupeau cordonul care-i lega de vechile tradiţii/
stiluri literare chineze/ de sorginte chineză. Cu toate astea este greu de spus că există o separare totală: de pildă
shi = poezie; iniţial însemna poezie chineză, azi aşa este
numit mai ales stilul modern în poezia japoneză kindaishi (poezie modernă) sau gendai-shi (poezie contemporană). Asta nu înseamnă că formele tradiţionale ar fi dispărut, doar că ele coexistă cu cele moderne. Şi în cazul haiku a fost la fel. Yosano Tekkan şi, mai ales, Masaoka Shiki4,
de pildă, au re-aşezat haiku-ul şi waka pe o nouă cale, care,
în linii mari, dăinuie.
În fapt a existat şi există o continuă preocupare de a defini/ separa ce este specific japonez de ceea ce este „străin.5”
Când Japonia s-a deschis către lume, la începutul epocii Meiji/ A guvernării luminoase (1868-1912) influenţa
conceptelor/ tehnicilor literare occidentale s-a simţit tot
mai mult. Discuţia istoric vs. modern în poezie, de pildă,
era uneori înţeleasă ca opţiunea între versul liber şi cel de
tip shi sau uta, iar eludarea constrângerii regulilor poetice tradiţionale era concepută ca o „eliberare”. S-au făcut
şi diverse experimente (ca şi în alte locuri din Asia de Sud
Est6, în care apăreau sisteme de romanizare a scrierii, ca
McCune-Reischauer7) după „modelele” marilor literaturi
din Franţa, Anglia, Germania8 ş.a. Au fost scriitori occidentali care au ales să trăiască în Orient, în Japonia, în speţă, cum este Lafcadio Hearn, care a adoptat numele Koizumi Yakumo. Pe de altă parte, istoriile literare din Japonia de până la anii 1930 menţionează cel puţin trei mari
scriitori: Mori Ogai (1862-1922 – inspirat mai ales de literatura germană; a avut un rol notabil în mişcarea romantică din literatura japoneză. Cel mai bun roman al său, GâşHYPERION
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te sălbatice, 1912, reflectă schimbările dramatice din viaţa,
tradiţiile Japoniei perioadei Meiji. Apoi Natsume Soseki
(1867-1916 – tradus şi în România; este preocupat de alienarea omului modern, rupt de rădăcini, de tradiţii, în căutarea unui echilibru moral, care găseşte foarte greu sau
deloc căi de comunicare cu ceilalţi. Un alt nume ar putea
fi Akutagawa Ryunosuke9, 1892-1927 – poet, eseist, autor
de nuvele, translator de limbă engleză. Nuvela sa Rashomon, din volumul Rashomon şi alte povestiri, 1915, a inspirat în anii ’50 unul dintre cele mai cunoscute filme ale
Japoniei, Rashomon, în regia lui Akira Kurasawa; aborda şi teme la limită, chiar macabre; opera sa punea întrebări relativ la valorile sociale, urmărea dramele, complexitatea psihologiei umane – uneori cu abordări aproape
de paradoxul Zen).
Între anii 1930 – 40 regimul militarist a strangulat
practic literatura. Şi în cazul poeziei, mai ales haiku, dar
nu numai, au fost probleme. A existat un departament fascist al JLPO Haiku (Japan Literary Police Order), al cărei
director era Ono Bushi (1889-1943), care avea şi funcţia
de kokumin jyôsô chosa iin/ Agent al investigării minţii cetăţenilor naţiunii; într-un document emis de acesta scria:
„Nu voi permite să existe grupuri haiku chiar între cele mai
onorabile persoane, de aripa stângă sau anti-război. Dacă
astfel de oameni vor fi descoperiţi în lumea haiku, îi vom
persecuta şi ar putea fi pedepsiţi. Aceasta este necesar.”10
După război trendurile mai vechi şi-au reluat cursul.
Au revenit în atenţie scriitori de talia lui Tanizachi Junichiro (cel mai cunoscut roman Tade-kuu Mushi/ Unii preferă
urzicile, 1928; pentru el Tokyo şi Osaka11 erau simbolurile
a două lumi în conflict în Japonia, tradiţională şi modernă.
Sau laureatul Premiului Nobel pentru literatură din 1968,
Yasunari Kawabata (1899-1972; cel mai cunoscut roman al
său, Ţara Zăpezilor, a fost tradus şi la noi). Sau, poate cel
mai cunoscut, Yukio Mishima (1925-1970), cu viaţa la fel
de spectaculoasă ca şi creaţiile sale, sfârşind într-o sinucidere rituală. A fost probabil singurul scriitor din vremea
sa capabil să scrie kabuki în stil tradiţional. El deplângea
profund „occidentalizarea Japoniei”, cântând timpurile în
care tradiţiile însemnau totul. Apoi, dacă ne referim la aceeaşi temă, în 1994 autorul de proză scurtă Oe Kenzaburo (n. 1935) aduce al doilea Nobel în Japonia. Şi el a scris
despre lupta dramatică din societatea japoneză a secolului XX între două lumi: cea tradiţională şi cea „din afară”.
În 1999 a scris Tsugaeri, abordând atacul cu gaz sarin în
metroul din Tokyo, 1995. Apoi scriitori ca Murakami Ryu
(laureat al premiului Akutagawa pentru romanul Kagirinaku Toumeini Chikai Buruu/ Albastru aproape transparent, 1976; printre altele, a scris Topaz/ Decadenţă la Tokyo,
1988), tradus cu mai multe romane în România. Sau controversata Yoshimoto Banana (Bucătăria, 1985 – cea mai
cunoscută operă) care discută teme ca incestul, lesbianismul, moartea, probleme ale societăţii japoneze moderne.
Emil Eugen Pop a tradus din limba japoneză, în afară
de acesta, alte câteva volume (Poezie Japoneză Contemporană/ Nihon Gendaishi, antologie, 1984, Confesiunile unei
măşti/ Kamen no kokuhaku, de Mishima Yukio, 2003, Balada de la Narayama/ Narayamabushikou, proză scurtă
de Fukazawa Shichiro, 2006, Scherzo-ul vrăjitoarei/ Mahouzukai no sukerutso, proză scurtă de Fukazawa Shichiro, 2006, Femeia nisipurilor/ Suna no onna, de Kobo Abe,
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2007) şi a publicat un volum personal, Criza’n teme niponoclaste.
Antologia aceasta realizată de Emil Eugen Pop reuneşte creaţiile a 26 de poeţi: Bochou Yamakura, 1884-1924,
Masao Nagakiri, 1919-, Kouichi Iijima, 1930 -, Tarou Kitamura, 1919- ?, Ryukou Kawaji, 1888-1959, Jun Okamoto, 1901-1978, Yukio Haruyama, 1902-1994, Touyaburou
Ono, 1903-1996, Etsurou Sakamoto, 1906-1969, Tamikiri
Hara, 1905-1951, Jun Takami, 1907-1965, Tsunao Aida,
1914-, Yuji Kinoshita, 1914-1965, Shinjirou Kurahara,
1899-1965, Kaoru Maruyama, 1899-1974, Shirou Murano, 1901-1975, Koutarou Takamura, 1883-1956, Yonejirou
Noguchi, 1875-1947, Yasushi Inoue, 1907-1991, Baku Yamanoguchi, 1903-1963, Kyoujirou Hagiwara, 1899-1938,
Fuyuji Tanaka, 1894-1980, Mitsuharu Kaneko, 1895-1975,
Shinkichi Takahashi, 1901-1987, Kanako Yoshida, 1948-,
Sakutarou Hagiwara, 1886-1942.
Sunt autori născuţi/ educaţi în varii locuri, care au avut
activităţi şi educaţie din cele mai diverse, de la misionari
creştini, editori, jurnalişti cu studii de literatură europeană/ occidentală, fondatori de reviste, promotori ai unor
mişcări ş.a. De altfel, scurtele note biografice de la finalul antologiei oferă o imagine din acest punct de vedere.
Uneori avem de a face în versurile selectate cu un posibil corolar de aluzii intertextuale, nu de puţine ori dificil sau imposibil de surprins într-o traducere. Sunt destui
critici care consideră că, deşi nu abordează distinct acest
aspect, mai toţi scriitorii din Japonia au în vedere fie opoziţia faţă de, fie promovarea tradiţiei.12 Se pot „citi” şi modul în care se construieşte ideea de „modern”, paşii străbătuţi de „modernism” în Japonia de la începutul până către
sfârşitul secolului XX şi începutul secolului şi mileniului
nostru. Se poate discuta despre multele faţete ale acestor
poeme, între care relaţia tradiţie/ valori naţionale – modernitate/ valori „adoptate”. Până la urmă, spun unii, nu
te poţi desprinde de ceea ce eşti de fapt, chiar dacă vrei „să
fii” sau nu adeptul unui curent oarecare.
Regăsim stiluri/ tematici, moduri de abordare de facturi diverse. Să vedem câteva. Yukio Haruyama, cu poemul Sat natal: „mă cufund în regrete şi praf/ dus pe gânduri ca titirezul// mă bate dorul de casă de turlă/ inima e
tristă şi grea ca o sapă”, aduce aminte şi de vechile poeme
în stil haiku, prin atmosferă, ca şi Fuyuji Tanaka, cu mai
multe poeme ale sale, Albastru, drumul nocturn ori Băile
Tazawa, dar poate mai ales Lună nouă: „plăticii pescuite
noaptea din mare/ luna nouă îi va rămâne veşnic în ochi”.
O imagine a transformărilor Japoniei, a problemelor
sociale pe care le-au generat aceste schimbări, de pildă, în
poemul Fuji, al lui Mitsuharu Kaneko: „ca un vraf de cutii suprapuse/ această Japonie supărător de îngustă// suntem număraţi în tot locul/ ca ultimii bănuţi de calic// apoi
recrutaţi”. Sau o Elegie, mai… aparte a aceluiaşi M. Kaneko: „nu mi-ar fi trecut prin cap/ că dragostea poate fi o
intervenţie chirurgicală[…]//mascate surorile se clatină/
sub povara sângelui meu/ îl scot pe coridor cu găleata/ şi
se duc să-l arunce şontâc”. Sau, tot la Haruyama, în Livada (un text alcătuit din două părţi, una în versuri şi alta
un poem în proză), cu accente ale anomizării/ înstrăinării,
dar şi scriiturii mecanice, în care până şi oamenii par elementele unui decor frânt de uman: „Sfredel cu şină, introspecţie cu şină, tijă cu şină. Câini şi fetiţe mâncând budin-
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că în cafeneaua de sub rezervorul pompei de apă, izolatori
şi soare în cimitir fără muzici. Fluturi în mănunchiul de
ierburi amare, kodak în pleavă”. Kutarou Takamura spune
despre ce fel de schimbare a ţării e vorba în Veşti: „Din temelie, Japonia e alta/ […] Va să zică prefacerea la care au
pus umărul alţii/ (Numită reeducare a ţării) […]/ Lumea
nouă de acum, atât de vioaie, E rod nu al propriei strădanii,/ Nici al dorinţei adânci pân’ la jertfă/ Ca o explozie lăuntric, precum visai”.
Yonejirou Noguchi se referă la poezia zilelor sale, şi în
Poezia mea: „Poezia mea neagă progresul,/ E mută, nedominată de forme[…]/ Poezie, tu eşti fenomen, nu împlinire.”
Nu lipseşte nici catastrofa nucleară de la Hiroshima, în
fragmentul din Sub acelaşi cer, poezie reportaj de la Hiroshima, intitulată Domul atomic: „Înconjurat de sârmă
ghimpată, domul atomic îşi odihneşte umbra dimineţilor
în valurile pârâului. Pe spirala scării încolăcite, cu umbra
pironită în tufişuri, se zăresc tălpile celor urcaţi la cer în
ziua aceea.”
Sau poeme în proză, cum este cel al lui Yasushi Inoue,
Ţinut Nordic (care aduce aminte, dar în alt decor, de partea în proză scrisorii lui Matsuo Bashō, intitulată Genjūan
no ki, tradusă în Occident cu diverse titluri, ca An Account
of unreal Dwelling, The Hut of the Phantom Dwelling, A
Record of Genjūan, Record of the Phantom ş.a. Textul a
fost inclus în colecţia The Monkeys Raincoat13, publicată
în 1691): „De-a dreptul pe pământul gol – o fâşie pârjolită acoperită de moloz şi buruieni – se înălţa cu mare iuţeală un cartier de barăci înjghebate în pripă. Înainte de
incendiu locul fusese un vechi târguşor liniştit de prăvălii
cu ierburi de lac şi labirint de străduţe”. Sau textele de coloratură futuristă ale lui Kyoujirou Hagiwara, ca Broaşte
comestibile: „subsolul stimabilei doamne deschis / noi suntem broaşte comestibile! oac/ oac/ plângeţi! urlaţi!”. Sau
„poemele dada” ale lui Shinkichi Takahashi, scrise astfel –
Surd: „melcul îmi umbla prin urechea externă/ prin diafragmă ieşea o făptură/ era râma care trebuie să fi decedat anul trecut”.
Un tablou interesant al unui colţ din peisajul poeziei
moderne japoneze.
Poezie japoneză modernă, antologie, prefaţă, note, prefaţă şi versiune românească de Emil
Eugen Pop, Editura Univers, 2003, 172 p.
(Endnotes)
1. Cu poeţi din Osaka, Kyoto, Kobe şi din districtele învecinate. Este o zonă puternic industrializată a Japoniei. În zona
Kansai au studiat 6 laureaţi Nobel.
2. Într-un dicţionar japonez, (Kōjien 1996)= definit ca “deschiderea la scară internaţională/ kokusai-teki na kibo ni hirogaru koto, dar este tradus şi ca internaţionalizare. Analiştii socioeconomici spun că Japonia a pornit pe calea kokusaika în anii
’80 în încercarea de a face faţă presiunii firmelor străine care doreau să pătrundă în Arhipelag. Primul ministru Yasuhiro Nakasone a construit un drum politic prin kokusaika cînd a declarat
crearea ţării internaţionale Japonia (kokusai kokka nihon) – sesiunea 97-a a Parlamentului Japonez, 1984 (Itoh, Mayumi, Globalization of Japan: Japanese Sakoku Mentality and U.S. Efforts
to Open Japan. New York: St Martin’s Press, 1998, 6).
3. În perioada Heian (794-1185): cel mai popular stil de poezie printre aristocraţi.
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4. Masaoka Shiki (1867–1902), renumit poet de waka şi
haiku, fondator al revistei literare Hototogisu (Cucul); mentorul multor tineri poeţi, susţinea un stil realist, descriptiv care
să aibă în vedere tradiţia japoneză, revigorând stilurile haiku şi
waka. (vezi şi Peonies kana haiku by The Upasaka Shiki ed. &
tr. Harold J. Isaacson. Theatre Arts Books/ Bhaisajaguru Series
(NY) 89, 1972)
5. După 1890, când se promovau kokubungaku (studiile japoneze) exista tendinţa de a ignora scrierile epocii medievale
(sfârşitul perioadei Heian, începutul perioadei Edo) pentru ca,
după 1920, să se producă o răsturnare. De pildă Yoshie Okazaki
(1888-1981), un critic activ, a propus discutarea istoriei literaturii japoneze din perspectiva estetică (bungeigaku). Au fost şi
alte paliere de discuţie: de pildă linia marxistă, care preamărea
aspectele „populare” din literatura medievală. Printre subiectele discutate: trece „modernul/ modernismul” înaintea tradiţiilor
în literatura/ critica japoneză? care e calea: respingerea „modernismului” în favoarea valorilor tradiţionale japoneze în literatură/ critică sau consolidarea unei proprii modernităţi, pornind de
la tradiţii? Între cele două războaie mondiale sentimentul identităţii naţionale a dus la re-valorizarea operelor trecutului naţional, pentru ca poeţii japonezi să caute, şi în epoca următoare, o ieşire din această situaţie, să creeze noi forme poetice prin
care să se alinieze la curentele moderniste din Europa/ America.
Există preocuparea pentru a evidenţia trăsăturile specifice modernismului japonez, dar şi înţelegerea că, inevitabil, sunt şi aspecte legate de cel european. Trebuie modernismul apărat, subminat sau evaluat corect? Are Japonia altă cale să ajungă la modernism? Poate fi comentată istoria literaturii japoneze fără a
avea ca reper literatura occidentală, inclusiv cea modernă? Masako Ono, la o conferinţă din vara lui 2004, vorbea despre modernitate/ modernism: Genji monogatari/ Romanul (Povestea)
lui Genji (cca. 1005) şi problema modernităţii în Japonia, despre
discuţiile pe tema post-textelor, pre-textelor din Genji monogatari, propunând o „lectură din perspectivă modernă”.
6. De pildă Coreea, unde poemele libere, neîncorsetate de
regulile mai vechi, au devenit populare către 1920, ca şi alte genuri de poezie, proza de ficţiune; sau Vietnam, unde, sub vântul influenţelor occidentale, mai pregnante din anii 1920, s-au
produs destule schimbări, au apărut şcoli, reviste. Masele asimilau greu idei precum suprarealismul, chiar comunismul, care
a avut de făcut paşi destui până la situaţia de azi. Abia în anii
1960, de exemplu, s-a ajuns la dezvoltarea Mişcării pentru Versul liber din Sud.
7. McCune-Reischauer: sistem de scriere în variantă latinizată (romanizată), înlocuit în Coreea de Sud, în 2000, de
Sistemul Revizuit de Romanizare al limbii coreene; o variantă
a sistemului McCune-Reischauer încă este în uz în Coreea de
Nord. Sistemul: creat în 1937 de americanii George M.McCune
şi Edwin O. Reischauer.
8. Donald Keene (1999) A History of Japanese Literature,
Vol. 4: Dawn to the West, Chichester, West Sussex, Columbia
University Press, ed. 1984.
9. În 1935 unul dintre prietenii săi, Kikuchi Kan, a fondat Premiul Akutagawa, considerat unul dintre cele mai importante (dacă nu chiar cel mai important) pentru tinerii scriitori.
10. Kosakai, Shôzô. Mikkoku: Shôwa haiku danatsu jiken/
Trădător, informator: Persecuţia haiku din era Shôwa, Tokyo:
Daimondo, 1979, p. 169 – cf. Itô Yûki.
11. Numele vechi Naniwa (aprox. Valuri repezi), în secolul
IV, pe timpul împăratului Nintoku.
12. Tema nu este abandonată. Între 19 –20 iunie 2004, Ichigaya Campus of Sophia University, a avut loc conferinţa cu tema:
Tradition and Modernity in Japanese Literature, organizator fiind: Masako Ono, de la Teikyo University.
13. The Monkey‘s Straw Raincoat, trad. Earl Miner & Hiroko Odagiri, 1981.
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Alexandru G. Şerban

Iubiri de scriitori

Poetul Ion Vinea a avut peste zece mii de femei, în timp
ce colegul său de breaslă Ion Barbu şi-a trecut în agendă doar
cinci mii de amante. Altfel, Camil Petrescu s-a iubit cu Monica Lovinescu, Nichita Stănescu cu Gabriela Melinescu, Preda cu Aurora Cornu şi Nina Cassian, Piru cu (mai toate) studentele sale, Dinescu şi Iaru cu Denisa Comănescu. Iubirea
– cea mai veche temă prezentă în literatura şi în mitologia
universală – şi poveştile de dragoste au învolburat imaginaţia oamenilor de la începuturi până în zilele noastre. Despre
pasiunile amoroase ale scriitorilor, cele care au inspirat personaje şi pagini de neuitat ale literaturii, s-ar putea întocmi
voluminoase antologii. Ţinând cont de spaţiu şi context, noi
vom încerca doar o scurtă trecere în revistă a câtorva dintre
relaţiile/iubirile marilor scriitori români de ieri sau de astăzi.

Campionul campionilor, Ion Vinea

Ion Vinea, mare poet şi prozator, autorul romanului
„Lunatecii», se lăuda că a avut în aşternut, de-a lungul vieţii, aproximativ zece mii de femei. Apropiaţii spun despre
virilul om de litere că nu vorbea chiar aiurea. Vinea scrisese relativ mult şi publicase în toate revistele, dar era atât de
prins de caznele amorului, încât, până în momentul morţii, nu tipărise niciun volum. Abia când se afla pe patul de
moarte, prietenii i-au strâns poeziile în volumul, celebru
în literatura română, „Ora fântânilor». I-au dus repede cartea de la tipografie, iar muribundul a ţinut în mână, înainte de a pleca pe cealaltă lume, primul său volum de poeme.

Ménage à trois

Acelaşi Ion Vinea (bătrân) şi prozatorul Petru Dumitriu
(tânăr şi în ascensiune) trăiau cu aceeaşi femeie – Henriette Yvonne Stahl. Un tihnit şi voios ménage à trois. Întro zi vine la Dumitriu, care era director la o mare editură, un scriitor şi îl roagă să-i publice o nuvelă. Şocat, Petru Dumitriu observă că este chiar povestea cu Henriette
şi că nu e scrisă tocmai elegant. Dumitriu şi-a zis atunci:
„Nuvela asta e despre mine şi Henriette. Dacă nu i-o public, se face vâlvă. Nuvela e proastă, iar dacă o tipăresc, nu
va avea niciun ecou». Ceea ce s-a şi întâmplat. În anii puterii populare, Vinea nu avea drept de semnătură. Făcea
traduceri, dar le semna... Petru Dumitriu, care încasa banii şi îi ducea amicului său. Uneori, Dumitriu, beat fiind,
îl suna pe Vinea să-i spună că a cheltuit toţi banii pe cadouri pentru Henriette.

Ion Barbu nu ierta nimic

La rândul său, poetul şi matematicianul Ion Barbu
(Dan Barbilian) s-a bucurat de dezmierdările a cinci mii
de femei. Moartea i-a fost grăbită de faptul că asaltase, la
pielea goală, o tânără într-o cameră neîncălzită. Era iarnă,
iar sistemul imunitar al poetului era slăbit din pricină că
se droga cu eter – obişnuia să îşi pună măşti cu vată îmbibată în eter. Ion Barbu făcuse ciroză, dar continua să alerge după femei. Una dintre tinerele nevinovate pe care le
desfăta aproape zilnic cu câte o partidă de amor era juna
poetă Nina Cassian, o fată destul de urâţică și care, la finele anului 2010, s-a autocaracterizat astfel: „Până la 17 ani,
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nu se uita la mine nici un câine!». Mare amatoare de plăceri trupeşti, Nina ajunsese la bătrâneţe să se culce numai
cu tineri sub 20 de ani.

Urâta şi bestiile (tinere)

Despre apetitul sexual al Ninei Cassian aflăm câte ceva
şi de la scriitorul Cristian Teodorescu. Acesta, într-un articol postat pe blogul său, o numeşte/alintă pe celebra şi
venerabila poetă drept cea mai frumoasă femeie urâtă din
lume: „Prin 1985, am luat cu împrumut de la Ovid S. Crohmălniceanu, mare admirator al autoarei lui «Nică fără frică», două cărţi de poezie de-ale Ninei, cum îi spunea profesorul care fusese îndrăgostit de ea, cam fără speranţe. Când
i le duc înapoi, mă întreabă Croh cum mi s-au părut. Mai
ştiind una-alta despre aventurile ei erotice, zic: «Cam frigide, dom’ profesor!». Croh, serios şi contrariat: «Vorbeşti
serios?! Dar ai cunoscut-o pe Nina?». O văzusem odată pe
Calea Victoriei şi rămăsesem cu ochii după ea – nu cu vreun interes de cotoi, dar sclipea. După ‘90, am stat de vorbă de vreo două ori, pe vremea când încă întorceau bărbaţii capul după ea pe stradă. Mi-a răspuns, zâmbind, la
tot soiul de întrebări neruşinate, cerându-mi s-o tutuiesc,
cât mai provocator. (...) Totuşi, pentru că orgolioasa poetă simţea că mă uitam la ea cu tot interesul, în ciuda diferenţei de vârstă de mai bine de 30 de ani dintre noi, ne-am
despărţit amical».

Patul lui Camil Petrescu

Camil Petrescu, autorul „Patului lui Procust», a fost
amantul tinerei scriitoare şi critic literar Monica Lovinescu.
Aceasta l-a pasat unei nimfomane pe care, în cele din urmă,
prozatorul a luat-o de nevastă. Soţia lui Camil Petrescu,
care aducea fără nicio jenă bărbaţi în casă, l-a chinuit pe
scriitor până în clipa morţii sale, survenită la vârsta de 63
de ani. A decedat la spital, din pricina unei boli de circulaţie a sângelui, după ce şi-a smuls din vene perfuziile care
îl ţineau în viaţă. Cum Camil nu avea încredere în medici,
se trata singur cu halva, fiind convins că astfel sângele îi va
circula mai lesne prin artere. Monica Lovinescu, fiica criticului literar Eugen Lovinescu și verişoara prozatorului Anton Holban, a scriitorului Vasile Lovinescu şi a dramaturgului Horia Lovinescu, s-a căsătorit, mulţi ani mai târziu,
cu poetul Virgil Ierunca.

Un cvartet cu nuvelişti sentimentali

Zaharia Stancu avea o aventură cu Lydia Manolovici,
dar făcea mofturi în faţa lui Anton Holban şi a lui Octav
Şuluţiu, care, din neţărmurită dragoste, îi dedicaseră, fiecare, câte un roman. Părea, în fapt, un banal trio amoros, Anton Holban-Octav Șuluțiu-Lydia Manolovici, cu suferinţele, chinurile şi leşinurile lui foarte artistice – cum povesteşte Ioana Pârvulescu în „Întoarcere în Bucureştiul interbelic». În realitate era un ditamai cvartetul, căci frumoasa,
jucăuşa, „l’allumeuse Dania», după numele literar pe care
i-l dăduse Holban, îi aţâţă erotic pe ce doi, dar îl preferă
pentru lucrurile mai serioase pe un al treilea, mai teluricul
Zaharia Stancu (în romanul cu cheie al acestuia, „Oameni
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cu joben», ea se lăsa sărutată de personajul care-l traves- cat în mijlocul mesei noastre rotunde o plasă cu mere roşii,
teşte pe Holban doar pentru a vedea „cum sărută un nu- de vis. Păreau amândoi picaţi din grădina Raiului, după izvelist sentimental»).
gonire. În vremea aceea, Adrian venea acasă şi se culca pe
canapea întors cu spatele la noi. Cu faţa la perete, suferea.
Ofta
cu ochii strânşi, aproape să plângă, refăcând în minŞi totuşi, fermecătoarea evreică Lydia
te
scenele
cu Nana, îmbrăţişându-se şi prelungind agonia
Tot despre Lydia (Manolovici), Stancu, Holban şi Şuluapocaliptice. Aşa şi-a scris cartea cu care a
unei
dorinţe
ţiu scrie minunat şi Şerban Tomşa, într-o scrisoare imagiluat
premiul
şi
a stârnit certuri în juriu. O carte ca o rană
nară trimisă lui Anton Holban. „Primul scriitor care a cuvie,
pe
care
o
cunosc
şi o evit, pe care am dactilografiatnoscut-o pe Lydia a fost Octav Şuluţiu. Era sărac şi urât, dar
o.
A
scris
la
ea
bolnav
de o lingoare ce nu se mai istovea».
Şuluţiu era nebun după ea. Scria în jurnal, îi făcea declaraţii înflăcărate şi i-a dedicat romanul «Ambigen». Pe urmă,
Lydia v-a întâlnit pe dumneavoastră şi, pentru Şuluţiu, au Manolescu - profesorul şi cuceritorul
început chinurile geloziei. Niciunul dintre dumneavoastră
Nicolae Manolescu s-a iubit cu criticul de teatru şi renu ştia că, în tot acest timp, fermecătoarea evreică se culca, alizatorul de televiziune Marina Constantinescu. Întrebafără prea multe mofturi, cu Zaharia Stancu, ţăran viguros, tă în ce fel i-a schimbat destinul povestea de dragoste pe
distins, şchiop, dar, se pare, foarte viril. Lydia Manolovici care a trăit-o în anii de după facultate cu Manolescu, Maa găsit pe cineva mai cinic decât ea. Zaharia Stancu s-a in- rina Constantinescu a răspuns: „Cred că acea poveste, care
sinuat în casa prosperei familii de evrei, a făcut amor pe a durat ani buni, m-a marcat fundamental. Este relaţia care
săturate cu fata, a înregistrat amănunte compromiţătoare, m-a maturizat, din toate punctele de vedere. Relaţia care
a scris un roman, «Oameni cu joben», în care a trecut toa- mi-a revelat eul».
te detaliile şi a încercat să-l şantajeze pe tatăl muzei. Cum
Foştii colegi ai lui Nicolae Manolescu povestesc că acesbătrânul n-a cedat la şantaj,
ta le dădea chiar şi lecţii de agăţat. Odată, fiind la un festiStancu a publicat romanul! Lydia a avut, în cele din val împreună cu optzeciştii, Manolescu se plimba cu câţiurmă, ceea ce a meritat! Tatăl său a măritat-o cu un en- va poeţi pe străzile Iaşiului. La un moment dat, au văzut în
glez bogat, după cum intuiserăţi dumneavoastră cu mult faţa lor o femeie trăsnet. „Pariez cu voi că o agăţ din priînainte.»
ma», a spus Manolescu. „Vă băgaţi?» „Mai încape vorbă?!»,
au răspuns în cor poeţii. Manolescu s-a desprins de grup,
s-a
apropiat de femeie, i-a spus câteva vorbe şi au plecat
Nichita Stănescu, iubitul nebun
împreună. În noaptea respectivă, criticul n-a mai apărut la
al Gabrielei Melinescu
hotel. Răutăcioşii şi invidioşii mai spun despre stimabilul
În tinereţe, Nichita Stănescu a avut o relaţie extrem de domn, care a fost implicat şi într-o lungă poveste de drapasională cu Gabriela Melinescu, o încântătoare poetă din goste cu prozatoarea Dana Dumitriu (a murit destul de tâgeneraţia lui. Ajunsă în Suedia, Melinescu l-a promovat nără, de cancer, după ce se despărţise de Manolescu), că
mult pe neasemuitul poet pentru a obţine Premiul Nobel, era atât de admirat de femei, încât nu mai ştia cum să scadeşi se despărţiseră de multă vreme, iar ea se căsătorise cu pe de insistenţele studentelor şi ale nevestelor prietenilor.
un suedez. Când erau iubiţi, Nichita o încuia pe Gabriela
în apartamentul său şi pleca la beţii care durau câteva zile.
Uneori, ea suna disperată la instalatori care veneau să spar- Alţi cuceritori de seamă ai
gă uşa, salvând-o astfel de la moarte prin inaniţie.
literaturii române
Alexandru Piru, critic şi istoric literar, rector la Craiova fiind, avea enorm succes la studentele sale. Cei care
Preda şi Aurora Cornu
Cât timp a fost căsătorit cu poeta şi prozatoarea Auro- l-au cunoscut îndeaproape spuneau că era atât de persera Cornu, Marin Preda a scris foarte intens. Ea, mai tână- verent şi de docil, încât reuşea să facă faţă cu succes tutură cu 12 ani decât el, era inteligentă şi îi dădea sugestii în ror solicitărilor.
Nici prozatorul Mircea Nedelciu, unul dintre cei mai
legătură cu construcţia cărţilor şi cu pasajele care ar fi treimportanţi reprezentanţi ai optzecismului şi postmoderbuit să fie eliminate.
„Moromeţii», partea întâi, îi datorează enorm Auro- nismului, nu făcea nazuri când venea vorba despre sensirei Cornu. După divorţ, Preda a început să-şi construias- bilitatea şi frumuseţea sexului opus. Autorul „Tratamentucă naiv şi schematic romanele („Delirul», „Marele singu- lui fabulatoriu» obişnuia să se prefacă beat ca să fie condus
ratic») şi să se irosească în amoruri ieftine. Printre altele, acasă de câte o frumoasă domnişoară trupeşă. Florin Iaru,
prin dormitorul lui Preda a trecut şi necruţătoarea Nina un alt poet visător şi zăpăcit, nematurizat pe deplin nici
astăzi (este căsătorit cu mai tânăra scriitoare Cecilia ŞtefăCassian.
nescu), i-a suflat-o, pe vremuri, pe Denisa Comănescu lui
Mircea Dinescu. Vădit supărat pe fapta amicului său, DiPăunescu şi Ana Blandiana
nescu a scris atunci: „De când am aflat că Denisa ComăÎnsurat cu poeta Constanţa Buzea, poetul Adrian Pău- nescu umblă cu Florin Râpă (numele adevărat al lui Iaru),
nescu avea o relaţie de dragoste cu o altă poetă a acelor vre- o pasăre-mpuşcată a ţipat în mine.» La 60 de ani, Mihail
muri, Ana Blandiana (Otilia Coman, pe numele său real). Sadoveanu şi-a părăsit familia pentru tânăra Valeria MiDespre această legătură vorbeşte chiar Constanţa Buzea, tru (20 de ani). I-a dedicat fetişcanei şi un volum de poeprima soţie a lui Păunescu: „Într-o noapte, soseşte acasă zii, DAIM („Doamnei alese a inimii mele»), care l-a lăsat
euforic şi gălăgios, umăr la umăr cu Otilia, vizibil surprin- rece pe Eugen Lovinescu. Sadoveanu a trăit alături de Vasă când le-am deschis uşa. Mirosind a zăpadă, au descăr- leria Mitru aproape 21 de ani, până la moartea sa, în 1961.
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Ala Sainenco

Justificând poezia*

Teoriile moderne referitoare la limbajul poetic, în particular teoria integralistă, afirmă că „poezia nu este, cum adesea se spune, o „deviere” faţă de limbajul „curent” (înţeles
ca limbaj „normal”); în realitate, mai degrabă limbajul „curent” e cel care reprezintă o deviere faţă de totalitatea limbajului” (Coşeriu, p.163)[1]. Teza stării iniţiale a limbajului, ca
stare a poeziei, induce spre teoriile privind originea limbajului uman. Iar dintre acestea, cele care tratează limbajul mai
ales ca formă a expresiei consună cu starea iniţială a limbajului ca stare a poeziei.
Implicit, aceste teorii tratează limbajul ca formă a culturii, iar acceptarea tezei că formele culturii sunt, la origine,
sincretice, direcţionează demersul epistemologic spre descoperirea „expresiilor” culturale în care limbajul era prezent şi
din care s-ar fi desprins mai târziu. Şi cu toate că, în majoritatea lucrărilor care tratează originea formelor culturii, limbajului îi este atribuită mai curând funcţia de „vehicul” pentru alte forme ale culturii, coroborând teoriile privind originea acestora cu cele privind originea limbajului uman, se pot
trage concluzii despre cel puţin două aspecte fundamentale
ce ţin de limbaj: care a fost „fizionomia” acestuia ca stare a
poeziei şi care a fost finalitatea lui concretă[2].
În contextul studiilor despre originea limbajului uman,
J.J. Rousseau expune una dintre cele mai originale teorii prin
care limbajul uman este pus într-o relaţie directă cu muzică. Iar în acest sens, chiar confuzia pe care o induce lectura
Eseului despre originea limbilor – în formularea cunoscutului exeget al operei lui J.J.Rousseau, J. Starobinski – „spre ce
se îndreaptă în fond atenţia autorului, spre limbaj sau spre
muzică?”[3] permite a-i atribui lui J.J. Rousseau ideea despre sincretismul limbaj-poezie-muzică şi originea lor comună. La originea acestei forme sincretice se află, după J.J.
Rousseau, pasiunea, care determină omul să vorbească, iar
1. Coşeriu, Eugeniu, Teze despre tema „Limbaj şi poezie”, în
Omul şi limbajul său, Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
2009, p.163.
2. Precizăm că înţelegerea stării iniţiale a limbajului ca stare a
poeziei nu implică negarea finalităţii limbajului ca mijloc de comunicare, dar impune concretizarea tipului de comunicare.
3. Munteanu, Eugen, Prefaţă la Jean-Jasques Rousseau, Eseu
despre originea limbilor unde se vorbeşte despre melodie şi despre imitaţia muzicală, Iaşi: Polirom, 1999, p. 5.
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această vorbire-cântare este poezie cu implicaţii adânci în
esenţializarea trăsăturilor umane.
Din perspectiva identităţii şi esenţei umane, limba reliefează două diferenţe majore, una externă, conturând coordonata planului universal al delimitării de regnul animal, şi
alta internă, în planul istoric al diversificării umane culturale. Pentru cele două tipuri de diferenţe J.J. Rousseau utilizează doi termini distincţi: aspectul universal al limbajului este
desemnat prin vorbire (“vorbirea deosebeşte omul între animale”), aspectului istoric fiindu-i rezervat termenul de limbaj (“limbajul deosebeşte naţiunile între ele” (p.17)[4]. Coroborând cele două idei ale lui J.J. Rousseau, putem afirma, în
spirit coşerian: omul vorbeşte (şi prin aceasta se deosebeşte de fiinţele nevorbitoare) şi vorbeşte într-o anumită limbă.
Sub aspectul ei istoric, limba este un semn al localizării
spaţiale prin necesitatea aderării la o anumită tradiţie: “tradiţia şi nevoia îl fac pe fiecare să înveţe limba ţării sale” (7). A
explica în termini cauzali individualitatea unei limbi istorice
(or anume acest aspect îl are în vedere J.J. Rousseau întrebându-se “ce anume face ca această limbă să fie cea a ţării sale şi
nu a altei ţări”) înseamnă însă, pentru J.J. Rousseau, a descinde spre planul universal al limbajului prin orientarea spre
“o explicaţie” care “este anterioară deprinderilor însele”: “vorbirea (…) nu-şi datorează forma decât unor cauze naturale”.
Din modul în care tratează J.J. Rousseau cauzele naturale,
se poate deduce, suficient de clar, că se au în vedere, în termini aristotelici, cauza finală şi cauza naturală a originii vorbirii şi limbajului. Astfel, “dorinţa sau nevoia de a comunica
sentimentele şi gândurile” (iar acestea apar “îndată ce omul
a fost recunoscut de către alt om ca fiind o fiinţă care simte, gândeşte şi îi este asemănătoare” (p.7)) constituie cauza
finală, care îl determină pe om să caute mijloacele adecvate
transpunerii şi transmiterii lor. Iar aceste mijloace – în conformitate cu a căror natură se construieşte limbajul uman şi
care constituie de fapt cauza materială – nu puteau fi „scoase decât din simţuri” şi deci necesită „semne sensibile”, capabile să acţioneze asupra simţurilor şi care „se limitează, după
J.J. Rousseau, la două, mişcarea şi vocea”. Din „mişcare” J.J.
Rousseau reţine „mişcarea mediată, prin intermediul gestu4. Aici şi în continuare referinţele se fac la lucrarea lui J.J. Rousseau Eseu despre originea limbilor unde se vorbeşte despre melodie
şi despre imitaţia muzicală, Iaşi: Polirom, 1999.
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lui”, care „ajunge tot atât de departe cât raza vizuală” (spre
deosebire de „mişcarea nemediată, prin intermediul atingerii”, care, „având drept limitare lungimea braţului, nu poate
fi transmisă la distanţă”).
Corelând cauzele materiale cu cele finale, aşa cum se deduce din scrierea lui J.J. Rousseau, necesitatea de nevoi fizice şi dorinţa de “apel” către raţiune produce gesturile (“dacă
întotdeauna nu am fi avut decât nevoi fizice, nu am fi putut
niciodată să vorbim” (p. 21)), iar necesitatea de împărtăşire
a trăirilor spirituale şi dorinţa de “apel” către inimă produce limbajul articulate (“atunci când este vorba să tulburăm
inima şi să înflăcărăm pasiunile, este cu totul altceva. Impresia succesivă a discursului care ne atinge prin lovituri înteţite, ne dă o cu totul altă emoţie decât prezenţa obiectului însuşi” (p. 20); “interesul este trezit mai bine prin intermediul
sunetelor” (p.21)). Deşi admite că şi “pasiunile îşi au gesturile lor”, totuşi, după J.J. Rousseau, “ele îşi au de asemenea şi
accentele lor, iar aceste accente care ne fac să ne cutremurăm,
aceste accente, al căror efect nu-l putem împiedica să ne pătrundă până în adâncul inimii, poartă cu ele, în ciuda voinţei noastre, mişcări care ne smulg lacrimi şi ne fac să simţim
ceea ce auzim” (p. 21).
Prin urmare, concluzionează J.J. Rousseau, cu referire la
cauze şi efecte în privinţa producerii limbajului uman: “demn
de crezut este că nevoile dictează primele gesturi şi că pasiunile smulg primele strigăte” (p. 23). Nu necesităţi de satisfacere materială au cauzat apariţia limbii, ci necesităţi de “împărtăşire” a pasiunilor: “nu foamea, nici setea, ci iubirea, ura,
mila, mânia le-a smuls primele strigăte” (p. 24) oamenilor.
De aceea, primele limbi “sunt vii şi figurate” (dovadă, în
opinia lui J.J. Rousseau sunt limbile orientale, “cele mai vechi
din cele ce ne sunt cunoscute”), “limbajul primilor oameni
(…) a fost limba unor poeţi” (p. 23), iar “primele (…) expresii au fost tropii”. În felul acesta, limbajul figurat şi sensul figurat a premers semnificaţiilor directe, limbajul originar fiind ceea ce este pentru omul contemporan poezia.
Aspectului figurat al limbajului (aspect neconştientizat în
acest sens de omul primar, după J.J. Rousseau) care transpunea un anumit mod de a vedea lucrurile, îi corespundea, în
planul formei, şi o anumită structură segmentală şi suprasegmentală: „nu numai că toate alcătuirile acestei limbi trebuie să se fi produs prin imagini, sentimente, prin figuri, ci,
în partea sa mecanică, ea trebuie să fi răspuns obiectului său
primar şi să fi prezentat simţurilor, ca şi înţelegerii, impresiile aproape inevitabile ale pasiunii care caută să se comunice” (p. 28). Prin urmare, nu doar structura lexicală, ci şi cea
fonetică era subordonată sensibilizării simţurilor. Două trăsături se reliefează, în acest sens: sărăcia unităţilor segmentale articulate (articulaţii puţine, câteva consoane) şi bogăţia sunetelor, pe de o parte, şi uzitarea din abundenţă de unităţi segmentale, care, prin combinaţie, diversificau exprimarea atribuindu-i vorbirii caracteristicile cântării: „Deoarece
exclamaţiile naturale sunt nearticulate, cuvintele aveau puţine articulaţii; câteva consoane interpuse, înlăturând hiatusul dintre vocale, erau suficiente pentru a le face fluide şi uşor
de pronunţat. Sunetele erau în schimb variate, iar diversitatea accentelor multiplica aceleaşi exclamaţii; cantitatea şi ritmul erau noi surse de combinaţii; la fel ca şi exclamaţiile, sunetul, accentul, cantitatea, care aparţin naturii, lăsând puţine
lucruri de făcut pe seama articulaţiilor, care aparţin convenţiei, erau cântate, în loc să fie vorbite” (p. 28).
În felul acesta, două trăsături specifice limbajului poetic
se profilează ca trăsături definitorii ale limbajului originar:
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(în termeni consacraţi) tropii şi prozodia, întreaga structură a limbii primare fiind subordonată unei tendinţe eufonice: „Această limbă avea multe augmentative, diminutive, cuvinte compuse, particule expletive pentru a da cadenţă perioadelor şi rotunjimii frazelor; avea multe iregularităţi şi anomalii, neglija analogia gramaticală pentru a arăta preferinţa
eufoniei, cantităţii, armoniei şi frumuseţii sunetelor” (p. 28).
Esenţială pentru starea de poezie a limbajului pare a
fi, după J.J. Rousseau, faptul că limbajul transmite pasiuni.
Transpunând problema originii limbajului din domeniul universal spre cel istoric, J.J.Rousseau constată existenţa a două
tipuri de limbi: limbi meridionale şi limbi nordice, distinse
ca structură tot datorită pasiunilor pe care le transmit, acestea, la rândul lor, fiind funcţie de climă şi “de natura solului” (p.51): “în zonele climaterice meridionale, unde natura
este generoasă, nevoile oamenilor se nasc din pasiuni, în ţinuturile reci, unde natura este zgârcită, pasiunile se nasc din
nevoi, iar limbile, triste fiice ale necesităţii, sunt marcate de
dura lor origine” (p.60). Pasiunea dictează structuri distincte ale limbilor, iar inflexiunile emoţionante ce transmit mişcările sufletului sunt distincte de strigătele pe care le dictează
necesităţile fizice: “Limbile Sudului a trebuit să fie vioaie, sonore, accentuate, elocvente şi adesea obscure, datorită energiei lor; cele din Nord a trebuit să fie surde, aspre, articulate,
stridente, monotone, clare, datorită mai degrabă cuvintelor
în sine printr-o bună îmbinare” (p. 63).
Orientarea limbajului spre satisfacerea altor necesităţi de
comunicare – necesităţi de comunicare ce acoperă domeniul
necesităţilor materiale (altfel spus extinderea funcţiilor limbii) – au condiţionat depoetizarea limbajului: logosul semantic, care era iniţial logos fantastic devine şi/sau mai ales logos
apofantic sau logos pragmatic. Astfel, pe măsură ce “nu se mai
adresează inimii, ci raţiunii” (p. 29), limbajul “îşi schimbă caracteristicile”. Iar această “schimbare” vizează atât tropii, cât şi
prozodia: după mai multă experienţă, omul originar va înţelege că primele denumiri au însemnat impresii “în momentul iluziei sale” şi va proceda la diferenţieri şi specializări semantice şi referenţiale; această “descoperire a iluziei” implică modificările prozodice: “cu cât expresiile devin mai monotone, cu atât consoanele se multiplică şi accentele care se
şterg, cantităţile care se egalează sunt compensate prin combinaţii gramaticale şi prin noi articulaţii”; „accentul se stinge,
articulaţia câştigă teren, limba devine mai exactă, mai clară,
mai surdă şi mai rece” (p. 29).
Pe lângă modificarea finalităţii limbajului, ca reacţie inversă, scrierea este, după J.J. Rousseau, cea care alterează limbajul: “ea nu schimbă cuvintele limbii, ci geniul ei; înlocuieşte expresivitatea prin exactitate” (p. 34), “toate limbile cultivate prin scris ajung în mod necesar să-şi schimbe caracterul şi să-şi piardă forţa, câştigând în claritate” (p. 41) cu toate că, iniţial, şi scrierea era subordonată aceleiaşi necesităţi
de exprimare a pasiunilor, iar “prima modalitate de a scrie
nu este aceea de a zugrăvi sunetele, ci obiectele însele” (p. 29).
Trăsătura esenţială pe care limbajul o pierde dezvoltându-şi scrierea şi prin care îşi modifică fundamental “fizionomia” este, se pare, accentul: “accentele nu au fost inventate decât atunci când accentul a fost pierdut” (p. 38), afirmă
Rousseau, înţelegând prin accent, după cum explică Eugen
Munteanu în nota 75 la capitolul al VII-lea, „forţa sugestivă
primară a emisiei sonore, caracterul său prioritar vocalic”[5].
5. Munteanu, Eugen, Note şi comentarii la la Jean-Jasques Rousseau, Eseu despre originea limbilor unde se vorbeşte despre melodie
şi despre imitaţia muzicală, Iaşi: Polirom, 1999, p. 112.
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Or „sensul nu se află decât pe jumătate în cuvinte, întreaga
sa forţă se găseşte în accentuare” (p. 63). Pasiunea „punea”
accentele, dar acestea s-au şters „o dată cu sentimentele care
i-au dat naştere” (p. 59). Iar „o limbă care nu are decât articulaţii şi segmente sonore nu deţine (…) decât jumătate din
bogăţia ei; ea redă idei, este adevărat, dar pentru a reda sentimente, imagini îi trebuie încă un ritm şi nişte sunete, adică o melodie” (p. 66).
Desprinsă din vorbire, melodia devine, în timp, o formă
aparte de manifestare a spiritului, în forma originară însă „nu
a existat un alt fel de muzică decât melodia, nici un alt fel de
melodie decât sunetul variat al vorbirii, accentele alcătuiau
cântarea, cantităţile formau măsura şi se vorbea atât prin sunete şi prin ritm, cât şi prin articulaţii şi elemente sonore” (p.
66). Nemaifiind aderentă la discurs, muzica devine o existenţă separată şi preia din limbaj, după J.J. Rousseau, forţa şi
energia care a constituit esenţa sa originară. Iar preluându-

p

le, muzica se substituie într-un fel limbajului pe segmentul
de logos fantastic: „Melodia imită accentele limbilor şi turnurile care sunt rezervate în fiecare limbă anumitor mişcări
ale sufletului; ea nu doar imită, ea vorbeşte, iar limbajul său
nearticulat, dar viu, ardent, pasionat, are de o sută de ori mai
multă energie decât cuvântul ca atare” (p. 72).
Logosul semantic însă nu a încetat să funcţioneze ca logos fantastic în limbajul articulat. Versurile, având o origine
comună cu vorbirea şi cântarea, au păstrat “revenirile periodice şi măsurate ale ritmului, inflexiunile misterioase ale accentelor” din limba însăşi (p. 65): mai mult, afirmă Rousseau,
„acele lucruri minunate pe care (…) le producea”, muzica „lea dăruit” poeziei împreună cu puterea „asupra pasiunilor pe
care vorbirea nu o mai exersa decât asupra raţiunii” (p. 84).
* Cercetarea a fost realizată în cadrul programului
Erasmus Mundus European Mobility with Neighbouring
Region in the East la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Ioan Holban

Totul poate să înceapă de la un detaliu

Poetul adormit în dragoste (1976), Rostirea unui
fluture-n lumină (1979), Studii/ Confesiuni/ Capricii (1983), Psihodrom (1994), Omul de hîrtie - thriller
(1999), Mortul perfect (2002), Paranoima (2005), Cearcăn (2007), Poezia nu e decît slăbiciunea artei (2009),
Harşt se aude la marginea cimitirului (2011) sînt cărţile unui poet care, în discreţie, retras, nu fără afirmarea
orgolioasă a marginalităţii şi propriei valori, în oraşul părăsit la sfîrşit de octombrie pentru a observa «cum se instalează toamna în el cu adevărat», şi-a construit cu migală, atent la detalii meşteşugite în picturalitatea specială
a contre-jour-ului, asemeni «maeştrilor gotici», volumele
de poezie şi cele de eseuri, împărţindu-şi timpul şi resursele între lirism şi pasiunea pentru opera lui Victor Brauner (Victor Brauner, la izvoarele operei - 2004 şi Patimi
le după Victor Brauner - 2006 sînt titluri importante în
bibliografia receptării pictorului din Avangarda anilor ‘30
ai secolului trecut). Emil Nicolae e, mai întîi, un poet al
detaliilor, al lucrurilor şi fiinţelor mici, aparent insignifiante, pe care le explorează cu minuţie şi unde găseşte poezie «în stare pură», adesea: «Totul poate să-nceapă de la
un detaliu/ viaţa ca şi moartea/ cum ar fi piatra aceea de
zece tone şi nefiresc de rotundă/ salvată de constructo
rii autostrăzii nr.l Sud-Nord/ piatra acoperită cu broboanele dimineţii de vară/ şi în muţenia ei îngînînd un cîntec străvechi/ adică lumina care vibrează în pîntecu-i întunecat/ «care dintre bărbaţi/ fără să ştiu eu/ izbuteşte să
se apropie?/ am fost acoperită cu zăpadă/ am fost biciuită
de ploaie/ am fost stropită cu rouă/ am fost adormită vreme/ îndelungată»/ acum e ridicată pe scripeţi şi pregătită
pentru/ a fi expusă la o serbare în cea mai apropiată grădină/ acolo pielea îi va tremura de plăcere/ sub privirile
curioase ori numai pipăită de umbra/ paternă a fluviului»
(Paranoima, 1).
Lumea din interiorul pietrei, viaţa/ moartea de acolo se
regăsesc, în alte paranoime, în pata informă de deasupra
aragazului peste care se suprapune perfect «viaţa scorojită» a fiinţei, într-un hit al cântăreţului Kofi Olomide («Etunane Nyango na Nyango» - «care se întîlnesc, se ciocnesc,
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se lovesc») pe care «î1 îngînă toată Europa», într-un fir de
iarbă şi o gînganie care se urcă «pe antebraţ pe falange»,
într-o emoţie care, iată, e «un fapt filosofic», într-o grindă afumată din secolul XIX şi ţeava de la chiuvetă de care
«depinde existenţa ta», în nişte pîini rumene care ies din
cuptorul încins «ca nişte capete rase» pentru a explora, în
oniric, etajele memoriei, într-o zi oarecare cînd «toate sufletele urcă la cer», în nişte pantofi scîlciaţi, un cleşte ruginit, o scrumieră şi o pereche de ochelari cu sticla ciobită; toate aceste obiecte, lucruri mărunte şi ieftine, surpate în tristeţe, dor, pentru că fiinţa însăşi e făcută din ele:
«Demult ai vrea să scapi de pantofii ăştia scîlciaţi/ care au
luat forma picioarelor tale obosite suferind/ împreună cu
tălpile tale/ purtate pe multe drumuri inutile/ pereche a
zodiei tale/ duble/ obosită şi ea să-ţi tot strunească pornirile îndărătnice/ şi te gîndeşti să-i laşi undeva pe pajiştea
din S lîngă un/ cleşte ruginit/ pe care l-ai zărit acolo întîmplător deşi adevărul este că el/ s-a lăsat găsit de tine/ ca
să-ţi amintească de articulaţiile braţelor tale/ pe care le-ai
folosit în atîtea gesturi greşite/ şi scrumiera din ceramică
arsă degeaba îţi închipui că tu ai/ ales-o/ de pe taraba artizanului / ţi-a fost destinată căci are pe/ margine o cută
în plus/ asemenea cicatricii apărute cîndva pe linia destinului din/ căuşul palmei tale stîngi/ o vei părăsi în iarbă
alături de ochelarii cu sticla ciobită/ aparţinînd şi ei fiinţei tale deoarece ai avut vanitatea să/ crezi/ că Dumnezeu
citeşte lumea prin lentila ploii aşa cum citeşti/ tu o carte/
eşti făcut din lucrurile astea mărunte şi ieftine de/ care vrei
să te descotoroseşti/ din cauza tristeţii pe care ţi-o provoacă/ neştiind că tocmai această tristeţe constituie/ raţiunea
ta de a fi/ spre deosebire de proprietăţile mari şi scumpe
dar/ înşelătoare/ (n-a uitat dimineaţa răcoroasă în care
a zărit/ bărbatul/ acela care se chinuia să lege o grămadă de lanţuri/ pe poarta casei sale şi s-a simţit fericit că el/
nu avea motive să depună un astfel de efort)/ s-au spus şi
s-au scris multe prostii despre fericire pentru că/ nimeni/
nu acceptă evidenţa că ea nu poate fi mai mult şi nici mai/
puţin/ decît un eveniment absolut şi ireversibil ca moartea
de pildă/ care vine oricum/ doar pantofii scîlciaţi şi cleşte-
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le ruginit şi scrumiera din/ ceramică arsă/ şi ochelarii ciobiţi sunt urmele care se pot ascunde printre/ alte urme/ pe
pajiştea din S în aşteptarea cailor care vor năvăli acolo în/
primăvară/ pentru că ei anume au fost creaţi ca să nu calce pe nici o/ vietate» (Paranoima, 13).
Descoperite într-un ritual al privirii, lumea lucrurilor
mărunte şi fiinţa cu «viaţa scorojită» sînt ale unui poet
care, «îngrăşat» de scepticism, învaţă mersul pe sîrmă ce
i-ar putea fi de folos dincolo de realul vegheat de «santinele supraveghetori responsabili inspectori şi administratori», în teritoriile din adîncul visului unde Orfeu, rătăcit
pe străzile şi între vitrinele oraşului, are acces după ce va fi
respectat vechea interdicţie de a întoarce privirea: nu Euridice îl aşteaptă acolo, ci un altul (re)construit din vorbele celui care s-a făcut poet din teama de a nu deveni asasin şi care cercetează felul cum se poate obţine laminarea
sentimentelor în stare pură, retras «pe o insulă în mijlocul
fluviului care traversa metropola», cu ziduri de tăcere în
jurul său, ascuns «într-un grajd cu tablourile şi cărţile lui».
În fond, poetul, urcînd pe scara lui Iacob sau mergînd liniştit «la întîlnirea cu iepurii» pentru a asista la o revărsare a in-creatului, într-un balet straniu şi dezarticulat, caută
para-noima lumii, un alt înţeles al realului şi istoriei care
curge alături, oferind referenţi falşi, chiar din clipa buneivestiri a naşterii: «va trebui să te mulţumeşti cu vestea/ că
naşterea ta a fost un simplu experiment în Zodia Peştilor/
pe cînd se punea la cale o nouă guvernare/ că din pasiunea tatei pentru Freud ţi-a rămas/ doar praful coperţilor
pe care ai scrijelit data morţii lui/ Stalin/ că prima îndoială s-a strecurat în identitatea ta/ sub zborul temerar al căţeluşei Laika şi/ că prima noapte cu M a fost acompaniată de revoluţiile/ anului 68», scrie Emil Nicolae în poemul
Timp străin din volumul Mortul perfect.
Timpul străin de istorie e, în fapt, unitatea spaţiu-timp
a poeziei unde «viteza întunericului este mereu egală cu
viteza luminii»: aici e capătul lumii, în oraşul unde se termină calea ferată şi «timpul era măsurat de şuieratul trenurilor grăbite/ iar timpul ne-măsurat nu există», în viziunile eliberate de „visul visat lîngă prima treaptă a scării»
lui Iacob ori în cele ale urmaşilor unor triburi străvechi
«eşuaţi pe asfalt», printre «animalele interioare» (calul, asinul, cămila, boul şi pisica) din sufletele lui Adam «rătăcite prin lume», cum se spune în Gloria poverilor mici,
Unităţile de măsură ale poeziei lui Emil Nicolae - spaţiutimp, viaţă-moarte - se regăsesc în mişcarea acelor celor
două ceasornice; unul de cristal, numit al des-Facerii şi
cel real, pe cadranul lui «timpul fiind împărţit mai ales de
întîmplări nefericite». Ceasornicul de cristal adună în rotirea acelor sale trei teme-pivot care dau contur (ne)fiinţei mortului perfect; mai întîi, nostalgia androginului, ca o
ipostază, la limita percepţiei realului, dincolo de istorie, a
unităţii spaţiu-timp: spune Emil Nicolae în Timp străin:
««Cel ce nu este în acelaşi timp parte bărbătească/ şi parte femeiască este jumătate de trup» / iar frumuseţea provine din oglindirea uneia în cealaltă». Apoi, pe cadranul
ceasornicului de cristal apare orbul, cel care, prin vederea
secundă, are acces prin cele două porţi ale Purgatoriului:
dincolo, în Eden şi dincoace, în infern: «se spune că dacă
omul ar fi înger ar vedea mai bine/ fără ochi/ dar cum nu
este decît o biată făptură/ omul fără ochi e orb/ şi asta îţi
aminteşte de dimineaţa geroasă în care ai pătruns/ în ca-
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tedrală/ pe poarta principală/ ai traversat grăbit Purgatoriul/ şi apoi te-ai strecurat afară prin uşa îngustă din spate/ unde bătrînul mucalit ţi-a arătat clămpuşul din bronz/
lustruit de vechime şi curiozitate/ reprezentînd două animale fantastice care se acuplau în/ momentul închiderii»
(Butterfly Effect). În sfîrşit, între viziunile eliberate pe cadranul ceasornicului de cristal e şi aceea a alungării din
Eden, cînd jumătăţile - femeie şi bărbat - ale androginului
au fost despărţite: «Totul a început în dimineaţa în care El/
după ce a terminat de clădit lumea noastră/ gînditor şi-a
şters palmele de pulpele ei/ dar ţi-a fost destul de greu să
te concentrezi asupra acestei/ imagini/ din cauza ţopăitului de pe tabla acoperişului/ demonii primăverii exersîndu-şi ghearele acolo/ şi de aceea n-ai reuşit s-o convingi că
întâlnirea voastră/ e începutul despărţirii» (MAD).
Pe cadranul celuilalt ceasornic, al celui real sînt tot felul
de «taine şi lucruri» şi, printre acestea, obsedantă rămîne
experienţa lagărului: «nimic nu e real în afara lagărului»,
exclamă protagonistul liric din poemul Ritual pe dos: lagărul din istorie, al «oligofrenului clasei urcat pe catedră
ca să salute «Heil»» şi acela din cotidian, (supra)vegheat,
cum s-a văzut, de santinele, inspectori şi administratori:
Gheena legendară şi ghena «etajului opt». Dincolo de istorie şi dincoace de Eden, pe cadranele celor două ceasornice unite, asemeni jumătăţilor dintr-o «simetrie vicleană» - iluzia şi realitatea, moartea «însămînţată» în via
ţă, cerul şi iadul («pe jumătate strălucitoare ca aurul/ pe
jumătate negre ca/ smoala/ şi la trecerea lor fulgerătoare
să-şi amintească de «sănătatea/ naivă a principiului negativ» / conform căruia cerul este la fel de rotund ca şi iadul/ simetrie vicleană cu două ferestre prin care se vede
aceeaşi/ mare», scrie Emil Nicolae în poemul Primul martor din ultimul volum al trilogiei sale, Omul de hîrtie –
thriller) –, stă omul-în-hîrtie, în temniţa sa, adică, după
spusa lui T.S. Eliot; nu omul de hîrtie al lui Roland Barthes, ci acela din pustia bibliotecii, a hîrtiei, al şaptelea martor (din ziua a şaptea, a des-Facerii), bătrînul bibliotecar:
«Deşi trudise o viaţă printre cărţile vechi şi rare/ bătrînul
bibliotecar continua să se mişte sfios de parcă l-ar/ fi ros
remuşcarea/ că din nepriceperea lui s-a rupt armonia lucrurilor năvălite/ în lumea asta/ peste noi printre noi şi-n
locul nostru/ cîte mai suportă pămîntul din cele ce i-au
fost date şi din/ cele ce i-au fost luate/ a vrut să afle bătrînul în ziua în care a reuşit să înşele/ vigilenţa paznicilor devenind transfugul care a spart/ graniţele» (Al şaptelea martor). Omul în hîrtie, bătrînul bibliotecar e cel care
sparge graniţele dinspre real înspre in-creat: «unde a stat
lumea înainte de a fi lume şi unde aflat el/ în placenta increatului pînă să fie aruncat în cele patru vieţi/ ale lumii».
Pasiunea pentru înfăţişările onirice din pictura lui Victor Brauner şi (re)chemarea in-creatului, a unui dincolo
de nepătruns decît prin poezie au ivit o carte cu un titlu
ce poate părea bizar, numai că, iată, poezia nu e decît slăbiciunea artei spune omul în hîrtie, bătrînul bibliotecar care,
în temniţa sa, a aflat unde a stat lumea înainte de a fi lume:
pictorul şi poetul caută semne, scotocind strada în căutarea lucrurilor mărunte: «În faţa ta pictorul bîjbîia prin
întuneric/ scotocind strada de la o margine la alta/«caut
semne» aşa ţi-a spus/ cînd l-ai ajutat să treacă peste/ şanţul
în care au lucrat toată dimineaţa/ cîrtiţele de la telefoane/
«de ce nu le cauţi în cer» l-ai întrebat/ şi el a mormăit mai
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mult pentru sine/ «fiindcă nimeni nu sapă în sus»/ (mai
tîrziu te-ai gîndit că tîlcul/ acestei întîmplări nu poate fi
decît curcubeul)» (În zonă, 2); privind lumea prin ochelarii iubitei, consumînd energie din contrastul «culorilor
primordiale» alb şi roşu, ghicind, după colţ, «ţara lui Gauguin» sau, în derivă, «apusurile lui Chagall», pictorul fixează imaginea, în vreme ce poetul o înghite: «Riscul de
a înghiţi/ imaginea ca pe un hap/ care în sînge apoi, săţi crească/ din tălpi pînă-n cap/ în oraşul acesta bizar/ cu
prea multe colţuri la case/ de după care pîndesc/ vietăţi cuamintiri lunecoase/ cînd funii ridică pe scripeţi/ iluzia-n
cer şi visul proclet/ în epocă ce mai contează/ micul dezastru al unui poet» (Din ieslea arhetipului).
Poezia se naşte atunci cînd imaginea (pictorului), semnul său se aşază în faţa unei oglinzi «înalte», oglinda care
înghite realul, cum o identifica Baltrušaitis, iar poetul,
care, singur, suferă de o boală ce se manifestă prin «bătaia perversă a nopţii în timpane», face exerciţii intense de
a elibera visul în real, fătîndu-l să de-cadă acolo; pictorul
şi poetul (de pradă, cum îşi spune în Rezervaţia de sentimente) se însoţesc în călătoria lor spre capătul lumii cu
o metaforă obsedantă – a spînzurătorilor de pe linia orizontului – şi cu un set de reguli pe care trebuie să le res
pecte: să nu vrea să fie înţeleşi cu exactitate, să înveţe să
coboare spre întîmpinarea cîrtiţei, să hrănească tristeţea
cu sângele lor şi să trăiască prin sîngele aproapelui, să lase
să li se scurgă singurătatea pe faţă, să fie transparenţi „ca
un vas Berzelius în lumină», să descopere marginile durerii şi să nu le caute pe cele ale bucuriei, admirând strălucirea trandafirului sălbatic, să urmărească depărtările «ca
pe o haită de cîini albăstrii», să se lase disputaţi de cuvinte
şi să urmeze cărarea «paralelă cu rezervaţia de sentimente», să se apere, în poem şi imagine, de crizele de melancolie, să bea lacrima celui din preajmă, să privească spre

lume din lăuntrul unei flori de zarzăr, în sfârşit, să viseze
că visează un vis.
Maestrul gotic, meşterul contre-jour-ului, Orfeu rătăcit pe străzile şi printre vitrinele oraşului, androginul,
orbul, mortul perfect şi bătrînul bibliotecar din trilogia
Omul de hârtie - thriller, Paranoima şi Mortul perfect
se transferă în Psihodrom, Cearcăn şi Poezia nu e decît
slăbiciunea artei în chipul «real» al paracliserului din Vlădiceni (care scrie un bilet, deopotrivă, enoriaşilor şi îngerilor, mesaj lipit de uşa bisericii din sat cu «vă rog ştergeţi
cotonoagele de iarbă»), dar şi în figura bizară a unui pastor, atît de specifică poeziei lui Emil Nicolae şi picturii lui
Victor Brauner”: În fiecare după-amiază pastorul/mergea
să viziteze cimitirul de maşini/ şi după mai multe ocolişuri prudente/ se furişa în cabina aceluiaşi Chrysler verde/ vreme de cîteva minute acolo/ murmura numai pentru sine Psalmul 138/ («cele nelucrate ale mele le-au cunoscut/ ochii Tăi şi în carnea Ta toate se vor scrie;/ zi şi
noapte se vor săvîrşi şi nici una/ din ele nu va fi nescrisă»)/
apoi pastorul părăsea cimitirul de maşini/ de astă dată cu
demnitatea/ celui scăpat de disperare».
Toate figurile lirice din poezia lui Emil Nicolae ilustrează condiţia marginalului, a celui care, însă - bătrîn bibliotecar, mort perfect sau pastor ciudat –, poate sparge
graniţele dintre vis şi realitate; marginalii lui Emil Nicolae sînt, toţi, poetul din acest (auto)portret scris cu multă
amărăciune: «Astăzi, a te pretinde doar poet înseamnă, de
asemenea, un risc enorm. De aceea mulţi dintre autorii de
poezie se străduie, cu obstinaţie, să se (re)prezinte ca scriitori... Şi nici asta nu e de ajuns. Oricum, atît geniul (din
orice categorie ar face el parte, ştiinţifică sau artistică) cît
şi poetul sunt priviţi în acest moment ca nişte retardaţi, ca
nişte marginali, dacă nu fac efortul să adopte o altă mască:
de politician, de jurnalist, de performer monden, chiar de
infractor etc.». Şi nu e aşa? À bon entendeur, salut!

Dumitru Mateescu

IDEI PRIVIND O NOUA TEORIE A NOŢIUNII

î

Îmi propun să ofer o nouă teorie a noţiunii.
Noţiunile sunt structuri rezultate ale acţiunilor, numite prin anumite cuvinte. În general noţiunile sunt numite diferit în diferite limbi. Noţiunea „fiinţă” este în
engleză being, în germană seind, în franceză l’etre, în
rusă bâtie etc. Din perspectiva rezolvatorului noţiunile sunt anumite structuri rezultând din acţiunea, efectivă sau mentală, a agentului asupra contextului material sau ideal. Noţiunile sintetizează rezultatele acţiunilor
asupra a ceva şi se exprimă prin cuvinte. În fapt agentul
acţionează asupra contextului şi această acţiune, ea însăşi, este reuşită sau nu. Existând o ierarhie a acţiunilor,
există şi o ierarhie a contextului care apare ca o metodă, anume ca un ansamblu de operaţii relaţionate într-o
anumită ordine care se impun ca reguli. De aceea contextul se prezintă ca un fenomen sau ca metoda altuia.
Acest context asupra căruia acţionează agentul caracterizează genul proxim al unei noţiuni, iar specia acţiunii asupra acestui context particular îi indică diferenţa
specifică. Noţiunea empirică este o sinteză a unor spe-
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cii de acţiuni (şi a rezultatelor acestora) ce acţionează
asupra metodei altuia, a unei porţiuni din natură, asupra unor fenomene naturale, iar noţiunea abstractă caracterizează anumite acţiuni mentale, opinii, ce intreprind un demers asupra metodei despre sau din opinia
altuia (asupra modului invăţat de a gîndi, a presupune,
de exemplu). Într-o asemenea accepţiune, rezultă ideea că orice noţiune empirică se introduce fie prin indicarea fenomenului la care se referă condiţionat de acţiunea care a condus şi acţionează asupra acestuia fie
prin structuri izomorfe. Structura noţiunii este şi derivarea ştiinţei din opinia altuia, din intenţie. Ştiinţa din
opinia altuia poate fi fizica teoretică sau matematica, de
exemplu, dar nu numai. Noţiunea abstractă este cauzată de structuri simetrice şi anume de către comunicare,
de ştiinţa din (sau despre) opinia altuia, de către obligaţia din opinie. Ea are şi structura derivării ştiinţei altuia din scop. Trebuie să reţinem ideea că orice generare fiind acţionalistă presupune apariţia unor structuri
acţionaliste, iar acestea sunt complexe de scopuri, fina-

Eseu

lităţi şi/sau metode, fenomene. Noţiunile sintetizează
asemenea structuri. În cercetarea mea am descoperit
că noţiunea, din perspectiva rezolvatorului, este rezultatul acţiunii dar ea nu este acţionalistă pentru rezolvator, ea nu îl determină pe rezolvator să acţioneze, conjuncţia structurii sale cu aceea a ştiinţei, care în rezolvatism este echivalentă cu conjuncţia structurilor acţionaliste este vidă[1]. Este compatibilă cu ştiinţa, cu conjuncţia structurilor acţionaliste ale altuia. Noţiunile agentului sunt folosibile de altul, iar conjuncţia ştiinţei altuia cu noţiunea empirică este comunicarea altuia generată de opinia agentului. Rezultă ideea că orice noţiune nu îl îndeamnă la acţiune pe agent ci pe altul[2] care
o însuşeşte. Ea este acţionalistă pentru altul, noţiunea
singură nu stimulează acţiunea efectivă sau mentală...
Agentul studiază noţiunea altuia şi altul pe a agentului.
Se poate demonstra că noţiunea empirică declanşează
acţiunea altuia decât a agentului şi că această declanşare este aceeaşi cu generarea rezolvării, fiinţării, de către
metoda din opinie a altuia. Noţiunea empirică este cauză a acţiunii altuia însă aceasta este benefică agentului. Dacă noţiunea generează ştiinţa agentului aceasta
are structura negării noţiunii empirice. Dacă noţiunea
empirică cauzează ştiinţa altuia atunci aceasta are aceeaşi structură cu generarea scopului din lipsuri interioare şi permisiunea din opinie. Dacă noţiunea empirică
a altuia[3] generează ştiinţa atunci aceasta este permisiunea şi determinarea scopului altuia de către lipsa interioară. Dacă noţiunea empirică generează ştiinţa din opinie, aceasta este acţiunea şi opinia. Dacă noţiunea empirică generează ştiinţa din opinia altuia atunci aceas1. Afirmaţia merită să fie comentată. Noţiunea este rezultatul
acţiunii agentului asupra a ceva dar ea, ca întreg, ca sistem, nu este
acţiune. Formarea, asimilarea noţiunii modifică contextul in care se
introduce iar cine se ocupă de referentul noţiunii ajunge la concluzia cerinţei modificării definiţiei acelei noţiuni. Stricto sensu se ştie
ceea ce se face cu succes; restul este încredere, descripţie uşor de
contrazis. Negaţia este luată în sensul său slab de orice în afară de
acea entitate, propoziţie, vizată. Asemenea negaţii slabe determină
grade de incompatibilitate, în funcţie de gradul de negare. Noţiunea (a ceva) este, conform pătratului lui Boethius, contrară ştiinţei
(a ceva) şi nu contradictoria ei. Aici sunt schiţate aliniamentele teoriei. La nuanţe apar anumite precizări.
2. Filosofia, în general, este şi o cugetare a agentului asupra
contextului. Rezolvatismul este filosofia din punctul de vedere al
rezolvatorului. Fiecare agent are un mod propriu de combinare, un
mod propriu de utilizare a orice, fiecare agent are metode proprii.
3. Ideea de noţiune a altuia cere o precizare. Când spun ”altul”
îl raportez la agent şi îl plasez în spaţiu. Noţiunea altuia este introdusă comparativ cu noţiunea agentului. Altul, are noţiunile cu aceleaşi structuri ca şi agentul rezolvator, egoul. În acest caz el este un
agent. Când îl consider un altul atunci il raportez la agentul rezolvator şi compar deoarece atunci apar nuanţe şi este in raport cu agentul avănd aceeasi structura, dar cu alte elemente, eventual cu semn
schimbat. În acest caz genul proxim este metoda agentului. Se cer
precizări şi nuanţări. Structura este aceeaşi insă cu semn schimbat.
Definită astfel, noţiunea lui devine obiect de studiu şi este ştiinţa
mea in raport cu intenţia celui vizat. Noţiunea empirică a agentului
este obiect de studiu al ştiinţei altuia şi este condiţionată aceasta,
de intenţia agentului. Generarea acţiunii agentului de către noţiunea empirică a altuia este spaţiul condiţionat de către metoda din
opinie a altuia. Spaţiul indică sistemul altuia. Noţiunea empirică a
altuia este o nuanţare, structura rămânând aceeaşi: acţiunea asupra
contextului. (metodei altuia)
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ta este limbajul altuia. Dacă noţiunea altuia generează
ştiinţa din opinie atunci aceasta este limbajul. Dacă acţiunea altuia implică noţiunea empirică atunci aceasta
este programul din opinie care depinde de scop. Dacă
acţiunea altuia generează noţiuni abstracte (la agent)
atunci programul din opinie este dependent de scop şi
aceasta este în conjuncţie cu permisiunea altuia. Generarea acţiunii de către limbaj este acţiune. Noţiunile
sunt raportate la altul. Ele sunt generate de comunicare, de ştiinţa altuia şi structura acestei generări este derivarea fiinţării, rezolvării din lipsă. Noţiunea este generată de obligaţie iar structura acestei generări este a
derivării intenţiei (scopul opiniei) din ştiinţa din opinie (de către teorie, de exemplu). Dacă interdicţia generează noţiunea atunci această generare are structura
permisiunii. Rezultă ideea asocierii noţiunii şi de acţiunea altuia ceea ce trimite la hermeneutică.
Reţinem că noţiunea este generată de: 1. comunicarea altuia; 2. ştiinţa altuia; 3. metoda altuia; 4. pasivitatea agentului. Noţiunea generează: 1. intenţia altuia; 2.
acţiunea altuia; 3. permisiunea.
Înţelegerea noţiunii empirice, care apare, o dată constituită, ca altul deşi este a agentului, are structura obligaţiei condiţionate de generarea scopului unui agent
q de către (un) program şi a acţiunii de către intenţie.
Înţelegerea noţiunii abstracte are structura conjuncţiei dintre ştiinţa despre altul şi metoda din opinia unui
agent diferit de unul anumit, q, determinată de intenţia şi acţiunea agentului q(nu a rezolvatorului)acestea.la
rândul lor generate de opinia rezolvatorului q.
Interpretarea noţiunilor empirice are structura conjuncţiei, este o metodă, dintre ştiinţa din opinia altuia
decât a agentului rezolvator şi metoda din opinia agentului deja intâlnit, q. Interpretarea noţiunilor abstracte
are structura interdicţiei (pentru rezolvatorul p) condiţionată de opinia (lui p) generată de scopul agentului q.
Explicaţia noţiunilor abstracte este interdicţia, pentru rezolvator, condiţionată de conjuncţia dintre opinia generată de scop şi de metoda oricui numai nu a
agentului q.
Explicaţia noţiunilor empirice are structura conjuncţiei dintre ştiinţa despre altul decât rezolvator şi
metoda altuia decât agentul q condiţionată de noutăţile pentru sau ale agentului q, care nu este rezolvatorul,
în conjuncţie cu intenţia condiţionată de scop.
Noţiunea generează ceea ce se numeşte limbaj. Limbajul este ansamblul metodelor de comunicare, ceea ce,
conform metodei proprii de investigare, conduce la
concluzia că el este generarea transcendentului de către imanent, a metodei efective de către metoda din opinie. Limbajul discursiv este o specie de limbaj. Noţiunile sunt numite de cuvinte. Limbajul interior este satisfacerea comunicării de către metoda din opinie iar aceasta
este generarea imanentului de către transcendent. Limbajul exterior este satisfacerea comunicării, a transmiterii de soluţii, de către netoda efectivă ceea ce inseamnă generarea metodei din opinie de către metoda efectivă, a transcendentului de către imanent.
Limbajul este generat de către comunicare şi de către ştiinţa altuia, limbajul interior fiind cauzat de coHYPERION
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municare şi de către ştiinţa din opinia altuia. Limbajul
este generat de către obligaţie, cel interior de către interdictie. Structura cauzării limbajului de către obligaţie este 1. aceea a derivării permisiunii din opinie; 2. a
determinării opiniei de către comunicare; 3. a disjuncţiei ne-exclusive a spaţiului interior, a celui exterior şi a
fiinţării, a rezolvării.
Conjuncţia noţiunilor empirice şi abstracte este comunicarea altuia condiţionată de către opinie,acţiunea
mentală şi de către acţiune iar disjuncţia lor este generarea comunicării de către scop şi intenţie.
Generarea limbajului de către conjuncţia noţiunilor este spaţiul condiţionat de către metoda din opinie
Structura acestei generări este a acţiunii condiţionată
de către metodă. Nu ştim decât ceea ce obţinem din acţiunile noastre, ale oamenilor. Generarea limbajului de
către disjuncţia neexclusivă a noţiunilor este permisiunea. Limbajul are o structură aproximativ spaţială iar
generarea de către conjuncţia noţiunilor este un spaţiu
condiţionat ceea ce trimite la altul. Limbajul şi este modul de trimitere la altul.
Limbajul relevă partea sintactică a limbii iar limbajul interior.partea semantică a acestuia.
Limbajul este acţionalist, conjuncţia cu ştiinţa fiind
derivarea comunicării din intenţia condiţionată de elementele cerute.
Înţelegerea limbajului este determinarea lipsei care
este generată de către scopul altuia. Interpretarea limbajului este comunicarea generată de către opinia condiţionată de către scopul unui alt agent .
Explicaţia limbajului este derivarea comunicării din
acţiunea unui agent q, permisiunea altui agent r, programare şi scop. Interpretarea limbajului este derivarea comunicării din opinia generată de un scop al unui agent
q, nu al rezolvatorului..
Abordarea este acţionalistă. Acţiunea este cauzată de
lipsă şi aceasta este izomorfă voinţei altuia. Perspectiva aceasta conferă agentului statutul de rezolvator parţial, cel puţin,eforturile sale fiind spre fiinţare, rezolvare, completare.[4]
Putem indica relaţiile in un pătrat al lui Boethius:
Noţiunea empirică este negată de acţiune în conjuncţie cu intenţia,implică opinia altuia care este negată de ştiinţă şi care este contrară noţiunii empirice. Noţiunea abstractă este negată de opinie şi scop, în conjuncţie, implică, acţiunea altuia şi este contrară ştiinţei
din opinie care neagă acţiunea altuia.
Limbajul este negat de către metodă şi scopul altuia,
este contrarul interdicţiei care neagă permisiunea. Limbajul interior este negat de intenţia altuia şi de metoda
din opinie, este contrarul interdicţiei din opinie care
neagă permisiunea din opinie.
Recapitulând,limbajul este generat de: 1. comunicarea altuia; 2. metoda altuia; 3. metoda din opinie;
4. obligaţie; 5. ştiinţa din opinia altuia; 6. ştiinţa din
opinie; 7. conjuncţia noţiunilor concretă şi abstractă.
Limbajul interior este generat şi de către societate. Limbajul interior împreună cu metodele altora generează
4. Toate corelaţiile specificate in text sunt rezultate ale unor
calcule logico-matematcie.
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limbajul propriu-zis de unde rezultă ideea că limbajul
este generat şi de către societate în conjuncţie cu metodele altor agenţi, fiecare agent având propriile metode,
moduri de combinare. Pe baza unor calcule logice, inclusiv dar nu numai, am constatat că experienţa, înteleasă ca generarea disponibilităţilor notionale de către
cele materiale si a cerinţelor noţionale de către cerinţele
materiale, este o cauză a limbajului empiric si abstract.
Limbajul generează permisiunea.
Fiinţezi pentru tine şi exişti pentru alţii.
Deoarece categoriile sunt şi noţiuni, ele au şi structura acestora, fiind stratificate. La nuanţă,constituie o
temă de cercetare relaţia noţiune-categorie.
Cele spuse ne oferă materialul logistic pentru a construi o teorie (rezolvatistă) a judecăţii. Judecata este o
evaluare exprimată prin propoziţii. Propoziţiile sunt
formate din specii de cuvinte numite termeni.Judecata
nu se confundă cu propoziţia deşi înţelegerea ei porneşte de la structura propoziţiei. Judecata clasică este aceea
a relaţiei cu structura:”S este P” în cazul celei afirmative
şi „S nu este P” pentru aceea negativă.Expresia ”este” indică includerea parţială sau totală a subiectului în predicat în calitate de soluţie căci în o structură dinamică
se pătrunde ca soluţie şi judecata este o structură dinamică. Expresia „S este P” include o entitate S care este
în P şi aceasta înseamnă că ceva este perceput senzorial
empiric sau raţional, ideal, ca element al lui P, o însuşire care se determină raţional. De aceea structura oricărei judecăţi afirmative este implicarea noţiunii abstracte
de către aceea empirică. În judecată S este analog unei
noţiuni empirice chiar dacă ea, în sine, este abstractă.
Prin calcule se determină structura judecăţii ”S este P”
şi anume aceea a permisiunii din opinie. Orice judecată de relaţie afirmativă este permisivă. Structura judecăţii de relaţie negativă este „S nu este P” şi, prin calcule, se determină a fi aceea a obligaţiei ceea ce este şi a
unei interdicţii din opinie pentru altul. Altul, în raport
cu societatea, ca agent colectiv este natura. Judecata de
relaţie afirmativă este generată de către ştiinţa din opinie, de către comunicare. Judecata negativă respinge pe
aceea afirmativă.
Se pot cuantifica expresiile, în limbajul articulat al
judecăţilor, propoziţiile.
Folosind modul propriu de cercetare, putem calcula
şi ajungem la constatarea că A „toţi S sunt P” are structura generării: ştiinţei altuia de către acţiunea agentului. Orice expresie, indiferent ce afirmă, în profunzimea sa, este o statuare a ştiinţei altuia cauzată de acţiune. Agentul, în acţiunea sa, descoperă un element al
ştiinţei altuia sau a ştiinţei despre altul.
E. Toţi S nu sunt P: Obligatoriu p. Orice negaţie universală, în profunzimea sa, indică o obligaţie a agentului şi prin aceasta o interdicţie, o privaţiune.
O. Unii S nu sunt P. Finalităţile agentului sunt cauzate de finalităţile altuia. Prin aceasta se determină anumite limite ale acţiunii agentului.
I. Unii S sunt P: Altul are o anumită permisiune sau
agentul determină o permisiune în opinia sa, poate presupune ceva. Pe acest temei se poate stabili şi structura
modurilor silogistice.
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Lucian Gruia

„CASA FRUMOASĂ A VEŞNICIEI”

Eu, arhitectul Imhotep, îmbătrânit în slujba adevărului şi frumuseţii, transmit posterităţii povestea primei piramide. Mâna îmi tremură, ochii lăcrimează reamintindu-mi forma perfectă pe care zeul înţelepciunii, Thot, cel
care ne-a dăruit tuturor cuvintele, scrierea şi harul creaţiei, mi-a revelat-o după nenumărate nopţi de singurătate şi insomnie.
Atunci, ca şi acum, de pe terasa observatorului astronomic al templului din Heliopolis, contemplam naşterea
stelelor din pântecul zeiţei cerului. Astrele clipeau uimite
din pleoape, pâlpâiau nesigure prin văzduhul înmiresmat,
străluceau tot mai ferm pe măsură ce aripile ibişilor fosforescenţi depuneau întunericul la picioarele zeilor.
Eram tânăr, constelaţiile se roteau ameţitor, priveam,
de-a lungul nervurii frunzei de palmier a merketului, răsăritul stelei Sirius. Sufletul îndrăgostitei Isis incendia orizontul, rostogolindu-se din Sothis spre trupul lui Osiris
adormit în constelaţia Orionului. Magia iubirii întoarce
viaţa în trupul muritor, este noaptea Anului Nou, zeul vegetaţiei se trezeşte, în lumea divină, până şi umbra mea
devine albă.
Corabia soarelui Ra plutea pe sub poarta apusului, paznicii ţării umbrelor aţipiseră, focul mocnea molcom prin
nările lor amorţite. Vocile miilor de preoţi, profeţi, magicieni, vrăjitori, astrologi şi preotese – acompaniate de flaute, cimbale, alăute -, înalţă bolta capelei până la steaua
Sirius. Puterea, imanentă rugăciunilor, constrânge zeiţele
nopţii să călăuzească, fiecare la ora ei, barca solară printre primejdiile întinse la tot pasul de întruchipările malefice ale întunericului.
Muzica încetează brusc. Galaxiile frânează scrâşnind,
vibraţia tăcerii turteşte luna, deşertul năpădeşt inimile,
gleznele credincioşilor devin de nisip, trupurile se năruie, feţele extaziate sărută pământul. Numai dragostea zeiţei Isis poate mişca universul încremenit la miezul nopţii. Sirius străluceşte mai tare, aprinde constelaţia Orionului, razele lor conjugate rotescosia Carului Mare, Osiris a
înviat, elanul corurilor dezlănţuite acoperă furtuna de nisip şi urletul mării.
Încalţ sandalele de papirus, cobor în templu. Habotnicii bat mătănii, aplecarea frunţilor înalţă speranţele. Pro-
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cesiunea se retrage apoteotic, marele preot îmi şopteşte
din mers:
Curând, sufletul faraonului Djoser va fi o candelă pe
bolta cerului, mă rog doamnelor Egiptului, Edjo şi Nekhbet, să-i dăruiască putere, mâine la ceremonia invocării zeului Hapi, cel care revarsă apele Nilului, fertilizând
ogoarele noastre, pregăteşte proiectul monumentului său
funerar.
Printre răbufnirile violente ale tobelor, răzbat clinchetele suavelor ciocniri ale mărgelelor menetelor – prinse la
gâturile dansatoarelor şi vibraţiile reci ale lamelelor sistrelor – fixate la coapsele lor fierbinţi, rămân singur. Un cuţit
de gheaţă mătură încăperea.
Corabia solară a regelui meu se-ndreaptă spre ţara umbrelor. Urmăresc traiectoria pe bolta înstelatei capele. Tavanul reprezintă universul. Apele şi trestiile duşumelei
freamătă, curând mitul lui Osiris va fi reconfirmat. Iată
ilustraţiile pereţilor povestesc creaţia lumii. Atum, părintele zeilor, concepe prima pereche divină, trupul său uriaş se arcuieşte, plămânii năpustesc uragane şi fluvii asupra nimicului. După liniştirea prăpădului, mâinile imnese strâng la piept copiii divini. Su (Aerul), Tefnut (Apa).
Ochii înduioşaţi luminează întâia oară. Îmbrăţişarea părintească transmite progeniturilor divine sufletul Ka, nemuritor. Apele framătă, cerul suspină, spasme fluide se ridică în văzduh, rodul dragostei primului cuplu sunt: Nut
(Cerul) şi geb (Pământul). Copiii acestora alcătuiesc alte
familii: Osiris (Vegetaţia), Isis (Iubirea); Seth (Distrugerea), Nepthys (Datoria). Seth îl ucide pe Osiris, Isis şi Nepthys adună bucăţile trupului sfârtecat, iubirea soţiei reânvie soţul, astfel Osiris devine stăpânul Duatului, ţara
umrelor.
Curând sufletul faraonului Djoser se va înălţa la judecată în faţa tronului lui Osiris. Fiind bun şi drept în viaţă, va fi confirmat şi se va trezi fericit în „casa frumoasă
a veşniciei”.
*
Degetele seraficei regine ostenesc mângâind corzile
harpei, în genele faraonului razele soarelui împletesc corăbii cereşti, Djoser se trezeşte. După baia fierbinte, rezolHYPERION
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vă problemele statului: plângeri, dispoziţii, sentinţe. Plumbul coroanei duble: toca roşie a Egiptului de Sus şi boneta
albă a Deltei, apleacă fruntea îngândurată. Zincul şarpelui Urareus – condensator electric care trăsneşte duşmanii – încorsetează tâmplele îngheţate. Barba falsă s-a dezlipit, coada taurului – simbolul bărbăţiei – atârnă umilită pe şold. Ajutat de preoţi şi de fii lor, care-i sunt slujitori
-, încalţă sandale de aur, urcă greoi în barca celestă, scapă
biciul dreptăţii din mână, cu dreapta se sprijină în toiagul
de păstor al poporului. Ambarcaţiunea, ridicată pe umerii
celor 80 de sacerdoţi tineri, navighează spre apele Nilului.
Acolo va întâlni fregata soarelui cu cap de maimuţă, Hapi.
De-a lungul fluviului, ţăranii aşteaptă răbdători minunea.
Faraonul, înveşmântat în alb, se ridică şovăielnic de pe
tron, glasul său murmură aproape nedesluşit:
Eu, Horus de aur; Taur puternic al Thebei; cele două
Doamne Edjo şi Nekhbet, Rege al Egiptului de Sus şi de
Jos; Fiul Soarelui; iubit de Hator, doamna turcoazelor –
invoc puterile tale magice, puternice Hapi – revarsă apele Nilului peste ogoarele noastre protejate de Aker; Chun,
dăruieşte plantelor sevele proaspete; adăpaţi-vă hipopotami ai zeiţei Tueris şi voi, bâtlanii lui Zebauti; Methier,
dezleagă cascadele, spre slava ţării şi bucuria recoltei!
Preoţii, după abluţiune, aduc prinoase de făină, libaţii
cu vin şi undelemn, jertfesc berbeci. Sângele curge spre ţărână, fumul tămâiei se-nalţă spre cer; faraonul bate de trei
ori cu toiagul în barcă, dulapul ferecat se deschide, statuia
zeului Hapi este arătată mulţimii înmărmurite, angrenajele funcţionează perfect, zeul aprobă prin înclinarea capului cererea faraonului – zeu Djoser şi răspunde prin cuvintele preotului ventrilog din apropiere. Poporul se prosternează, apele fluviului părăsesc albia.
Uralele sparg cerul, dansatoarele provoacă stihiile cu
piepturile obraznice, înfioară apa cu gleznele, procesiunea se înapoiază în templul solar Heliopolis. Marele preot
înaintează cu spatele, nedezlipindu-şi privirile de pe chipul sfânt, faraonul tresare, îşi simte oasele uşoare, o putere nevăzută îl ridică irezistibil spre cer. Porţile grele ale cetăţii se închid huruind, întâia zi a anului soseşte îndoliată.
*
Nimic nu-mi va şterge din memorie această ultimă invocare a zeului Hapi de către faraonul Djoser. Acum sufletul său s-a contopit cu spiritul Ba al tatălui solar. În cele 70
de zile, cât trupul se va mumifica în baia de natron, iar organele interne în soluţiile din cele patru vase canopice, patronate de fiii lui Horus, şi locuitorii ţării îşi vor smulge părul, îşi vor sfâşia hainele de in, îşi vor turna ţărână pe cap;
trebuie să întocmesc planurile monumentului său funerar.
M-am săturat de casele obişnuite, mastabalele, în care
sufletul trăieşte la nivelul semnificaţiilor cuvintelor, necontaminat cu materia, săturându-se cu priveliştea alimentelor pictate, reînviind simbolic mumia şi statuetele
tekenu; protejat de amuletele şi descântecele „Cărţii morţilor”.
Nu vreau nici hipogeele subterane, ascunse privirii, ale
căror camere mortuare, săpate la baza unor puţuri adânci,
sunt umplute cu pietre spre a le feri de jefuitori.
Visez un monument sublim închinat vieţii, perfecţiunea să transmită generaţiilor viitoare concepţia noastră
despre lume, ştiinţa, arta, religia – o sinteză magnifică a
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spiritului. Voi aboli canoanele învechite, va trebui să înşel vigilenţa preoţilor.
Noapte de noapte, lianele nervilor se-ncolăcesc în lumea formelor, nu au de ce să se prindă, recad obosite în
zori.
Ameţesc urmărind cele 36 de sectoare ale cerului, poate Sothis, stăpâna anului mă va ajuta. Planetele se rotesc
anapoda, cobor din turn, mă plimb pe aleea zeilor, biciuit de briza nopţii. Interoghez simbolurile sacre aşezate de-o parte şi de alta a domosului. Spune-mi tu, Amon,
cel ascuns în trupul berbecului sau gâştii, cine dă măreţie spiritului? Şi tu, Maat, zeiţa dreptăţii, ce este adevărul?
Toth, înţeleptule, care poate fi forma gândului? Revelaţimi voi, Edjo şi Nepthys, esenţa sufletului Egiptului! Osiris, dezvăluie-mi secretul spaţiului şi al timpului, fă-mă
să văd tăcerea!
Aştept îngenunchiat răspunsul zeilor. Frunzele palmierilor sărută degetele prelungi ale vântului; statuile rămân
impasibile. Stelele pălesc, risipind gândurile, lumea redevine concretă. Se face ziuă. Îmi masez fruntea înfierbântată, capul este sediul voinţei, nu inima cântărită cu balanţa
dreptăţii la judecata din urmă.
Am rămas singur, trebuie să găsesc, în interiorul fiinţei
mele, forma tuturor formelor. Mă voi retrage pentru meditaţie în grota de la marginea deşertului. Singur cu întunericul, voi aştepta limpezirea apelor gândirii.
Pornesc spre locul privaţiunii mele deliberate. Ţăranii, părăsind casele construite din cărămizi arse la soare, împrăştie seminţele de orz şi de grâu pe mâlul depus
peste ogoare de apele Nilului; însămânţarea o fac turmele de oi şi porci călcându-le în picioare. Acolo, sub brazdele improvizate, în împărăţia lui Osiris, se va desăvârşi
minunea rodirii, aşa cum sper că se va întâmpla şi în grota izolării mele.
Pătrund adânc în peşteră, galeria întortocheată ajunge într-o sală vastă, o denumesc Templul meditaţiei. Sting
făclia, liniştea mă înăbuşă, mi se aud bătăile inimii, respiraţia, poate şi forfota gândurilor neliniştite.
Pierd noţiunea timpului. Întunericul absolut amplifică zgomotele, picătura de apă prelinsă de pe tavan devine cascadă răsunătoare, zborul liliacului provoacă furtună, pietricica desprinsă din perete înseamnă prăbuşire de
stânci. Singurătatea, izolarea, tenebrele trezesc interiorul
fiinţei: culorile năpădesc ochii, în scoica urechii vuiesc glasuri necunoscute. Priviţi! Deşertul este o frunză imensă,
ruginită, dunele aleargă pe suprafaţa ei lucioasă, înghit totul, antilopele, cămilele, gazelele,–înnebunite îşi caută salvarea în oaze, cerul se strânge, marea uscată şi fierbinte absoarbe peisajul, etern rămâne numai nisipul. Monumentul meu va trebui să fie uriaş ca să nu-l acopere nisipul şi
puternic încât să oprească scurgerea timpului.
Am obosit. Îmi amintesc copilăria petrecută pe malul fluviului, muncind la lucrările de îndiguire, apoi şcoala de scribi, pasiunea pentru geometrie, astronomie, artă.
Am propus construirea lacului de acumulare din jurul
Memphisului, care preia surplusul apelor în timpul inundaţiilor catastrofale, salvând oraşele şi statele noastre. În
timpul lucrărilor, şantierul a fost vizitat de faraonul Djoser. Uimit de grosimea stăvilarului şi lungimea digurilor,
mi-a spus:
De azi înainte vei fi arhitectul meu.
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Visele mele îşi desfăşurau aripile. Am instituit ştafetele care anunţau, prin toate cetăţile de pe vale, nivelul apelor revărsate, prmiţând evacuarea zonelor ameninţate. Ce
vremuri minunate!
În peşteră, timpul curge altfel. Puncte colorate dansează pe retină, se joacă, se adună, se risipesc, alcătuiesc figuri geometrice tremurătoare care se destramă încet. Apoi,
procesiuni de preoţi şi fecioare înveşmântate în alb traversează grota, se-ndreaptă spre mine, pătrund în creierul meu. Calota craniană se deschide, asist la naşterea lumii. Atotputernicul Atum scuipă Apa primordială Tefnut
şi Aerul Su. Se face lumină. Apa, albastră şi limpede ca şi
gândul divin, se roteşte în cercuri, din adânc apare prima
creastă, albă, strălucitoare, strigându-şi perfecţiunea spre
cele patru zări. Piscul stâncii se îndreaptă spre steaua Sirius. Muchiile muntelui sunt stâlpii de susţinere ale bolţii
cerului. Astfel s-au născut între eternitate Geb (Pământul) şi Nut (Cerul).
În temniţa minţii răsare soarele. Piramida muntelui sacru este cea mai frumoasă casă a veşniciei. Tot astfel se
naşte gândirea ordonată din haosul ignoranţei. Piramide
imateriale se scurg prin vârful stâncii primordiale în tot
universul. În fiecare punct al spaţiului, vom descoperi de
acum înainte amprenta gândului.
Aprind făclia, mă ridic în picioare, izolarea mea s-a
sfârşit. Mulţumesc zeului Thot pentru materializarea imaterialităţii spiritului.
*
Nopţile următoare, în observatorul astronomic al templului, am desenat cu pensula de trestie forma primei piramide. Ea este Atum nediferenţiatul, cuprinzând în sine:
apa, aerul, cerul, pământul, dragostea, viaţa prezentă şi
moartea–adică viaţa viitoare. În efortul înţelegerii, gândul se înalţă pe cele şase trepte ale piramidei ca şi în ziguratele asiro-babiloniene. Ele reprezintă treptele cunoaşterii: senzoriale, intuitive, ştiinţifice, generale, universale, divine. Întâi vedem lcrurile, pipăim contururile, încercăm să intuim ce reprezintă, verificăm experimental ipotezele, trecem la judecăţi generale şi universale. Meditând
asupra rostului lor în echilibrul lumii, avem revelaţia divină a întregului.
Mormântul faraonului Djoser va fi amplasat pe axa ce
uneşte vârful cu centrul bazei piramidei, într-o hipogee
subterană. Un coridor va străbate construcţia până la templul revelaţiei, amintirea grotei de la marginea deşertului.
Sala va mai adăposti un sarcofag gol, regele trebuie să aibă
două morminte pentru că a stăpânit două regate unificate.
Alerg la Marele preot. Mă ascultă uluit:
Cum vei realiza această minune?
Blocurile de calcar le găsim pretutindeni. După şlefuire le vom rostogoli pe trunchiurile cedrilor şi pinilor aduşi
din Liban şi Nubia. Vom folosi pârghiile, scripeţii şi funiile
împletite din in sau papirus. Înălţarea piramidei se va face
transportând piatra pe plane înclinate, amenajate din pământ şi cărămidă. De pe un strat pe altul, vom ridica blocurile cu ajutorul balansoarelor de lemn. Pe pereţii camerelor şi coridoarelor interioare, la lumina algelor fosforescente, vom picta în culori vegetale, cele mai frumoase scene ale vieţii terestre: ofrandele închinate zeilor, culesul recoltelor, vânătoarea bourului, dansurile rituale. Regele va
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fi reprezentat tânăr, în plinătatea forţelor, cu trupul de slavă. Aşa va învia în ţara lui Osiris. Bunul, dreptul, neprihănitul Djoser va trece uşor pragul umbrelor, sufletul său–
cărăbuş de aur, se va înălţa la corabia soarelui.
După zece ani de muncă neîntreruptă a ţăranilor, meseriaşilor şi sclavilor, piramida a fost înălţată. Fiica gândurilor mele tronează la Saqqara, aproape de Memphis. Ea
mă va face nemuritor. Contemplându-mi creaţia, proaspătă, strălucitoare, am simţit crescând în mine puteri uriaşe şi că mă înalţ în lumea zeilor.
Scăzând entuziasmul, odată cu trecera anilor, mi-am
dat seama că pot perfecţiona piramida şi am realizat în
trei decenii, prin munca a o sută de mii d eoameni, mormântul faraonului Keops, urmaşul lui Djoser. Dimensiunile nemaizăzute înfioară cerul şi pământul. Monumentul
este locul genezei formelor, revărsarea cuvântului în materie, contactul finitului cu infinitul. Am înţeles continuitatea gândirii, piramida nu mai are trepte. Două milioane
trei sute de mii de blocuri de piatră, perfect îmbinate, realizează monumentl de la Giseh. Întregul edificiu e poleit
cu blocuri fine de calcar alb care scânteiază orbitor la primele raze ale dimineţii. Piramida străluceşte ivindu-se din
noapte ca muntele sacru răsărit din apa primordială. Raporturile diferitelor axe de simetrie reprezintă numărul de
aur, secretul frumuseţii. Perimetrul bazei împărţit la înălţimea piramidei este un număr mai presus de fire, aici raţionalul şi iraţionalul se întâlnesc. Înălţimea construcţiei,
înmulţită cu un miliard, este egală cu distanţa de al mormântul fiului la corabia tatălui, Soarele Ra, aflată la zenit.
Incinta sacră am completat-o cu un templu, trei piramide mici, o grotă săpată în stâncă şi cinci bărci ale soarelui.
Feţele laterale sunt orientate spre cele patru puncte cardinale răspândind în lume gloria noastră. Vârful piramidei
este orientat spre steaua Sirius, iar culoarul descendent
spre Alfa Draconis din constelaţia Balaurului. În timpul
inundaţiilor, la amiază, construcţia străluceşte, când începe semănatul, faţa nordică este umbrită.
Grecii, înmărmuriţi de perfecţiunea piramidei, au inclus-o între cele şapte minuni ale lumii. De fericire mi-au
crescut aripi şi zburam deasupra pământului.
Extazul mi-a fost curmat brusc. Marele preot mă acuză
că am construit piramida exclusiv pentru gloria mea personală, întrucât ea nu este mormântul faraonului Keops.
În faţa celşor 30 de judecători, câte 10 din Heliopolis,
Teba, Memphis şi a preşedintelui, purtând însemnele zeiţei dreptăţii Maat, am răspuns acuzaţiilor în scris: „Mormântul sintetizează cunoştinţele noastre, care sunt în primul rând ale preoţilor şi ale faraonului – preotul suprem.
Sufletul său va fi fericit în această formă perfectă. Gloria
va fi în primul rînd a lui şi pe urmă a noastră. Am dreptul
să păstrez secret locul camerei mortuare, din marea piramidă, pentru a nu fi jefuită.”
Marele preot a formulat o nouă întrebare:
Iscoadele mele, strecurate printre pietrari, pictori,
sculptori nu au lucrat la decorarea camerei funerare, ea
nu există!
„Am zugrăvit singur mormântul, legea îmi permite să
nu dezvălui amplasarea acestuia, jur să spun adevărul, zeii
să mă pdepsească dacă mint, la judecate din urmă!”
Am fost achitat.
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Imhotep credea că această formă este ascunsă în creierul său. După 5000 de ani, în secolul XX, au fost descoperite, în neocortex, celulele piramidale.
În anul 820 când arabii, sub conducerea califului ALMamun, pătrund primii în piramidă, după săparea unei
galerii de 30 de metri, care a intersectat norocos un coridor interior, se descoperă camera funerară, amplasată
exact în centrul de greutate al construcţiei. În încăpere,
sarcofagul regelui era gol!
*
Astăzi s-a mai descoperit că aşezând o bucată de carPapirusul lui Imhotep a ars împreună cu biblioteca din ne în centrul de greutate al unei piramide transparente, de
Alexandria. Arhitectul a fost zeificat, în Egipt au fost con- sticlă, aceasta nu putrezeşte. De asemenea, câmpurile elecstruite de atunci 150 de piramide, de unde s-au răspândit tro-magnetice se scurg prin vârfurile ascuţite, piramida ar
în întreaga lume: maiaşii, olmecii, aztecii, toltecii, perşii, putea fi o antenă cosmică.
indienii, chinezii preluând această formă a cărei origine
Una din celulele piramidale ale creierului meu, a cărei
se află totuşi în ziguratele asiro-babiloniene.
memorie se perpetuează genetic de la începutul lumii şi al
Fiecare templu, fiecare biserică – de orice religie – în- vieţii pământene, mi-a povestit într-o noapte de vară fierchide în sine piramida primordială, simbolizând muntele binte, pe balconul apartamentului meu de pe strada Apusacru ivit din apele mării.
sului din Bucureşti, privind pe cer răsăritul stelei Sirius,
această poveste a primei piramide.
Acum, la bătrâneţe, contemplu piramida visurilor mele.
Tot ce am avut de spus este gravat pe plăcile de calcar alb
care acoperă suprafaţa construcţiei. La capătul puterilor,
sufletul meu se gândeşte la casa frumoasă a veşniciei, închei manuscrisul, edificiul ascunde un secrte, nu mai sunt
în stare să-l dezvălui, îl veţi descoperi singuri. Iau acest papirus în gură, am să-l dau vamă barcagiului să mă treacă
oceanul cerului în ţara umbrelor.

n
Constantin Coroiu

Memoriile romanticului îmblânzit

Născut la Paşcani, în 1916, într-o familie de agricultori
– primul din cei 11 copii ai acesteia –, Constantin Ciopraga ilustrează ceea ce Nicolae Iorga exprima, cum nu se
poate mai memorabil şi mai adevărat: – „Oamenii mari se
nasc în case mici”. A respirat, de la cea mai fragedă vârstă,
aerul încărcat de istorie şi poveste din spaţiul sadovenian
cu care sensibilitatea-i romantică şi spiritul său aflat sub
semnul echilibrului, al clasicismului, al „romantismului
îmblânzit” au rezonat puternic. A învăţat la aceeaşi şcoală
unde Sadoveanu însuşi fusese elevul Domnului Trandafir.
A continuat la Liceul „Nicu Gane” din Fălticeni, printre ai
cărui elevi celebri se număraseră creatorul Baltagului şi
al Fraţilor Jderi, Nicolae Iorga, E. Lovinescu. Cât priveşte universul copilăriei, citim în volumul Caietele privitorului tăcut: „Nu erau mai mult de trei sute de metri între
casa Sadovenilor şi cea a familiei mele... Personaje şi locuri evocate de autorul Baltagului mă ademeneau cu atât
mai explicabil, cu cât identificam mereu în juru-mi diverse modele. Aflam astfel de timpuriu că modelul protagonistei din Floare ofilită fusese sora lui Jorj Atanasiu, coleg de gimnaziu al prozatorului; că oameni pe care îi întâlneam zilnic, pe stradă, fuseseră şcolarii Domnului Trandafir; că la palatul Cantacuzino, ajuns după două secole în
stăpânirea Roznovenilor, venise odată, cu vinuri din Ţara
de Jos, comisul Ioniţă, cel care în tinereţe, într-o întâmplare năprasnică, îşi pierduse o «lumină» la Fîntîna dintre
Plopi; şi tot acolo prezidase adunări selecte latifundiarul
N. Roset-Roznoveanu, meditativul din Venea o moară pe
Siret”. Pe marele scriitor – căruia avea să-i consacre două
cărţi de referinţă – Mihail Sadoveanu, evocator al istoriei, 1966, şi Mihail Sadoveanu, fascinaţia tiparelor originare, 1981, dar şi numeroase alte eseuri – l-a cunoscut,
mai bine zis l-a văzut prima oară, în 1930, la Paşcani. Era
luna noiembrie şi Sadoveanu, care tocmai împlinea vârsta de 50 de ani, a descins în gara din oraşul natal întâmpinat de un cor cântând un fragment din Aida de Verdi:
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„Oaspetele cu pălărie cât un sombrero mexican, cu lavalieră şi baston, s-a întreţinut cîteva minute cu primarul şi
ceilalţi, apoi, condus la sala Unirea, l-am revăzut pe scenă,
înconjurat de organizatorii festivităţii”. Printre vorbitorii
care l-au salutat s-a aflat şi distinsul profesor fălticenean,
Dan Protopopescu, vânător pasionat, ca şi cel omagiat. El
i s-a adresat – îşi aminteşte memorialistul – cu pateticul
Măiestre. Atunci – „Ca simplu şcolar la Paşcani, am avut
favoarea să citesc pe scenă, în faţa autorului, un fragment
dintr-o evocare, Grădina morţii”.
Cu o memorie fabuloasă, profesorul, scriitorul şi rafinatul cărturar face pasionante incursiuni genealogice, evocă istoria caselor, locurilor, monumentelor, străzilor, relevându-le spiritul profund. Schiţele de portret, date inedite privind inclusiv toponimia, onomastica, vestimentaţia - prin toate acestea ni se restituie, în fond, o epocă,
o lume. Iată o apariţie şi un tablou de roman: „Fiica mai
mare a Veronicăi Micle – Valeria –, căsătorită cu prinţul
Mihail Sturdza de la Boureni, venea la Paşcani – şapte kilometri – pentru cumpărături; se deplasa cu automobilul
său modern, decapotabil. La volan, un şofer neamţ, meditativ, slăbănog, cu ochelari, cu şapcă de piele, brună… În
dreapta lui, o cameristă în halat alb. Pe bancheta dindărăt, Valeria Sturdza, acum planturoasă, opulentă; pelerină albă, pălărie cu voaletă, ochelari. – «Trece Sturdzoaia»
–, îşi ziceau oamenii, curioşi să vadă maşina cu numărul 1
din judeţ. În urma ei, valuri de praf. Copiii Valeriei, Grigori şi Mihail (nume tradiţionale în familia Sturdza), veneau şi ei la Paşcani (…) Amândoi – tineri, joviali. Fratele mai mic al lui Grigori, palid, tăcut, bolnăvicios (decedat în 1939), prefera umbletul călare. Pe călduri mari, călăreţul cu cască colonială, din rafie, se oprea în faţa unui
local cu băuturi de lângă casa noastră şi, fără să descalece,
striga să i se aducă bere rece”.
O paranteză: Valeria Sturdza de la Boureni era fiica
(una din cele două şi cea mai mare) a Veronicăi şi a lui Şte-
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fan Micle. Nu a lui Eminescu, cum scria un aşa-zis ziarist,
insolent şi de o vastă incultură, în două cotidiane centrale, cu nişte ani în urmă. Ea se născuse cu mult înainte de
începutul legendarei iubiri dintre mama sa şi Eminescu.
Ignorantul reporter de tip nou mai abera şi că mormântul Valeriei Sturdza, fostă Micle, ar fi fost distrus de comunişti. Cu un minimum de profesionalism sau măcar din
curiozitate ar fi putut afla că distrugerile au fost provocate de bombele căzute în zonă, în Al Doilea Război Mondial, aşa cum povesteşte şi profesorul Constantin Ciopraga.
Vorba lui Andrei Pleşu, asemenea „ziarişti”, asemenea ambuscaţi „scriu într-o zi mai mult decât au citit într-o viaţă”, În plus, adaug eu, nu înţeleg nimic, pun întrebări imbecile şi violează limba română.
După anii petrecuţi în climatul de la Fălticeni, ca elev
al prestigiosului liceu „Nicu Gane”, climat căruia Constantin Ciopraga îi consacră un emoţionant capitol în „Caietele privitorului tăcut”, urmează Iaşii, de a cărui ambianţă cosmică, morală, culturală, universitară se leagă cea
mai mare parte a biografiei Profesorului şi scriitorului. De
oriunde în lume s-a aflat – ca lector la Sorbona, dar, mai
înainte, ca prizonier timp de patru ani în infernale lagăre
siberiene, ca invitat sau ca trimis la numeroase reuniuni
ştiinţifice, desfăşurate sub auspiciile unor academii şi universităţi din Europa şi America, ori călătorind în Italia, în
Grecia şi pe alte meleaguri - s-a întors, îmbogăţit, în Iaşii
marilor uniri şi ai marilor iubiri. În Caiete… sînt pagini
superbe despre ţări, oraşe, monumente, personalităţi, întâmplări, habitudini. Cele rezervate Iaşilor, luminozităţii
unice a spaţiului în care se instalează Cetatea lui Dosoftei, a lui Dimitrie Cantemir, a lui Neculce, Asachi şi Alecsandri, a lui Eminescu şi Creangă locul atâtor fapte şi monumente întemeietoare de ţară şi de cultură românească,
oraş pe care G. Călinescu nu ezita să-l numească „Florenţa României”, au însă o vibraţie specială. O mărturisire mi
se pare relevantă în acest sens: „De sute de ori m-am surprins căutând, dincolo de exteriorităţi în mişcare, un profil
al Iaşului esenţial. M-a ţinut în loc ideea unei priviri plurale unificând transparenţe şi nuanţe ceţoase, jaloane primare empirice şi suprapuneri novatoare. Un melanj fecund!
O lume de complementarităţi, părţile urmând a fi montate într-o vedere totalizantă. În drumul meu de fiecare zi,
de acasă, de lîngă Turnul Goliei, pînă la Universitate, străbat şapte secole de istorie. Îmi reglez ritmul interior cu acela al înaintaşilor. Mă simt protejat şi solidar…”
La Iaşi, ca student, a audiat cursurile unor mari profesori, inclusiv faimoasele prelegeri de Estetică literară ţinute
în 1938 de „proaspătul conferenţiar” G. Călinescu, publicate prompt, săptămînal, notează memorialistul, în „Adevărul
literar şi artistic”. Au fost nouă la număr şi, la scurt timp, ele
aveau să fie reunite în volumul Principii de estetică, apărut la „Fundaţia pentru Literatură şi Artă”. Într-un interviu,
Alexandru Piru, coleg cu Constantin Ciopraga, îmi spunea
că prelegerile lui Călinescu la Universitatea din Iaşi „au fost
cele mai strălucite prelegeri de literatură ce s-au făcut vreodată în ţară la noi. Ele adunau un public imens”. Mai nuanţată, dar nu mai puţin adevărată şi interesantă, este imaginea pe care ne-o restituie Constantin Ciopraga: „Afluenţa la
orele de curs călinesciene ţinea de modul particular în care
omul de la catedră, foarte prizat, îşi regiza expunerea; limbaj dezinvolt, fermecătoare vervă dialectică, afirmaţii tran-
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şante, scenarii imprevizibile, temeritate în actul de a nega
sau de a ratifica. Totdeauna dominator, totdeauna sigur pe
el, conştient de obedienţa amfiteatrului în admiraţie. Pe de
altă parte, în autorul Enigmei Otiliei, în intelectualul profund, supraerudit, în exegetul subtil cu nostalgia clasicismului, coexistă un commediante mobil, un alter-ego vibratil, impacient, impulsiv, asimetric; se întâlneau în el, confruntându-se pluriform, creatorul cu sclipiri demiurgice şi
iscoditorul maliţios, magicianul şi histrionul înclinat spre
grotesc; imoderat şi muşcat de scepticism, anxios şi practicând şarja pasională – în toate se vedea o personalitateunicat. Călăuzul estet, mai degrabă acrimonios, acţiona sub
semnul unei vanităţi nesatisfăcute, proiectîndu-şi nostalgiile intime, unele de o febrilă grandoare, în perpetua aspiraţie spre monumental; adulat, urmat, apreciat sau contestat,
imitat de către mulţi, stilul Călinescu rămînea fatalmente
irepetabil: un fenomen absolut personal (…) Cînd, la cursuri, cita pentru exemplificări versuri de autori contemporani, o făcea cu voce albă, deliberat monocordă, ironizantă, vădit minimalizatoare. Voia să demonstreze că la o atare lectură rezistă numai creaţiile autentice; pe când, dimpotrivă, declamaţia nuanţată poate întreţine falsa impresie că
un text mediocru ar avea suflu”.
Unele portrete se constituie doar din două-trei tuşe.
De pildă, cele schiţate pe fundalul sumbru şi alienant al
lagărului. Iată unul dintre acestea: „În mantaua-i lungă,
aproape până la pămînt, se învârtea în cerc pe sub mestecenii lagărului de la Oranki, cu mâinile la spate, tăcutul,
mâhnitul Laurenţiu Fulga; prozator deja lansat, publicase Straniul paradis, carte primită elogios. Pe file de hârtie de ambalaj, de culoarea stufului uscat, el scria acum un
roman de război, Focul negru, reluat apoi în altă variantă”.
Realitatea frontului, a lagărelor devansează ficţiunea.
Infernul poartă nume ca Oranki, Monastârca, Tambov,
unele stranii, rostite parcă „de o străină gură”, ar zice Poetul. Fără momentele în care sufletul intră în rezonanţă
cu spectacolul cosmic, cu Divinitatea, fără speranţa că, în
cele din urmă, cum credea Dostoievski (el însuşi un tragic captiv în imensitatea Siberiei), frumosul va învinge şi
va salva umanitatea, supravieţuirea ar fi fost imposibilă:
„Peste fundalul misterios al pădurii de mesteceni care
împresura lagărul, în nopţi senine de vară foşneau stelele;
le priveam lung, întrebător, încercând să localizez astrele de acasă. Se auzeau păsări de noapte, huhurezi lansând
chemări şuierate, aidoma celor de la noi. Uitam o clipă
unde mă aflu… Vocea răstită a ceasovoiului clamând obişnuitul: Intraţi imediat în baracă! – sfîşia orice iluzie”. În barăci era concentrată însă forţa spiritului – Academia de sub
pămînt, cum ar fi zis Petre Pandrea. Patru ani de captivitate, la care se adaugă cei de front, sunt în esenţă o teribilă
experienţă personală, trăită până la penultima consecinţă.
Căci ultima n-ar fi putut fi decât neantul: „Mă urmărise,
în copilărie, drama unui bătrîn slujbaş, aproape orb, rămas singur. Vorbea despre moartea soţiei lui, despre sfârşitul unui fiu, fost militar, apoi despre cel al unei fiice; relata sec, la rece, obosit, ca şi cum acestea s-ar fi întâmplat
altcuiva. Niciodată, despre războiul meu nu voi putea vorbi ca şi cum ar fi fost al altuia”.
După lectura memoriilor lui Constantin Ciopraga, războiul începe să fie puţin şi al nostru, al celor care nu l-am
trăit sur le vif.
HYPERION
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Tamara SĂVESCU

De la eros la philia sau … despre cum Eu devine Tu

Scrisorar este primul roman al lui Mihail Șișkin tradus în
limba română (colecția „Byblos”, Editura Curtea Veche, 2012,
trad. Antoaneta Olteanu), autorul fiind considerat unul dintre
cei mai buni scriitori ruși ai momentului, volumul fiind recompensat în 2011 cu cel mai important premiu al literaturii ruse,
„Marea carte” (Bolșaia Kniga). De altfel, Mihail Şişkin este singurul scriitor contemporan care a câştigat toate cele trei mari
premii literare ruseşti: Premiul „Booker Rusesc” (Russkii Buker,
în 2000, pentru romanul Vziatie Izmaila (Взятие Измаила,
1999), Premiul Naţional pentru Bestseller (pentru romanul Venerin Volos (Венерин Волос, 2005) şi „Bolșaia Kniga”(2011),
fiind comparat cu scriitori de anvergură precum Cehov, Sokolov sau Nabokov, a căror influenţă o recunoaşte, scriind „așa
cum nimeni din Rusia nu mai scrie. Nu e uimitor că este comparat cu Sașa Sokolov și cu Nabokov. E uimitor că i se dau premii.” („Jurnalnîi Zal”)
Primul element prin care acest roman invită la lectură este
titlul - Scrisorar (rus. Pismovnik), care ar putea fi echivalent, sub
aspect semantic, cu „epistolar”, însă traducătoarea a optat pentru o inspirată invenție lexicală (spre deosebire de traducătorul
francez al romanului care a înlocuit termenul cu sintagma Două
fără zece, ce pare strict referențială – până la descoperirea detaliului care îi configurează semnificațiile). Este un roman epistolar care se încadrează în acea categorie aparte de cărți despre
care Octavian Paler spunea că nu te pot ajuta să descoperi dragostea și nici să scapi de singurătate, dar te pot ajuta să le înțelegi.
În aparență, este povestea simplă a doi tineri îndrăgostiți
care nu-și pot desăvârși iubirea pentru că în viața lor intervine
despărțirea, prin plecarea lui la război (deși nu este numit niciodată în mod explicit, cititorul va deduce că nu este un război celebru, ci Revolta Boxerilor din China începutului de secol XX). Așadar, Sașa și Volodia sunt despărțiți de un război, reiterând cele două ipostaze ale Femeii și Bărbatului: așteptarea și
lupta. Ea – cea care așteaptă, inițiază schimbul epistolar, iar El
este bărbatul care „și-a ales războiul” pentru că „fiecare are nevoie de Austerlitzul său”. Scriindu-și, cei doi încearcă să descopere ceea ce nu au înțeles deplin în puținul timp trăit împreună,
starea de grație a primei iubiri – darul unei veri pe care au petrecut-o la casa de vacanță a părinților.
Scrisorile compun, astfel, jurnalul de viață al Sașei și pe cel
de război, al lui Volodia, dar dacă viața ei nu poate rămâne în
afara timpului cronologic, timpul lui pare că a încremenit sub
amenințarea continuă a morții. De aceea, trecutul și prezentul își
pierd coordonatele, autorul reușind să creeze un univers atemporal în care legătura dintre cei doi este posibilă, în ciuda morții
protagonistului: „Probabil, pentru a fi real, trebuie să exiști nu
în conștiința ta […], ci în conștiința altui om. Și nu pur și simplu
a unui om, ci a celui pentru care e important să știe că tu exiști.”
Prin puterea creatoare a cuvintelor, schimbul epistolar se consumă dincolo de distanță, timp istoric sau moarte, căci amintirea este mai puternică decât prezentul: „…sunt însetată de fericire. […] Vorbesc cu cuvintele tale. Privesc cu ochii tăi. Gândesc ca
tine. Scriu ca tine. Tot timpul îmi amintesc de vara noastră. […]
…dimineața ai mers prin iarbă și în soare parcă ai lăsat o urmă
strălucitoare. ” Tocmai absența coordonatelor spațio-temporale
(nicio scrisoare nu este datată sau numerotată) conferă o dimensiune universală cuvintelor celor doi, căci - fără a ajunge fizic la
destinatar - fiecare scrisoare dezvăluie personalitatea celui care
scrie, pregătindu-l pentru marea întâlnire cu celălalt, într-o unitate deplină: Volodia - „Și acum mă minunez cum de în vara ace-
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ea am putut să nu mă simt fericit. Desigur, eram fericit, numai că
nu știam asta. […] Voiam să-ți spun ceva, dar acum nu-mi mai
aduc aminte. A, da, să nu-l asculți pe Democrit! Ca și trupurile, și sufletele se pot atinge […]. Iar oamenii ajung ceea ce au fost
mereu: trup și lumină.”
Treptat, din eros nu mai rămâne decât forța manifestării sentimentelor, fiecare dintre protagoniști trecând printr-o profundă
transfigurare a sinelui, sub semnul trăirii unei alte dimensiuni
a iubirii, philia: „Cu cât ești mai departe de mine, cu atât devii o
parte mai mare din mine. Uneori, nici eu nu mai înțeleg unde începi tu și unde încep eu.”
Sub aspect tematic, schimbul epistolar concentrează aproape toate temele mari ale literaturii: dragostea, războiul, familia, copilăria, adolescența, relația cu părinții (amplu analizată
de fiecare protagonist, cu etapele de revoltă și descoperire de
sine, pentru a trăi - într-un final - și manifestările lui storge: Sașa
descoperă că poate fi fericită când își ține de mână tatăl, în ultima clipă a vieții lui, „probabil cea mai importantă din viața
unui om”), căutarea fericirii, dilemele creatoare ale scriitorului, însă semnificația fiecăreia se articulează numai prin raportare la tema morții, căci numai ea dă sens vieții: „… mi-a trecut
prin minte că nicio carte mare, niciun tablou nu sunt deloc despre iubire. Numai lasă impresia că sunt despre iubire, pentru ca
să fie interesante. Dar, de fapt, sunt despre moarte. În cărți, iubirea e un fel de scut, un fel de legătură peste ochi. […] Ca să nu fie
așa de înfricoșător. […] De fapt, nicio carte nu este despre moarte, ci despre eternitate, numai că eternitatea lor nu este adevărată
– e un fragment, o clipă, ca o musculiță prinsă în chihlimbar. […]
Am nevoie de tot ce e viu, aici și acum ”, scrie Sașa, iar Volodia îi
răspunde: „ Știi, omul e totuși construit așa de uimitor, încât crede foarte ușor în moartea tuturor celor din jur, numai în a lui nu.
[…] Treaba lui Noe este aceptarea conștientizată, înțeleaptă, a
morții. […] Și arca mea din cuvinte trebuie să plutească, pentru
că altfel eu o să rămân aici! Și nu de moarte trebuie să mă pregătesc, ci de viață! […] Eu, Noe al Noilor, prostul proștilor, căutam
ceva important, mare, intangibil, și a trebuit să ajung aici pentru
a înțelege că te am pe tine.”
Simplitatea acestor mărturisiri, care abundă în discursul
epistolar al romanului, pune de fapt în valoare fragilitatea unor
cuvinte prin care pot supraviețui mari sentimente, în absența
unui limbaj care ar putea să transmită totul: „Nu te agăța de cuvinte. Sunt numai o traducere […] proastă a originalului. Totul
se întâmplă într-o limbă care nu există. Și acele cuvinte inexistente sunt cele adevărate.”
Roman epistolar, roman de dragoste și de război, Scrisorarul
(care astfel își justifică titlul) are și atributele unui metaroman.
Dincolo de existența unor trimiteri intertextuale și referințe culturale celebre (Cehov, Gogol - Revizorul, Shakespeare – monologul lui Hamlet; Scrisorile persane ale lui Montesquieu; filmul Crucișătorul Potemkin; surâsul Giocondei etc.), ni se relevă cum a reușit Mihail Șișkin să reinventeze genul epistolar, cititorul descoperindu-și funcția cu care l-a învestit „pisarul”, de a
întreține – prin lectură – viața universului ficțional, o realitate în
care reîntâlnirea dintre Sașa și Volodia este posibilă căci „în cartea existenței toate sunt scrise, desigur, numai o singură dată. Dar
prind din nou viață când cineva recitește o anume pagină, care a
mai fost citită cândva”.
Un roman care se deschide spre lecturi multiple, Scrisorar
este – de fapt – cartea despre viața fiecăruia dintre noi sau cartea care își alege cititorul.
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Anul Caragiale

Dumitru Lavric

DE LA „ULTIMUL FANARIOT“
LA „ULTIMUL CARAGIALE“

c

5. Între oglinzi paralele

Criticii şi istoricii literari – dar şi cititorii obişnuiţi –
au practicat şi continuă să practice raportarea reciprocă
a vieţii şi operei celor doi scriitori, cu accent pe deosebirile evidente dar fără a neglija asemănările discrete, primele fiind mai uşor de sesizat şi datorită particularităţilor psihologiei umane căreia entităţile cu semn contrar i
se impun mult mai uşor; chiar dacă Mateiu „nu gustă literatura paternelului său populată cu mitocani”(B. Cioculescu), o tendinţă semnificativă a cercetării literare a
fost cea a încadrării celor doi într-o familie de spirite,
aşa cum sugera Vladimir Streinu, proiect pe care Pompiliu Constantinescu îl considera în parte utopic, pornind
şi de la experimentele singulare ale fiului căruia i se accentuează de tînăr „sentimentul ilegitimităţii, care i-a ascuţit sensibilitatea şi a contribuit hotărîtor la mania heraldică şi la snobismul nobiliar”.(Silvian Iosifescu). Problematica e specifică şi altor literaturi – privitor la reprezentativitatea unor scriitori pentru spiritul francez, un
critic formula întrebarea „care e definiţia comună ce ar
putea să se aplice deopotrivă lui Pascal şi lui Voltaire, lui
Rabelais şi lui Boileau, lui Montesquieu şi lui Hugo, lui
Racine şi lui Balzac?” – în cazul celor doi Caragiale, perspectiva propusă de P.Constantinescu nutrindu-se şi din
perimetrul înrudirii biologice: „În cultura noastră, unde
este extrem de rară existenţa unei tradiţii intelectuale între generaţiile aceleiaşi familii, a număra patru înaintaşi
actori, între care unii autori, culminînd în geniul lui Ion
Luca, a evolua în abia înfiripatul Luca Ion, fiul mai mic şi
de timpuriu dispărut, ca să încheie procesul de creaţie cu
cel mai mare fiu al marelui dramaturg, Matei, realizat atît
de somptuos în Craii de Curtea-Veche, este un spectacol
spiritual destul de caracteristic spre a atrage atenţia unui
biograf. Este poate un caz fericit, cînd visata ştiinţă a portretului moral, întrezărită de Saint-Beuve drept o <<istorie naturală a spiritelor>>, s-ar putea cu succes încerca.
Căci dacă este în mare parte o utopie a stabili <<familii
de spirite>>între diversele individualităţi din cuprinsul
unei literaturi, înlăuntrul unei familii biologice, manifestată şi în domeniul spiritului, operaţia este şi mai fireas-
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că”. Disociind între biologic şi spiritual, Vladimir Streinu se va exprima despre cel mai bizar scriitor român că „prin nici una din liniile literaturii sale(…) nu se dovedeşte fiul lui I.L.Caragiale” din moment ce „în operele lor principale, unul exprimă în ordinea socială naşterea înainte de vreme a burgheziei naţionale, iar celălalt – destrămarea prin viciu a unei vechi
aristocraţii mai mult neromâneşti”, Pantazi şi Paşadia fiind „desfrînaţi fără trivialitate şi nesăţioşi la spurcăciune
fără a fi vulgari”, măsura degradării lor rămînînd seniorială iar dezastrul – măreţ; în sinteză, I.L.Caragiale este
încadrat în obiectiv, schematic, tipizant, clasic iar Mateiu în liric, rămuros, excepţionist-romantic. Revenind
la aspectele biografice, P.Constantinescu află aici o explicaţie a orgoliului matein tradus în particularităţile scrisului său: „Dacă nu se justifică prin spiţa familiei, pornirea lui heraldistă nu este mai puţin serioasă în aspectul ei ştiinţific; că Matei Caragiale şi-a alcătuit el însuşi
un fel de atitudine de feudal, că şi-a arborat cîteva ordine pe piept şi un stindard la moşie şi că s-a regăsit în tovărăşia atîtor spirite aristocratice din literatura veacului
trecut, înseamnă că preferinţele lui erau şi afinităţi irecuzabile şi că un tainic instinct de solidaritate îl ducea spre
toate formele care exprimau un sfîrşit de rasă în gesturi
somptuoase. Drapat într-o rigiditate morală şi una socială, dorită cu încordare şi dobîndită cu trudă, conştient de labilitatea făpturii lui, de procesul încheiat în spirit al familiei lui, în care orgolios se considera nu numai
punctual terminal, dar şi culmea, de însăşi stingerea biologică a unui neam, în descendenţii lui masculini (…)
– psihologia lui e mai puţin un caz obişnuit de bovarism,
cît o hipertrofie a eului ereditar. Matei Caragiale luptă cu
sine, dar şi cu strămoşii; orgoliul lui răsfrînge toată acea
lumină ostenită de crepuscul, cu frumuseţea somptuoasă şi tristă a astrului în declin.” În viziunea lui Tudor Vianu, orientarea estetică ar fi cea răspunzătoare de evidentele deosebiri dintre literatura celor doi („Un filon nou,
necunoscut lui Ion Luca, alimentează în tot cazul creaţia
lui Matei şi acesta este <<estetismul>>, din care el extrage profunzimea imagistică, pictura lucrurilor, aluzia arHYPERION
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tistică, expresia sentimentelor stranii”, chiar disoluţia vechii aristocraţii fiind nu numai boemă ci şi estetă) însă
criticul citat anterior revine hotărît să constate continuităţi şi similitudini: „Soarele arzător, mediteranean, străluceşte în spiritul lui Ion Luca, al aceluia mai ales din comedii; Matei este agonia solară, cu purpura ei bolnavă şi
totuşi augustă. Nu sunt de loc înclinat să văd o totală despărţire între literatura lui Ion Luca şi a lui Matei; constat
însă o schimbare de planuri şi o degradare a substanţei
sufleteşti.” Teoria similitudinilor se regăseşte însă şi la
Silvian Iosifescu (eşafodată pe înrudirile spirituale evidente), Perpessicius – (bazată pe notaţia amănuntului şi
detaliul pregnant, elemente caracterizatoare atît pentru
romanul matein cît şi pentru celebrele Momente), Barbu Cioculescu, acesta din urmă folosind argumentul subţire al limbajului aluziv: „nicăieri n-a fost arta lui Mateiu mai apropiată de aceea a lui Ion Luca Caragiale, decît
în Remember, şi anume prin împărtăşita ştiinţă a aluziei
discrete eşafodînd arhitectural…”
Pe terenul exemplificărilor enunţate în principiul lor
demonstrativ revine P.Constantinescu cu referire la limbajul celor doi scriitori („Alternarea lui Matei Caragiale
între expresia aulică şi argot, între suav şi trivial, repetă
alternarea lui Ion Luca între comedii şi Momente şi între
nuvelele lui fantastice. În limbajul realist, Matei merge
un strat mai jos decît Ion Luca, în cel rafinat un strat mai
sus. Excepţionala forţă lexicală din D-ale carnavalului şi
O noapte furtunoasă, cu locuţiunile atît de tipic mahalageşti, nu seacă în verva <<studiată şi savurată>> a limbagiului lui Pirgu, a Penii Corcoduşii şi în seva expresivă
a cuvîntului, cînd e vorba să prindă tipurile din familia
Arnoteanu.”) şi la statutul unor personaje aflate în relaţie
de filiaţie: „Intermediarul amorurilor clandestine ale lui
Paşadia, măscăriciul hilar şi antreprenorul de vicii Pirgu cuprinde mult din esenţa morală a neuitatului Mitică. Dar, pe cînd Mitică este, în concepţia lui Ion Luca, un
inofensiv, un flecar şi un profitor mărunt, pe aceeaşi scară a degradării, Pirgu devine, în concepţia lui Matei, un
Mitică primejdios, perfid şi lacom.
lipsit de orice scrupul, el e profitorul îndrăzneţ al marilor slăbiciuni aristocratice, maimuţoiul lubric şi cu pretenţii de gust şi chiverniseală din faza lui de totală ascensiune” Profitorului îi proiectează romancierul – în stilul unui epilog ce ar fi putut fi dezvoltat într-un al doilea roman – o fulminantă carieră, douăzeci de ani mai
tîrziu:”de mai multe zeci de ori milionar, însurat cu zestre şi despărţit cu filodormă… prefect, deputat, senator,
ministru plenipotenţiar, prezidînd o subcomisie de cooperare intelectuală la Liga Naţiunilor şi oferind colegilor
lui străini, veniţi în România cu pantahuza sau în <<anchetă>> o somptuoasă şi sibarită ospitalitate în castelul
său istoric din Ardeal.” Peniţa ironic-corozivă a lui Mateiu desfăşoară aci tot ceea ce nu s-a împlinit din aspiraţiile sale sociale; similar, Ion Luca intenţionase să prelungească destinul personajelor sale în ascensiune în comedia rămasă doar în stadiul de proiect Titircă, Sotirescu et comp.
Privitor la relaţia romanului cu opera lui Ion Luca,
este cunoscut faptul că primum movens pentru Mateiu l-a reprezentat o anecdotă despre alaiul carnavalesc
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al Crailor de Curtea-Veche, că topos-ul acţiunii îl reprezintă un Bucureşti care este şi al lui Kir Ianulea dar nu
s-a comentat suficient un posibil model al lui Gore Pirgu, recognoscibil în portretul pe care Caragiale îl realizase lui C.A.Rosetti (Epoca,1897): „Un om care a exercitat în adevăr o puternică înrîurire în vremea lui a fost
C.A.Rosetti. Ca toţi oamenii de felul acesta, el a fost luat
de unii ca un apostol (…); de alţii a fost considerat ca un
mare soitariu, şi ridicol şi pernicios, care merita pe rînd
dispreţ şi ură. Nici unii, nici alţii n-aveau perfectă dreptate, şi unii şi alţii o aveau în parte. Era un om de mare
temperament: actele lui erau produsele unui amastec de
fanatism şi de apucătură, de convingere şi de manie, de
credinţă şi de încăpăţînare.
Ştrengar şi drăcos de mic, copil înrudit cu cele mai
mari familii, se înhăitează în tinereţe cu mai mulţi de teapa lui (..). Îşi lasă plete lungi, face fel-de-fel de giumbuşuri
şi de tămbălăuri, băgînd în năbădăi pe îsnafi şi mahalagii;
încalecă de-a-ndărătele pe o saca şi se plimbă pe podul
Mogoşoaii, escortat în triumf de toţi ştrengarii zamparagii, cari îl aclamează strigînd: „Ura! vivat musiu Berlicoco!”. Se duce vestea pîn la vodă de isprăvile bandei(…).
Ca să scape tîrgul şi marginile de ceata derbedeilor,
Vodă începe să le dea slujbe afară. „Treimea nedespărţită a Crailor ar fi putut fi sugerată lui Mateiu de un alt text
al tatălui în care „Smotocea şi Cotocea nu sunt decît unul
şi acelaşi în două feţe, doime de o fiinţă şi nedespărţită”personale ce premerg celebrilor Lache şi Mache iar motivul literar al zeului atoatevăzător din Două loturi (comisarul face „semnul clasic al lui Harpocrates”) se regăseşte şi în roman: „Şi-mi făcu de la uşă semnul lui Harpocrat”. Unele pasaje descriptive ar putea trece uşor din
opera unuia în a celuilalt, fapt pentru care cititorul este
lăsat să decidă singur sub a cărui semnătură pot fi puse
fiecare din cele două peisaje ce surprind imaginea Cişmigiului: „E o vreme splendidă, şi grădina, sub cerul limpede de toamnă, e mai frumoasă ca totdeauna. În aer linişte; ici şi acolo pică încetinel frunze galbene, învîrtinduse-n clipe largi pînă la pămînt în jurul coadelor vestejite,
şi de departe s-aude glas de lebădă…”
„Pare că, fascinată, vremea iarăşi îşi conteneşte mersul. Şi în văzduhul fluid nici o adiere, în frunzişuri nici
un murmur, pe luciul apei nici un fior…”
În cazul unor portrete realizate prin aproximări şi negaţii succesive, preluarea de către Mateiu a modelului patern nu mai poate fi pusă sub semnul îndoielii şi trezeşte
bănuiala de infracţiune… în familie:
Broaşte…destule – „Nu era nici mare nici mic, nici
gras nici slab, nici nalt nici bondoc, nici subţire nici gros
(…). Cu un cuvînt o fiinţă nici prea-prea nici foarte-foarte.”
Sub pecetea tainei – „… nici bătrînă nici tînără, nici
frumoasă nici urîtă, nici înaltă nici scundă, nici grasă nici
slabă, la trăsături potrivită şi fară vreun semn anume, nu
chiar la modă şi nici demodată, nu avea nimic, dar nimic deosebit .”
Cu o satisfacţie demolatoare, Ştefan Cazimir (Cromozomii şi literatura) sintetizează contrastele („Spiritului plebeian al tatălui i se substituie aristocratismul, sociabilităţii – izolarea, trăirii în for – învăluirea în mis-
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- ciripiturile ei argintii şi călduroase, aprinse, fierbinţi;
ter.”) şi apoi proiectează în oglinzi paralele Kir Ianulea şi
- dulce şi acră, acrişoară şi dulceagă;
Craii de Curtea-Veche sugerînd în surdină prezenţa unui
- o gospodină bătrînă, cinstită, harnică, vioaie, cuminADN…literar, făcut răspunzător de multitudinea locurilor comune pentru care nu aş învinui decît o excesi- te, neobosită şi neodihnită;
- o doină jalnică, molatică, domoală, pătrunzătoare;
vă hipermnezie; transcriu cîteva din exemplificările cazimiriste, păstrînd inclusiv distribuirea în pagină propu- valea-nverzită, înflorită şi smălţată;
să de investigator:
- micşunele, galbene, roşii, albastre, pestriţe;
- apă proaspătă, rece şi curată;
Kir Ianulea
- un miros îmbătător, adormitor, omorîtor de dulce;
„de viţă sunt arvanit”
- casele proprietarului, albe, drepte, înalte, mari, bo„Nu-ţi mai spun cîte şi mai cîte am pătimit, prin atîtea
gate şi fudule;
depărtări, pe mări şi pîn ţări”
- soarele de primăvară, mîndru, mare, aprins, rotund;
„ziafeturi peste ziafeturi, zi şi noapte; chef şi tămbălău
- moşul bătrîn, cuminte, liniştit, înţelept, domol…
cu zeci de musafiri şi de lăutari”
Peste ani, Mateiu recuperează modelul şi îl pune de
„…a dat într-o zi cu unghiile de fundul lăzii”
acord cu gustul unui veac revolut dar şi cu estetismul
„s-a pornit după împrumuturi”
aristocratic ce supravieţuieşte în modernitate – aşa cum
„se clatină rău Kir Ianulea (…) i s-a scurtat omului cre- a demonstrat-o în ai săi Craii de Curtea – Veche, marcînd
ditul de tot”
enumerările inclusiv cu acea celebră virgulă macedonskiană (prezentă în simultaneitate cu obişnuita conjuncCraii de Curtea-Veche
ţie şi), parcă voind încă o dată să facă în ciudă părinte„De viţă sunt însă străin”
lui său:
„treizeci de ani de periple (…) pe toate mările”
– la dînsul moi, molatece, mlădioase fiind toate, şi port,
„chefurile pînă la ziuă s-au ţinut lanţ”
şi mişcări, şi grai;
„Cum dam de fund, nenea Scarlat (…) îmi făcea numai– cuta sastisită a buzelor,(…) puterea nărilor,(…) acea
decît rost de împrumut cu do bînzi sălbatice”
privire tulbure;
„înţărcase bălaia”
– oropsit de la naştere, crescut pe mîini străine, surghiunit apoi;
Probatoriul nu reuşeşte, cred, să fie incriminant însă,
– fire pătimaşă, întortocheată, tenebroasă;
psihanalitic, ar putea demonstra că intenţia de a-şi ucide
– nici o încredere la el în virtute, în cinste, în bine;
tatăl deja mort nu i-a reuşit în totalitate lui Mateiu – fiu
– la cîţiva paşi de Podul Mogoşoaiei, într-o uliţă sinrisipitor terorizat de modelul tutelar care, în esenţă, l-a guratică, în umbra unei bătrîne grădini;
generat impunîndu-l în dubla postură în care s-a proiec– fără lăbărţări, razne şi prisosuri;
tat şi părintele său: „Sunt fiul operelor mele, al căror tată
– soitar obraznic (…), băiat deştept (…), băiat bun;
sunt.” Numai din această postură a reuşit Mateiu să apli– giolar, rişcar, slujnicar;
ce o drastică lecţie înaintaşului său reabilitînd modele pe
– frumuseţe răsăriteană (…), albă şi mată;
– cu faţa aprinsă (…), înfoiată şi înzorzonată;
care Ion Luca le-a parodiat cu o sadică plăcere. Nu a suportat Caragiale – tatăl descrierilor în exces, sentimen– floare neagră de tropice, plină de otravă şi de miere;
tale, lacrimogene şi romanţioase pe care le-a descoperit
– Eva, străina, duşmana neîmpăcată şi veşnică, împrăşmai ales în proza lui Delavrancea sub acea avalanşă de tietoare de ispită şi de moarte…
epitete grupate în sfînta treime a unui arsenal artistic
considerat ca desuet.
6. Proba timpului
Aprecierea lui Ibrăileanu conform căreia Eminescu
Scrie Delavrancea în Sultănica:
– zăpada cade puzderie, măruntă şi deasă;
ar fi apărut ca un meteor din alte lumi în sărmana noas– cu căutătura-n jos, cu un nod în gît, cu gura frip- tră literatură are şi mai multă valabilitate dacă este protă de sete;
iectată asupra lui Caragiale; filiaţiile pe care le-am tre– lăcuste erau, secetă era, vitele boleau;
cut în revistă privitoare la relaţiile operei cu cea a unor
– chipul ei, zbîrcit, uscat şi luminat de candelă;
înaintaşi lasă întreg adevărul că – în orizontul timpului
– ponoase, cîrtiri, zavistii;
în care a trăit şi a scris – autorul s-a dovedit un inova– tînără, curăţică, harnică;
tor radical ca mentalitate, concepţie artistică, inspiraţie,
– cu mijlocul încolăcit în bete, c-un maldăr de ciucuri stil – argumente suficiente pentru a explica constituirea
unui veritabil front anti-Caragiale format din public, prepe şoldul drept, cu pălăria pe ceafă;
să, critică literară. După cum pe bună dreptate observa
– ochi negri, blînzi şi genoşi;
chiar tînărul dramaturg (Cercetare critică asupra teatru– fînul de leandră, de mărgărintă, de trifoi;
În oglinda deformatoare a ironiei, modelul se degra- lui românesc – 1878), repertoriul propus scenei naţionadează, solemnul în exces devenind rizibil – aşa cum de- le cuprindea doar „trei mari categorii:localizări, plagiate
monstrează Caragiale în Smărăndiţa – roman modern, şi traducţii” şi după cum traducţiile nu fac o literatură
acel Caragiale care a avut tăria să-şi parodieze chiar une- (M.Kogălniceanu), „Afară de <<Răzvan>>- nimic” conle din propriile opere:
cluziona Caragiale.
- puf bogat, moale şi dulce;
Zece ani mai tîrziu, volumul său de Teatru (So- nebună, săltătoare, zglobie;
cec,1889) este respins de la premiere în urma raportului

Eseu
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

175

lui Hasdeu care motiva neinspirat că dramaturgul „nu
este un creator de tipuri, ci un fotograf ”- ceea ce, probabil,
a generat amara concluzie Hengher, da ! da’ literat nu!
În mod realist şi convingător, Şerban Cioculescu apreciază că cel din urmă ocupant fanariot (N.Davidescu)
„… ar fi rămas un izolat dacă ar fi fost nîncadrat <<Junimii>>, nesusţinut de prieteni şi bizuindu-se numai pe
propriile sale puteri artistice.” Despre propriul său debut în teatru, Caragiale va scrie iarăşi cu adîncă amărăciune: „Un ziar patriotic mă denunţa tuturor bunilor
români ca pe un trădător, care denunţă străinilor micile noastre mizerii. La a doua reprezentaţie am fost fluierat, huiduit şi ameninţat de o droaie de patrioţi din garda civică cu bătaia în piaţa teatrului. Nişte tineri ofiţeri
m-au scăpat de furia poporului. Piesa a fost scoasă din
repertoriul teatrului.” În numele moralei intransigente şi
ipocrite, Fr. Damé proclama în ziarul Românul (1879) –
„Mărturisesc că mi-e ruşine să povestesc aici asemenea
lucruri” şi avertiza tăios: „Dar să ne cheme la teatru cu
nevestele noastre, cu copiii noştri, pentru a încerca pînă
la ce grad un public poate asculta fără a roşi obscenităţile cele mai crude, mi se pare că este a merge cam departe…(…); dacă aveţi de gînd să mergeţi la teatru cînd
se va reprezenta O noapte furtunoasă, lăsaţi-vă acasă nevestele şi fetele.” Din aceeaşi perspectivă se alarma şi ziarul Telegraful (referind la imoralitatea piesei, aluziunile politice parte plagiate, tipul cel mai reuşit al imoralităţii celei mai lascive) şi chiar Slavici atrăgea atenţia
în Timpul că „sunt lucruri pe care chiar şi în farsă numai cu multă băgare de seamă le putem atinge.” Pentru
Maiorescu, Conul Leonida… nu era decît „mica farsă a
lui Caragiale” iar un ziar liberal observa că în Scrisoarea
pierdută – devenită în timp capodopera absolută a dramaturgiei româneşti – „moralitatea suferă, acţiunea păcătuieşte, intriga n-are temeiuri” acceptînd doar că „toate au vervă, chiar şi cînd n-au fond.” Corul denigratorilor
atinge punctul maxim după premiera piesei D-ale carnavalului – făcîndu-se publice invectivele cele mai ordinare: „O stupiditate murdară, culeasă din locurile unde se
aruncă gunoiul,(…).Niciodată, pe o scenă din România,
o piesă n-a fost primită cu mai mare indignare (…) a căzut într-un chip zdrobitor (…) scenele cele mai destrăbălate ale femeilor de mahala (…).Ne mirăm cum a putut comitetul Teatrului să premieze o asemenea piesă (…)
cuiburi de infecţiune fizică şi morală (…) vodevil francez localizat (…) concesii făcute publicului ignorant.” În
acest context, chiar intervenţia lui Maiorescu (Comediile d-lui Caragiale – 1885) pare indecisă şi demonstraţia
nu este dusă pînă la capăt, căci concluzia rămîne neargumentată: „Comediile d-lui Caragiale, se zice, sunt triviale şi imorale; tipurile sunt alese dintre oameni sau viţioşi,
sau proşti; situaţiile sunt adeseori scabroase…” însă „valoarea lor morală este afară din chestie.” În schimb, acelaşi critic se pronunţă hotărît în favoarea dramei Năpasta („cea mai puternică concepţiune dramatică a autorului”) însă ecourile în presă sunt extrem de contradictorii:
eroare literară, e originală dar respiră dostoievskism sau
tolstoism, Anca nu e…româncă, s-a măritat cu un cîrciumar ca să se răzbune pe un cirezar şi să facă dragoste cu
un învăţător, drama Năpasta este o adevărată năpastă a
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dramei, închipuire bolnăvicioasă şi rafinată, eroare dramatică a unui autor talentat care impune prin Anca un
fel de Hamlet rural şi în fuste. Se adaugă rezervele unei
mari actriţe a timpului – Aristizza Romanescu („În Năpasta m-am întîlnit cu cel mai mare nesucces din cariera mea”) şi suspiciunile unor critici literari de prestigiu:
Gherea şi Lovinescu au susţinut teza influenţei lui Alexei Tolstoi asupra autorului român iar P.Zarifopol o consideră nereprezentativă pentru marele talent al autorului:
„Cred că nicăieri în opera lui convenţia răsuflată n-a anulat în aşa măsură talentul artistului ca în această de tot regretabilă melodramă. În deliberările atît de fade şi molîi
din monologurile Ancei, în replicile sărace de temperament şi falşe în ton ale lui Dragomir ori Gheorghe nu se
mai află urmă de Caragiale.”
Din nuvelistică – compartiment extrem de rezistent
al operei lui Caragiale – O făclie de Paşte a întîmpinat rezistenţa nesemnificativă şi fără urmări a lui D.Zamfirescu
(„...după ce am isprăvit novela de citit, îmi simţeam muşchii obrazului strîmbaţi de dezgust”) iar exerciţiul dramatic 100 de ani va fi aruncat în uitare însoţit de o epigramă semnată Rică:
Veacul nostru-i o minune,
Caragiale-o dovedeşte:
Un veac timpul mi se pare
Piesa pîn’ se isprăveşte.
În prefaţa la ediţia de opere din 1940, Şerban Cioculescu aprecia în Caragiale „un erou al lucidităţii, care şi-a
croit singur soarta”, fiind însă pregătit şi pentru aprecieri encomiastice („Privită dintr-un punct de vedere strict
istoric, opera sa se dovedeşte mai însemnată chiar decît
aceea lirică a lui Eminescu…”), aşa cum le vom întîlni şi
la Octavian Goga („Se vor crea legende şi personalitatea
lui va lua proporţii mitice”) însă majoritatea criticilor români vor dovedi realism critic în aprecierea moştenirii
literare a lui Caragiale. Ca şi în cazul lui Eminescu sau
Creangă, unii critici au manifestat rezerve faţă de publicarea integrală a operei; dintre aceştia, doi i-au fost foarte apropiaţi în timpul vieţii: M.Dragomirescu care respingea „partea meschină a preocupărilor lui literare: parodii, imitaţiuni searbede lirice, glume uşoare – tot ceea ce
într-o literatură nici nu trebuie înregistrat, necum recomandat şi studiat” şi Paul Zarifopol care nu l-a acceptat
pe fabulistul Caragiale: „Iar fabulele, desigur, cele mai
nejustificabile producţii literare ale lui Caragiale, nu le
pot înţelege decît ca simptom de tradiţionalism estetic
întins pînă dincolo de absurd.” Acelaşi Paul Zarifopol –
ultimul junimist – intuieşte anormalitatea lui Caragiale („…era un meridional leneş, înzestrat cu o inteligenţă
şi o fantezie hotărît supranaturale”) dar zîmbeşte subţire
în faţa posturii de estetician („Desigur, numai în dezbateri de aperitive pot fi luate drept soluţii estetice formule ca <<îl prinde sau nu-l prinde>>, ori <<expresiunea
îmbracă ori nu îmbracă perfect intenţiunea>>”), formule ca cele persiflate fiind apreciate superlativ de alţi comentatori.
Celebrul articol al lui N.Davidescu – Caragiale cel
din urmă ocupant fanariot, sau inaderenţa lui la spiritul
românesc (Cuvîntul liber, august 1935) s-a acoperit de
mult de ridicol prin aprecierile hilare şi total părtinitoare
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(„măscărici literar”), fiind drastic şi în spiritul adevărului
corijat de Şerban Cioculescu (Detractorii lui Caragiale)
şi P.Constantinescu (Inaderenţa lui N.Davidescu la spiritul critic), însă asupra rezervelor lui M.Ralea aşezate sub
un titlu nepotrivit (Crima lui Caragiale, în volumul Valori, 1935) s-ar cuveni în continuare meditat: „Caragiale
a lăsat intelectualilor şi oamenilor noştri de spirit o normă de viaţă, un criteriu de valorificare, o <<weltanschauung>>. Învăţătura pe care ne-a transmis-o decalogul său,
prin excelenţă latin şi elen, adică meridional, e atitudinea
zeflemistă în viaţă. Zeflemea contra cui? Contra seriozităţii, gravităţii, contra tristeţii, melancoliei, contra informaţiei şi conştiinciozităţii. El a creat, în plus, superstiţia
talentului, adică dispreţul pentru firile profunde, bogate, dar greoaie ori stîngace (…)… românul şi aşa e foarte înclinat spre facilitate, persiflare, dispreţ de sforţare
şi de adîncire. I s-a oferit o teribilă scuză defectelor sale
naturale.” Sper ca impresia mea că, apărîndu-l pe românul profund, Ralea apără şi prostia profundă să fie falsă, la fel ca şi opiniile lui Petre Pandrea (Portrete şi controverse) conform căruia Caragiale cultivă ironia iresponsabilă, paradoxul ieftin, un criticism pînă la absurd; pe
ambii i-aş încadra în categoria pe care o avea în vedere
Al.Paleologu: „Cine nu suportă excesul nu-l înţelege pe
Caragiale”. În sfîrşit, întîrzierea lui E.Lovinescu (Lipsa de
originalitate a teatrului lui Caragiale – Flacăra,1915) în
aprecieri minimalizatoare („Nimicurile sale nu mă mişcă îndeajuns”) aş pune-o pe seama atenuării sensibilităţii estetice faţă de anume experienţe care îi deranjau seninătatea imperturbabilă iar cantonarea lui D.Murăraşu
în revoltă pudibondă („tipul revoltător de trivial al cetăţeanului turmentat”) ar putea fi îndatorată unor experienţe infantile traumatizante. Lovinescu are însă meritul
de a-şi fi corijat prima percepţie, recunoscînd că în comedii „trăinicia, durata nu stă, aşadar, în materie,ci în
tratarea ei (…) Caragiale a dat o expresie de artă unică, materialului vulgar şi trecător.”şi reconfirmînd intuiţia lui Ionescu Gion exprimată în ziarul Românul (1884):
„O scrisoare pierdută începe pentru teatrul român un alt
succes care va întrece poate pe acela al lui Hamlet. Visătorul de la Elseneur şi d. Zaharia Trahanache vor merge
mînă în mînă!... Şi adică de ce nu??” Un secol mai tîrziu,
Florin Manolescu (Caragiale şi Caragiale – jocuri cu mai
multe strategii) adaugă noi argumente pentru modernitatea expresiei lui Caragiale: atragerea în perimetrul artisticului a paraliteraturii – prin procedeul de reciclare
a stilurilor, oferta de participare multiplă a lectorului la
operaţia de decodificare a textului, cultivarea structurilor de apel pentru a manipula aderenţa la lectură, regia
locurilor goale şi a neputinţei verbale, cultivarea textului cu dublă competenţă (non-ficţional ficţional) şi a arhetipurilor discursive, valorificarea efectelor curiozităţii
şi ale duplicităţii…
Ceea ce salvează de la uitare fiecare rînd datorat lui
Caragiale este copleşitorul său talent, căci „monstruosul
a fost turnat în bronz”- după formula călinesciană lansată la semicentenarul morţii autorului; acelaşi critic – fără
a-şi pierde farmecul inegalabil – găsea celebrului Mitică inclusiv ascendenţi…getici şi recunoştea lui Caragiale dreptul de a fi reprezentativ şi profund naţional: „…e
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de la marginea de jos a rasei noastre, el e un balcanic traco-elen. El aduce sensibilitatea excesivă, iubirea de aglomerare citadină,spiritul critic exagerat, zemflemist, preocuparea de politică, apetiţia spre o culturalitate maximă, cunoaşterea de oameni, mimica repede, teatralitatea, oratoria. Acestea nu sunt elemente dincolo de sufletul nostru ci numai laterale. De aceea Caragiale ne-a îngroşat o notă pe care noi o aveam de pe vremea întrepătrunderii prin Sciţia minor şi Tracia cu sufletul elin. Probabil că Mitică getic există la Tomis.”
Eugen Simion are meritul de a fi descoperit „un alt
Caragiale, grav şi profetic”- cel din articole, note şi însemnări, ceea ce i-a grăbit pe unii comentatori să-l promoveze ca… futurolog. Vremea noastră, a celor care am
fost strămutaţi într-un alt secol şi mileniu a fost intuită genial în dimensiunea ei înfricoşătoare şi paralizantă.
„Noi am început cu veselie şi sfîrşim cu mîhnire”- mărturisea Caragiale despre propria sa generaţie, profeţind
apoi – cu adîncă amărăciune – despre a noastră: „Nebunie va fi odinioară starea normală a minţii omeneşti. Planeta noastră va fi un vast balamuc. Biata omenire ! După
atîta prostie, frumos sfîrşit !”
„Începem o altă istorie, mai puţin veselă decît cea de
pînă ieri; rîsul şi gluma nu vor mai putea sluji de mîngîiere ca altădată faţă cu cele ce se vor petrece în lumea
noastră românească. Copiii noştri vor avea poate de ce să
plîngă – noi am rîs destul.” Un singur element de continuitate prin vremuri recunoştea Caragiale: „Reforma trece, năravurile rămîn”, sau – în alt registru – „Proştii mor,
prostia rămîne”; o altă componentă de aceeaşi valoare o
voi releva în continuare.
Subtilităţile limbii române le-a cunoscut Caragiale
ca nimeni altul, doar Eminescu şi Creangă putînd să-i
stea alături; poate de aceea, cu puţin înainte de moarte, a proslăvit-o cu solemnitatea specifică versetelor
biblice:”Trăiască frumoasa şi cumintea limbă română !
Fie în veci păstrată cu sfinţenie această scumpă carte –
de boierie a unui neam călit în focul atîtor încercări de
pierzare !”
„În materie de limbă românească Cargiali era deasupra”- recunoştea Slavici – şi din această perspectivă vom
înţelege mai bine efortul creatorului pentru a descoperi şi
chiar uneori pentru a se exprima în limba propriilor personaje – sursa majoră a comicului nemuritoarelor comedii, momente şi schiţe. În materie de limbă românească
nu a prevăzut însă Caragiale că acest limbaj va deveni şi
al compatrioţilor săi din mileniul al III-lea.
S-a spus că limba pocită a personajelor lui Caragiale
e rezultatul prostiei şi inculturii; românii de azi îşi propun să obţină acelaşi rezultat în urma unui efort intelectual şi a achiziţiilor culturale vehiculate de noii vectori ai
comunicării. Las cititorului întreaga plăcere de a descoperi şi savura funcţionarea mecanismului, limitîndu-mă
a desfăşura o serie de scurte citate selectate din:
Lucrări scrise la examene de capacitate şi bacalaureat
– Optica se ocupă cu studiul ochelarilor.
– În multe poezii O.Goga a scos în evidenţă natura şi
treieratul pe căldură.
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– Călinescu ne-a lăsat o carte foarte groasă în care arată cum s-a înfiinţat literatura română şi ce scriitori au lucrat la origini.
– Răscoala de la Bobîlna a început pe un deal şi s-a terminat în 1438.
– Zaharia Stancu a scris un roman desculţ. A fost şi şef
de birou la scriitori.
– La sesizarea lui Hamlet, un control inopinat a constatat că e ceva putred în Danemarca.
– Soldatul Ionescu avea o misiune importantă: belea
ochii la avioane.
– Tunarul ochi bine şi lovi avionul cu ţeava tunului.
– Ion plecă spre casa Anei Baciu cu gîndul la figuri
mari ce se fac numai noaptea.
– Metoda folosită de Ion pentru a pune mîna pe pămîntul Anei este însărcinarea.
– Versul „de la străbunii mei pînă la tine” explică distanţa în km. care există între poet şi
rudele sale ce trăiesc undeva la ţară
– Magda îl iubea pe Tudor Şoimaru fără să ştie că acesta nu ştia limbi străine.
– Cetăţenii vechiului Egipt se numeau mumii.
– Mama lui Niculăieş murise din fragedă copilărie.
– Lupta dintre Baiazid şi Mircea este foarte concretă.
Parcă Eminescu i-ar privi peste gard.
– Caragiale este cam singurul deştept printre proştii
din timpul său.
– Dacă vrei să găseşti subiectul unei propoziţii, întrebi
predicatul.
– Cînd Vasile Baciu se culcă beat, Ion veni la Ana noaptea şi o căută pe sub fustă, ca să pună mîna pe pămîntul
fetei.
– Cînd băgă mîna în gaura pupezei, Nică dădu de ceva
moale şi cald.
– Mircea cel Bătrîn a fost îngropat la Cozia împreună cu umbra sa.
– Motanul zgîrcitului Hagi-Tudose fusese decapitat
prin tăierea cozii.
– În casa Irinucăi, Creangă dormi cu o capră şi o umplu de rîie.
– Prima fază a formării limbii a fost faza de bolboroseală.
– Cînd vine primăvara, auzi totdeauna pitpalacul cîntînd „Cu-cu ! Cu-cu!”.
– Parvenirea lui Dinu Păturică are la bază afaceri cu
pături.
– Dan şi Ursan pleacă la luptă, auzind că au intrat tătarii în ţară de la nişte ciori care ştiau limba tătărască.
– Pe ciobănaşul vrîncean din „Mioriţa” îl cheamă Ilie
Cuţui, iar pe cel ungurean Calistrat Bogza.
– Oasele piciorului sunt tibia şi pirineii.
– Pentru a face apa potabilă ea se spală.
– Albina este o insectă din familia elicopterelor.
– Romulus şi Cubitus au fost clociţi de o lupoaică.
– Hitler a vrut să creeze rasa acarienilor.
– Un septuagenar este un poligon cu şapte laturi.
– Obezitatea este o boală care îi loveşte doar pe cei
graşi.
– Cel mai mare miracol al medicinei sunt bolile.
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– Ţăranii lui Creangă vorbeau o limbă fără greşeli de
ortografie.
– Teodosie este fiul lui Nea Goe Basarab.
– Iliada a fost scrisă de un trubadur necunoscut, pe
nume Homer.
– Felix şi Otilia, lipsiţi de dragoste paternă, şi-o acordă reciproc.
– Riga Crypto devine profesor la liceul Spiru Haretei,
apoi publică <<Oul tomnatic>>
Transmisiuni RTV
- Balonul depăşeşte circumferinţa terenului.
- Îmi cer scuze dacă am omis vreo eroare.
- Este faultat la exact aproximativ 17 metri…
- O fază care a electrificat mulţimile…
- Loveşte balonul cu capul şi acesta se duce în plasă.
- Fanii Rapidului au avut parte de un happy-end nefericit.
Discursuri ale politicienilor, demnitarilor, parlamentarilor
– Salut absenţa domnului Văcăroiu, pentru că aşa vom
putea discuta ca între specialişti.
– A vorbi despre capitalism socialist este ca şi cum ai
cere unei prostituate să fie fată mare.
– De cînd am fost investit cu funcţia de ministru, plec
de acasă azi şi mă întorc mîine.
– Declar că nu am făcut o astfel de declaraţie nici în
trecut, nici în prezent şi nici în viitor.
– Cine spune că nu îi este frică minte. Însă mie nu
mi-e frică.
– Cei 15.000 de specialişti există. Că ei nu sunt buni
este altă problemă.
– Nici eu nu înţeleg perfect ce-i aia privatizare, dar
asta facem.
– Pe raza municipiului Cluj-Napoca nu sunt permise
decît cifrele în limba română.
– Cei care acum 400 de ani au tăiat capul lui Mihai Viteazul se află acum la conducerea
ţării.
– Problema este de o importanţă deosebită, aşa că s-a
solicitat o amînare.
– A spus ieri un adevăr total fals.
– Vă felicit că aţi ajuns la acest eveniment unic, care se
repetă la fiecare 4 ani.
– Cea mai proastă alternativă este ca România să
rămînă crăcănată între trecut şi viitor.
– Îmi place Petre Roman pentru că o ţine sus şi tare.
– Eu nu mă pricep la absolut nimic, dar la ce mă pricep sunt foarte bun.
– Avem în plan să facem un pod peste Dunăre la Ungheni.
– Cine va cîştiga, va învinge.
– Constituţia nu se poate modifica, din cîte ştiu eu. Dar
se poate revizui.
– S-a întocmit un program… nu l-am văzut încă, dar
mi se pare bun.
– Am fost de trei ori la Preşedinte şi, de fiecare dată,
satisfacţiile au fost orale.
Un observator atent şi răbdător va descoperi în puţinele exemple citate majoritatea mecanismelor lingvistice care produc comicul de limbaj: cuvinte deformate, eti-
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mologie populară, hipercorectitudine, lipsa de proprietate a termenilor, polisemia, contradicţia, asociaţiile incompatibile, nonsensul, truismul, tautologia, construcţiile prolixe, interferenţa stilurilor…
Nu e rostul acestor pagini să ofere explicaţii la fenomenul ilustrat anterior însă pe cea mai importantă mă
simt obligat să o sugerez prin citarea unui articol semnat de Mircea Cărtărescu – probabil cel mai mare scriitor
român al începutului de secol şi mileniu, cel care – prin
Levantul şi Orbitor a pus în funcţie activă de comunicare cele mai ascunse componente ale sistemului limbii române. Scrie Mircea Cărtărescu în august 2004:
„Când sunt chemat la corectat, pentru admiterea la facultate sau pentru orice altceva, parcă mi se prăbuşeşte
cerul în cap. Ştiu că urmează să-mi pierd câteva zile îngropat în teancuri de lucrări, să mă enervez şi să-mi stric
ochii, să-mi amân treburile mele urgente. Şi mai ales să
simt cum mintea mi se sleieşte în contact cu sutele de pagini de clişee stupide, judecăţi conformiste, aberaţii de
toată mâna, o magmă în stare să uzeze şi creierul cel mai
rezistent. Dar ce să mă mai plâng, sunt profesor şi asta e
o parte din îndatoririle mele. Taximetristul fierbe în suc
propriu, zece ore pe zi, mereu pe aceleaşi străzi desfundate. Minerul înghite cărbune amestecat cu sudoare, la
zeci de metri sub pământ. Centurista dârdâie în întuneric, întrebându-se de ce brută beată o să aibă şi-n noaptea aia parte. Eu corectez lucrări, n-aş mai corecta.
Sunt obişnuit cu tot felul de extemporale, teze, lucrări
de examen şi lucrări de licenţă. De la douăzeci şi patru de
ani tot migălesc la ele, tai, îndrept, scriu cu roşu sfaturi
care nu vor fi niciodată urmate, pun note cu o sfântă frică
de a nu nedreptăţi pe nimeni. Mă bucur ca un copil când
dau de o lucrare ce arată o minte în stare de funcţionare,
înjur ca un birjar când mă-nec în cretinisme împrumutate din comentarii de-a gata. Atâta vreme cât autorii lucrărilor sunt elevi sau studenţi le privesc totuşi cu o anume înţelegere: e vorba de tineri care învaţă. Greşelile lor
sunt inerente şi corijabile cu timpul. Dar când aberaţiile
aparţin tocmai celor ce-ar trebui să le îndrepte, profesorilor înşişi, mă sufocă pur şi simplu indignarea.
Pentru că daţi-mi voie să vă dezvălui un mic secret
al unei mari bresle: vreo trei sferturi dintre profesorii de
română nu sunt cu nimic mai buni decât elevii lor, dimpotrivă, mulţi le sunt inferiori şi-ar trebui să rămână repetenţi an de an. Poate că la alte discipline mai merge să
predai mecanic, cu mintea plecată-n vacanţă, deşi măndoiesc. Dar la literatura română, dacă nu simţi pulsul
literaturii, dacă nu-nţelegi nimic din poezie sau din proză, dacă n-ai mai citit o carte de decenii e mai bine să te
laşi păgubaş. Altfel ai să intoxici generaţii de copii cu străvechi şi moarte poncife, cu „comentarii”care nu comentează nimic şi cu citate din critici potrivite forţat după
metoda miliţianului puternic. În consecinţă, elevii tăi vor
ajunge să urască şi ei literatura, după chipul şi asemănarea ta. Va fi singura ta realizare obiectivă.
Am corectat de curând „eseurile” profesorilor care solicitau titularizări pe post. Să mă ierte Dumnezeu, dar
foarte, foarte multe au fost mai rele decât ale unor şcolari
codaşi. Am găsit în ele greşeli de ortografie pentru care
profesorul de română ar trebui dat afară automat, incre-
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dibile şi caraghioase „perle”, dezorientare istorică totală.
Ce spuneţi de profesori de română care cred că „Bubico” şi „Domnul Goe” sunt piese de teatru? Mai mult, care
cred că Domnul Goe însuşi l-a aruncat pe Bubico din
tren? Care încurcă într-atât personajele lui Caragiale încât ajung să afirme că nimeni altul decât conul Leonida
şi-a pierdut pălăria cu scrisorica, şi că a găsit-o Agamiţă
Dandanache! E adevărat, nu aceste aberaţii totale au caracterizat cele mai multe lucrări, ci o monotonă, morocănoasă mediocritate. Un stil şcolăresc, cu stângăcii de topică specifice unor oameni care n-au obişnuinţa scrisului. O scleroză intelectuală adâncă. Deşi îl trec în „galeria marilor clasici” alături de „Luceafărul poeziei româneşti” şi de „genialul povestitor din Humuleşti”, profesorii ce doresc eternizarea pe post nu cunosc, de fapt, opera lui Caragiale. Şi-atunci, ce le predau ei elevilor? E simplu: îi fac să treacă pe lângă frumuseţea literaturii, ca nişte orbi ce călăuzesc alţi orbi, şi le transmit doar o colecţie inutilă, uscată, deformatoare de prejudecăţi şi clişee.
Cu atât mai uşurat am fost când am găsit, nu mai mult
de zece la sută, şi lucrări aşezate şi raţionale, ale unor profesori de nădejde. Dar, vai, pierdute printre munţi de maculatură.
„Voi sunteţi sarea pământului”, spune parabola evanghelică despre orice om care se-ncumetă să-l înveţe pe altul. „Dacă sarea nu mai sărează, cu ce o veţi săra?”
Şi verbul cristic continuă teribil: „Atunci ea nu mai e
bună decât să fie aruncată afară, cu gunoiul…”
În acest fel, vom continua să trăim – mult şi bine ?
– în lumea lui Caragiale, la Mateiu limitîndu-ne doar a
visa. Că slova mateină ar fi avut parte de cea mai neatentă lectură (O. Cotruş) mi se pare imposibil de dovedit din moment ce, chiar de la debutul poetic, un genial
artist al cuvîntului şi un mare critic (I.L. Caragiale şi G.
Ibrăileanu) au susţinut publicarea sonetelor în care Panait Cerna, el însuşi poet, intuia valori străbătătoare ale
timpului:”Băiatul dumitale e un talent remarcabil (…).
Trecutul nostru tot – înviat în cîteva rînduri! O parte din
paternicul d-tale talent a trecut în odrasla d-tale, luînd
o formă proprie şi făgăduind flori, care nu se scutură niciodată.”
Chiar dacă Mateiu e considerat un artist fără antecesori şi fără urmaşi, martor, actor şi regizor în propriile-i
naraţiuni, geneza şi esenţa talentului său nu se deosebesc
de ale tatălui – dar se manifestă în altă direcţie şi cu alte
rezultate: „Mateiu I.Caragiale – sintetizează Ovidiu Cotruş – reprezintă însă tipul histrionului absolut, care împinge vocaţia teatrală la paroxismul ei tragic. Eul se identifică atît de mult cu rolul său unic, încît îşi dizolvă personalitatea în cea a personajului întruchipat. Măştile nu
mai pot fi alternate, pentru că omul însuşi s-a preschimbat într-o marcă.” Îndărătul unei măşti, Mihail Sebastian
regăsea o regală nobleţe („Scrisul său avea ceva regal prin
nobleţe”) iar George Călinescu descoperea mai multe faţete ale unicului multiplicat în om, artist, personaj: „Mateiu Caragiale avea snobismul nobiliar, îşi alcătuia un blazon şi vâna ordine străine, el care nu era în nici un chip
aristocrat.(…) Cu Mateiu Caragiale se petrecea un fenomen de confuzie ereditară, caracteristică multor indivizi
de pe acest pămînt, care, neputîndu-şi determina arboreHYPERION
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le genealogic, se pierd în ipoteze adănci ca nişte visuri nebune. (…) Cu un cuvînt, Mateiu Caragiale, acest Despotvodă al contemplaţiei,era un vizionar, care dăduse expresie în firea lui acelui turbure zăcămînt al sufletelor multor cetăţeni din pragul Orientului. (…) Iarna deschidea
uşa cu mănuşi de piele de Suedia, sub cuvînt că nu poate suporta fierul rece pe mînă. (…)
În poezii de o factură savantă, cu luciri de email, care
nu izbutise să pară personale, Mateiu Caragiale caută înfrigurat strămoşii pe care sîngele său împestriţat îi scotea din felurite epoci. (…) Craii sunt nişte stricaţi subţiri, amestec de murdărie şi sublim, cel puţin cît priveşte
pe Paşadia şi Pantazi. (Jurnalul) relevă un om de un snobism încîntător, de-un temperament mahmur, neliniştit,
fantastic, în sfîrşit, o personalitate cu atît mai uimitoare cu cît dezechilibrul între părţile sufletului s-a îngroşat
mai definitiv.” Meritul însă, marele merit, de a fi declarat autonomia definitivă a operei mateiene faţă de fiinţa
convulsionată a autorului îi revine poetului-matematician Ion Barbu care proclama un perpetuu răsărit al Crailor.” Eroul romanului este tocmai acest grup stelar, cumpănind luminile de aur şi de azur ale lui Paşadia şi Pantazi, alungînd nălucile Penei şi Ilincei, gravitînd în jurul
lui Pirgu, centru fictiv şi buf.
E prima oară în literatura noastră şi a doua oară poate
în literatura universală (cazul lui Dostoievski, mai complex, trebuind cercetat cu altă grijă), cînd natura planetară se substituie naturii biologice, sociale ori simplu umane, a eroului de roman obişnuit.
Cu toată faţa lui pămîntească, cei trei crai sînt numai
în al doilea rînd oameni, dar în primul: axe universale.
Iar numele platonian al lui Pirgu e de scîrbă şi de spaimă.
De aceea, Craii de Curtea-Veche părăseşte rafturile
cărţilor pieritoare pentru a se aşeza între Scripturi. Nu
cunosc meditaţie mai gravă asupra ticluirii şi aventurii
Fiinţei ca această carte de înţelepciune, pe care un act de
discreţie şi gust o disimulează sub grele catifele de pitoresc oriental.”
Citind aceste meditaţii barbiene, e de presupus că fiinţa Tatălui s-ar fi îmblînzit întru recunoaşterea Fiului ca
entitate complementară şi Ion Luca Caragiale ar fi semnat şi el acel Protocol al unui club Matei Caragiale propus de Ion Barbu: „Cartea Crailor la fila cea mai turbure
o deschid: Acolo, ca de cutremur, saltă slova mateină…”
Acelaşi, propune o împăcare a celor doi in aeternum:
„Bucureşteni, raiale, salutar bătute de părintele acestui om,
la singurele voastre părţi simţitoare pentru păcatele de
somn, prostie şi îmbuibare, nu purtaţi vrăjmăşie fiului!”
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c
Traian D. Lazăr

PAUL GUSTY DESPRE CARAGIALE

Cine a fost Paul Gusty? Născut în 1859 în Bucureşti,
Paul Gusty a debutat ca actor şi sufleur în trupa lui M. Pascally. Din anul 1882 a fost angajat la Teatrul Naţional Bucureşti pe postul (funcţia) de copist de roluri. Era pe acest
post şi în timpul directoratului lui Caragiale şi după. Dar
îndeplinea şi funcţia de regizor (director de scenă). Făcea localizări de piese de teatru şi traduceri. A ajuns şi director al Teatrului Naţional Bucureşti. A decedat în 1944.
Amintirile sale despre Caragiale, publicate în săptămânalul interbelic Vremea, sunt menţionate, dar nevalorificate de Ş. Cioculescu, Marin Bucur şi Ştefan Cazimir, lacună pe care ne propunem să o suplinim aici.
Când şi în ce împrejurări l-a cunoscut pe Caragiale?
Ca oameni de teatru, Caragiale şi Gusty ştiau unul de altul. Făcuseră amândoi parte, dar în perioade diferite, din
trupa lui M. Pascally, ca sufleuri. Caragiale debutase ca autor dramatic în 1879 pe scena TNB, iar Gusty, copist de
roluri la TNB, se remarcase ca autor de localizări (Deputaţii în halat şi Arză-i-ar focul Bucureşti), unele lucate pe
scena Naţionalului. „Am făcut cunoştinţă mai de aproape cu Caragiale prin 1887,” scrie Gusty. Se întâlneau foarte des în casa actorului C. Nottara, prieten din copilărie al
lui Gusty. Mai veneau şi alţi oameni de teatru (ai scenei):
Gr. Ventura, Dem. Racovitză, Vasilache Siderescu, d-na
Şevlovsky, fostă artistă şi Al. Alexandrescu. Se juca pocker.
Impresii despre piesele de teatru ale lui Caragiale. În
calitate de om de teatru şi apoi de salariat (angajat) al TNB,
Paul Gusty a cunoscut direct problemele privind reprezentarea pieselor lui Caragiale pe scena TNB, de la debutul
dramaturgului în 1879, până la moartea acestuia şi după
aceea. Impresiile sale constituie deci, o sursă de prim ordin în acest domeniu. Din amintirile sale aflăm că scoaterea de pe afiş a comediei O noapte furtunoasă după numai 2 reprezentaţii în febr. 1879, se făcuse, credeau contemporanii, „din motive politice.” D. I. Suchianu, în Note
şi Amintiri scrie însă, că piesa a fost scoasă în urma stăruinţelor lui V. Alecsandri. Caragiale a tradus piesa Roma în-
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vinsă, de Al. Parodi. „A fost o traducere minunată care a
plăcut şi lui Alecsandri”, spune Gusty. Cea de a doua piesă
de teatru a lui Caragiale, comedia într-un act, Soacra mea
Fifina, s-a jucat în febr. 1883, „fără succes deosebit”, scrie
Gusty. În schimb piesa O scrisoare pierdută a avut, încă de
la premieră (13 nov. 1884), „un succes răsunător, cel mai
mare pe care-l obţinuse până atunci un autor original. S-a
jucat de 18 ori (în stagiunea 1884-1885 nn), o serie neajunsă de nici o altă piesă originală.” D’ale carnavalului a
fost o „piesă premiată de Comitetul Teatrului (Naţional
Bucureşti nn), dar ostentativ respinsă de public (apr. 1885
nn).” Drama Năpasta „a fost primită cu răceală de critică
şi public” la premieră (4 febr. 1890).
Personalitatea (firea) lui Caragiale. Relatările lui Paul
Gusty pot servi la descifrarea personalităţii lui Caragiale,
întrucât l-a cunoscut îndeaproape, înainte ca acesta să devină director al TNB, când frecventau amândoi casa actorului C. Nottara şi în timpul directoratului, când a colaborat cu Caragiale ca regizor şi autor de localizări, precum şi după aceea.
Ca director, Caragiale „era dârz, harnic, neobosit, ordonat, precis în ordine, sever în execuţia lor. Imediat după
sosirea lui, s-a făcut curăţenie serioasă în teatru. Repetiţiile mergeau ca un ceasornic. Punctualitatea era la ordinea
zilei, cea mai mică întârziere pedepsită. Era priceput în
toate, îl găseai inspectând toate colţurile Teatrului, sosea
fără de veste în sălile de repetiţie, într-un cuvânt ne încremenise cu atâta desfăşurare de energie. Toate mergeau ca
pe roate. <...> Deşi era foarte sever în administraţie, severitatea lui respira voioşie, aluneca în glumă, în cuvinte de
duh... şi toţi căutau să-i fie pe plac, mai cu seamă că simţiseră că avea o mână de fier, fără mănuşă de piele de Suedia,” îşi amintea Paul Gusty.
Măsuri administrative. Prima măsură luată de Caragiale după numirea în funcţie a fost „să ceară Ministerului să dea ordin să se facă o inspecţiune financiară gestiunei directoriale a lui C. Stăncescu, fost Director general în
HYPERION
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stagiunea precedentă.” Astăzi o asemenea „inspecţiune financiară” se numeşte audit şi se practică împotriva adversarilor politici sau a celor bănuiţi de incorectitudine. Întrucât I.L. Caragiale nu aparţinea partidului conservator,
cererea sa nu era alimentată de resentimente politice faţă
de liberalul Stăncescu. Nici bănuiala de incorectitudine nu
se susţine, căci Gusty ne spune că Stăncescu era „om bun,
blând, foarte cinstit, politicos, timid, bine văzut de toată
lumea.” Şi atunci? Izvorul cererii de inspecţie financiară se
află în aversiunea personală a lui Caragiale faţă de Stăncescu. De ce? Pentru că, ne lămureşte Gusty, în anul 1885,
când Caragiale participase cu piesa D’ale carnavalului la concursul
pentru cea mai bună
piesă românească nejucată, C. Stăncescu
avusese o poziţie distinctă de cea a celorlalţi membri ai Comitetului, condus de Titu
Maiorescu, care opinau că premiul se cuvine lui I.L. Caragiale.
C. Stăncescu a fost de
părere ca premiul să se
dea lui Caragiale „pentru lucrările sale în genere”, nu pentru D’ale
carnavalului care „e o
piesă prea uşoară şi lipsită de consistenţă scenică.” Şedinţa
Comitetului fusese secretă, opinia lui C. Stăncescu nu fusese înscrisă în procesul verbal şi acesta a semnat, împreună cu ceilalţi membri ai Comitetului, pentru premierea
piesei D’ale carnavalului. Caragiale a aflat întreaga poveste şi de atunci „avea un dispreţ profund, aş putea zice ură”
,precizează Gusty, împotriva lui Stăncescu. Acelaşi Gusty
consideră că Stăncescu avea dreptate, argumentând cu ostilitatea publicului la premiera piesei. Reţinem că autorul Caragiale era orgolios, se considera deasupra celorlalţi, infailibil şi se răzbuna pe cei ce nu-i recunoşteau valoarea. Atunci când, ca director al TNB, trebuia să-i comunice lui Titus Dunca neacceptarea unei piese propuse de acesta pentru repertoriul teatrului, i-a precizat tranşant: „Autor e numai unul care face piese bune ca mine,
nu fleacuri proaste ca tine.” Iar când i s-a replicat: „Nu vezi
d-le că eşti nebun”, a răspuns: „Ca şi tine, cu diferenţa că
eu sunt un nebun genial, am bosa geniului colea (arătându-şi fruntea) pe când tu ai bosa contrarie.”
Cunoscător din interior al lumii teatrale, directorul Caragiale a luat măsura ca TNB să dispună, din dotare proprie, de recuzita necesară spectacolelor. „A fost cel dintâi director care a înzestrat Teatrul cu 5,6 rânduri de mobile noi, tablouri, bahute, statuete, covoare, gobelinuri etc.
Predecesorii lui se mulţumeau, pentru anumite piese numai să le închirieze de la Pascu sau alt negustor de mobile.”
Era obiceiul ca, în antractele spectacolelor de la TNB,
publicul să pătrundă pe scenă pentru a lua contact cu protagoniştii. Probabil că accesul, din sala de spectacol, la cabine şi la spaţiile din spatele scenei nu se putea face altfel. Acest fapt, a observat Caragiale, împiedica maşiniştii
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la schimbarea decorurilor. Spirit disciplinat şi bun organizator, Caragiale a decis „să interzică publicului să pătrundă în antracte pe scenă.” A aşezat „un cerber” la uşa
scenei dându-i ordin „să nu lase să treacă nici pe Dumnezeu din cer.” O măsură „foarte bună şi dreaptă de altminteri”, apreciază Gusty. Dar care i-a creat inamiciţii, căci pe
Şt. Velescu, profesor la Conservator, care voia să pătrundă pe scenă pentru a vorbi cu foştii săi elevi, l-a apostrofat: „ au fost elevii d-tale dar sunt astăzi artiştii mei, şi d-ta
n-ai ce căuta pe scenă.”
Directorul Caragiale a dorit să asigure o gestionare corectă a veniturilor teatrului. În acest scop a
suprimat biletele de
favoare. Din loja directorială el „număra
lojele şi stalurile goale
, şi îşi făcea aproximativ, calculul reţetei serale.” După spectacol,
casierul îi aducea încasările, directorul fiind în măsură să certifice exactitatea lor ori,
constatând vreo nepotrivire, să ia măsuri de
îndreptare. A constatat astfel că unele persoane, chiar dintre prietenii lui, având bilete
cumpărate pentru stal, vizionau spectacolul din loje, dacă
acestea erau goale (libere). Observând că prietenul său
Alex. Orăscu obişnuia să procedeze astfel, Caragiale a aşteptat un spectacol în care acesta era în culpă şi pentru că
nici la atenţionarea ce i-a fost făcută de către lojar nu a părăsit loja, s-a deplasat personal la vinovat şi „deşi era public în dreapta şi în stânga lor, l-a poftit să iasă afară din
lojă, adăugând că numai pentru faptul că-şi cumpără un
stal, nu are dreptul să ocupe o loje, că unde ar ajunge teatrul dacă toţi care cumpără câte un stal l-ar imita. Orăscu a ieşit din loje şi directorul avu un duşman în plus. Directorul avea dreptate în fond, dar a procedat – cred eu –
fără tact. Îl amuza să-şi necăjească prietenii.”
Retribuţia actorilor TNB era calculată în funcţie de importanţa rolurilor pe care le interpretau. Suma era deci
variabilă. Existau situaţii în care, prin favoruri personale sau din alte motive, unor actori li se stabilea o retribuţie în sumă fixă. În vremea directoratului Gr. Cantacuzino o asemenea situaţie avea actriţa Aristizza Romanescu.
Bazându-se pe prietenia strânsă cu Caragiale şi invocând
precedentul Aristizzei, actorul Ştefan Iulian a solicitat să i
se acorde o retribuţie fixă, fiind însă refuzat.
Se zice că funcţia schimbă pe om. A fost valabilă
această constatare şi în cazul lui Caragiale? Paul Gusty a
observat unele schimbări în vestimentaţia lui Caragiale
şi în raporturile cu prietenii, în perioada cât a fost director general al teatrelor, dar nu se pronunţă ferm în sensul că ele se datorau funcţiei. Noua funcţie dădea lui Caragiale un statut social superior. Acest fapt impunea anumite cerinţe lui Caragiale,dar şi prietenilor în raporturi-
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le cu acesta. Atât Caragiale cât şi prietenii s-au conformat
noii situaţii.
Gusty ne spune că înainte de a fi şi după ce a fost director al TNB, Caragiale umbla îmbrăcat în „haine groase, cu o vestă cojoc şi cu o căciulă ţurcănească în cap, aşa
cum ni-l arată şi bustul lui din foaierul Teatrului, făcut de
amicul nostru O. Spaethe.”
După ce a fost numit director, „în Caragiale se produsese oarecare metamorfoze”, observă Gusty. „Se îmbrăca á quatre épingles.” Obligaţiile sale sociale şi protocolare îi impuneau acest lucru, explică Gusty. Ca şi predecesorii săi în funcţia de director general al teatrelor, Caragiale era poftit la Palatul regal ori de câte ori regina Elisabeta avea câte „o serată artistică”, mai ales pentru că „ îl aprecia foarte mult ca autor şi scriitor în general.” Gusty relatează
faptul că regina i-a solicitat lui
Caragiale să pregătească spectacolele ce urmau să se desfăşoare la Peleş cu prilejul vizitei prinţului moştenitor al Marii Britanii, viitorul rege Eduard al VII-lea. Timp de vreo 20
de zile, Caragiale a locuit la Peleş, a luat masa cu regele Carol
I şi a trăit în mijlocul elitei de
la Curtea regală. S-a întors de
acolo „mai ferchezuit şi mai radios ca oricând.” Gusturile vestimentare elevate se formează
în timp şi în mediul social potrivit, iar originea socială modestă scotea uneori la iveală lacunele lui Caragiale în această
privinţă. „La deschiderea stagiunei a apărut în loja directorială în frac şi vestă negre, cravată albă, ghete de lac şi cu pantaloni în culoarea tabacului.
Probabil că a voit să lanseze o modă nouă,” comentează
Gusty cu ironie redând probabil, nu doar poziţia sa, ci şi
reacţia publicului elitist al epocii faţă de ţinuta vestimentară a lui Caragiale din acel moment.
Gusty comentează şi transformările intervenite în raporturile lui Caragiale cu prietenii după accederea în
funcţia de director general al teatrelor. „Adevărul e că devenind Director s-a observat o schimbare pronunţată în
atitudinile lui Caragiale. Pe semne că intrând în sferele înalte, i s-a schimbat şi temperatura şi temperamentul. Era
mult mai rece, mai mândru, ca să zic aşa, mai oficial cu
prietenii lui de odinioară. Dar se poate să fie o părere greşită. Căci de îndată ce n-a mai fost Director şi-a revenit...”
Pe Vasilache Siderescu, care îl numea pe Caragiale, Caracancioli, „îl saluta ca mai înainte, adăogând <Basmangiule,
am să-ţi vărs maţele.” „Pe mine când mă întâlnea, se oprea
în loc , ca şi odinioară, şi începeam să fredonăm în acelaş timp un marş de Fahrbach pe care inevitabil, îl executa
Hubsch cu orchestra lui în fiecare seară de spectacol. Sau
îmi zicea pe nemţeşte: „Mann muss Mann bleiben, keinen
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Mameliga abgeben” (Bărbatul bărbat să fie, nu o mămăligă) cuvinte pe care le rostea sentenţios într-o dimineaţă
un tâmplar beat, agăţat de un felinar în stradă, către nevastă-sa care îl găsise în zori de zi şi voia să-l ducă acasă.”
După ce Caragiale a devenit director, numai Gusty şi
M. Mateescu i se adresau cu „nene Iancule”: „eu, fiind
mai tânăr decât el, îi ziceam, împreună cu M. Mateescu,
„Nene Iancule.”
Trăind în preajma lui Caragiale şi remarcând înclinaţia
acestuia către ordine, disciplină, corectitudine şi eficienţă, Gusty se arată totuşi contrariat de faptul că dramaturgul a preferat să se stabilească la Berlin. „Omul acesta care
de sus până jos era îmbâcsit de
cultura franceză ... simpatiza
cu nemţii. Îl atrăgea, pe semne,
spiritul lor de organizaţie, hărnicia, energia, ordinea, bucuria
lor de a trăi, mai ştiu eu ce.”
Paul Gusty confirmă faptul
că în perioada sa berlineză, Caragiale a menţinut legătura cu
prietenii din ţară. În 1911, venit la Berlin să comande nişte costume şi decoruri pentru Teatrul Naţional Bucureşti,
Gusty s-a întâlnit cu Caragiale.
„L-am găsit tot vioi, energic, ascuţit la vorbă, dar mai serios şi
mai puţin dispus.”
De la Gusty aflăm că în seara zilei de 8 iunie 1912 în locuinţa lui Caragiale din Berlin
s-a desfăşurat „un fel de serată”
la care au participat ca oaspeţi
Cella Delavrancea, Dobrogeanu Gherea, Dr-ul Kienzl, tânărul C.C. Nottara. A doua zi - 9
iunie, Gusty aflat şi el în Berlin,
întâlneşte pe C.C. Nottara care
îi spune că nenea Iancu era „foarte bine” şi că la serată „s-a
petrecut foarte bine.” Peste încă o zi, Gusty primeşte din
ţară telegrama lui Iancu Bacalbaşa: „Comandă o coroană
de lauri cu tricolorul naţional pentru Caragiale.” Astfel a
aflat el că I.L. Caragiale „murise subit chiar în noaptea zilei când am întâlnit pe tânărul Nottara.” Gusty ne informează că rămăşiţele trupeşti ale lui Caragiale „au fost depuse provizoriu în capela unui mic şi vechi cimitir de periferie” din Berlin, că a vizitat capela împreună cu Iancu
Bacalbaşa şi tânărul Danielopol, aflând de la intendent că
sicriul „ va fi depus provizoriu în cripta capelei şi apoi expediat în ţară.” „Nespus de dureroasă ne-a fost impresia
de a vedea rămăşiţele pământeşti ale unui om mare, care
a fost Caragiale, lăsate singure, între alte două sicrie (în
capelă, nn.), fără o lumânare la căpătâi.”
NOTĂ. Nu am reuşit să ne clarificăm asupra relaţiei lui
Paul Gusty cu Dimitrie Gusti (1818-1887) fost prof. univ.
la Iaşi, primar al Iaşului (1867-68), ministru etc. şi cu reputatul sociolog, filozof şi etician, Dimitrie Gusti (18801935)
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92
Pentru că ea va găti acum în plin Sfînt Post,
și nu va gusta din bucate nici
fărîmă din de dulce. Se va spăla mereu
pe mîini de urmele untului şi de grăsimi,
de clăbucul laptelui şi ouălor,
de sucul cărnurilor mai ales, ori de cîte ori
va duce la gură pesmetul ei, cartoful ei fiert,
leguma cu sare şi alte verdeţuri şi fructe.
Nimic din de dulce, că tot în ăstimp se va
spovedi şi se va cumineca cu Sfintele Daruri.
A posti după cuviinţă, chiar este una
din dovezile uşoare că îl iubeşti pe Dumnezeu
căruia îi respecţi poruncile, deci şi porunca
ascultării prin cumpătare. Ea calcă acum
peste ispitele gustului şi nu se întinează,
şi nu rîvneşte. Faţa ei îşi schimbă paloarea
din zi în zi spre transparenţe luminoase,
fără să sufere şi fără a se lăcomi la peşte
în zilele rînduite cu dezlegare.
Se purifică şi se mişcă uşor,
ajungînd întreagă pînă-n dimineaţa Ajunului,
cînd nu mai bea nici apă, decît către seară,
cînd se primeşte în casă bradul
ca un oaspete viu, şi se împodobeşte
cu lumini şi daruri, în absenţa copiilor
care, ca efect al nerăbdării lor fireşti,
intră într-un somn binecuvîntat.
93
De Crăciun,
tuturor ni se întîmplă
ca o misterioasă întoarcere
la sinele profund.
O nostalgie murmurată,
un dor de noi înşine
şi de copilărie.
Vine un timp care
nu este prea uşor de îndurat
fără să-ţi dea lacrimile,
cînd locul mamei
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Constanţa Buzea (1941-2012)
la masa de Crăciun
rămîne gol.
O creangă mare de brad
cu belşug de conuri
pusă peste locul unde
ea s-a mutat.
O haină groasă şi o farfurie
cu hrană caldă dăm de pomană
unei bătrîne singuratice
care degeră pe lîngă ziduri.
O lacrimă din adînc
şi un strop de vin, vărsat
în amintirea ei
şi pentru toţi săracii
printre care şi ea se prenumără.
Nimic nu ne va consola însă.
94
Absenţa ei doare,
tandreţea ei ne lipsește,
dorul nostru de-acum
ne-o apropie.
Şi parcă în chip miraculos
ea şi este cu noi.
Vocea i-o recunoaştem
în cuvintele pe care
cineva le rosteşte aidoma ei,
fără să vrea.
E un semn că ea poate,
şi va putea la nesfîrşit,
de acolo de unde se află,
să facă pentru noi
ceea ce noi nu ne-am
străduit îndeajuns
să facem pentru ea.
Ne inspiră cuminţenie,
ne aşează pe locul cuvenit,
ne hrăneşte cu Hrana
pe care ea ne-a învăţat
s-o facem.
Ne îmbunăm cu amintirea
bunătăţii şi a bunătăţilor ei
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şi ne rugăm
cu buzele rugăciunii
ştiute de la ea.
95
În primii mei ani,
tata lipsea din peisaj,
luat în desele concentrări militare.
Războiul se generaliza.
Nu aveam cum să pricep
ce se întîmplă.
Ea îmi vorbea şi îmi citea
naivă şi îndrăgostită
scrisorile lui. Curînd,
Bucureştiul avea să fie
sub bombardamente.
Din Obor ne am mutat
în Cărămidării de jos,
apoi pe Văcăreşti.
Cînd am împlinit patru ani,
stăteam cu chirie în Mărţişor.
96
Simt cum îmi scoate la nesfîrșit șoșonii,
hainele groase și nesuferiţii ciorapi de lînă
ţurcană. În umbra odăii există un brad
împodobit cu mere şi pere legate cu fir de beteală.
Nuci poleite, stele decupate cu foarfeca.
Şi Alimăneasca, păpuşa mea îmbrăcată în stambe
înflorate. De cîte ori i-am umezit cu lacrimi
adevărate faţa de cîrpă şi ochii brodaţi!
Nasul ei lung şi subţire ca pliscul de pasăre!
Somnul meu de copil şterge conflictele,
amestecă realitatea cu visul. Toate se-ntîmplă,
bune şi rele, sub icoana de pe perete. Din locul
acela înalt vine un murmur de alinare. Ştiu că
mă vede şi mă apără. Aud prin somn un glas
rugîndu-se, cuvînt după cuvînt, pînă la
misteriosul Amin. Ca un oftat sufletul mamei
şi umbra mîinii ei pe fruntea mea. Curînd,
ca-ntr-o scufundare în alb ies uşoară din aşternut
şi plec. Alunec într-o lume unde şi cîinii sînt albi
ca zapada. Uite o sanie! Uite-1 pe Moş Crăciun!
Unde? Unde? Strada-n ninsoare vine din cer
şi se întoarce cu mine în cer.
97
Fusesem avertizată că va veni Moș Crăciun.
Imaginaţia îmi lucra în avans. Încă nu înserase,
dar eu eram gata să jur că îl aud umblînd pe acoperiş.
Un clopoţel suav, o înfrigurare, aşteptarea devenise
de nesuportat, cînd, s-a deschis uşa şi Moşul a intrat
uşor dezamăgitor, întîmpinat de un val de abur
supt instantaneu în gerul de-afară. M-a luat pe genunchii
acoperiţi cu pulpanele unui cojoc de oaie. I-am spus
poezioara pînă ce am pierdut şirul, către final.
Eram mirată că barba din lînă îi mirosea a tutun,
iar ochii îi avea aurii ca ai Sofiţei Agalopol,
proprietăreasa noastră. Toiagul nu era altul decît
bastonul de invalid al tatei. Şi totuşi, încîntarea
nu mi-a pierit, extragerea jucăriilor din sacul lui
de cînepă s-a făcut tacticos. Ştia totul despre mine.
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Şi că eram cuminte şi ascultătoare. Am primit
de la Moşul şi două cărticele. Urechile lui Meo şi
Mimina și puii ei, poveşti cu mincinoşi şi poveşti
despre dragostea unei pisici devotate pînă la sacrificiu...
98
Nu e puţin lucru să fii bunică
și să te trezești și străbunică! Nu spun și nu mă mir
de ce s-or fi grăbind copiii să crească. Gîndul meu
îi urmează cu îngrijorare. Le merge bine sau amestecat
în vremurile acestea atît de amestecate şi ele!
Fac parte dintr-o generaţie care a îmbătrînit,
dar nu s-a maturizat niciodată. Că am supravieţuit
este, la urma urmei, un miracol, chiar dacă distruşi
sufleteşte pînă la alienare şi handicap. Copii obosiţi,
captivi între iluzie şi dezolare, incapabili să uite
dezastrele semnate apăsat de alţii. Noi nu am trăit
la capacitatea darurilor noastre. Puţini dintre noi
se recunosc cu orgoliu învingători.
99
Împodobit sufletul în trup,
cu picătură de fier, za fierbinte și solz de aramă.
O mireasmă de metale amare urcă dinlăuntrul scutului.
Mirosul fricii de moarte răzbeşte pînă la stele.
Argintul lor pîlpîind abia îl disting prin împînzirea
pupilei cu sarea sudorii.
Sînt ca un bob singur în mijlocul cîmpului,
ca un soldat speriat mai tare în singurătate decît
încolţit de vrăjmaşi.
Nu mă înghite pămîntul nici cerul amestecînd în senin
văzutele şi nevăzutele. Scutul, oricînd se poate topi uriaş
peste mine.
Frica de moarte şterge-mi-o, Doamne!
Însănătoşeşte-mă, spală-mă de ruşinea de a-mi fi
milă de mine. Sufletul împodobit, răbduriu
în nădejde se bucure! Rărunchii şi inima
răcorească-se, plămînii umple-mi-i de slava Ta,
ca pînzele bărcilor de aerul mării. Cerul întreg
în cugetul meu, ca o deasă grădină de nori
oglindindu-se-ntr-o grădină de valuri.
100
cu seara în vedere
ferestrele închid
oftatul nu-i al meu
lumină în filtrare
ca printr-un rămuriş
de rug uscat
plutind ca zburătoare
perne de căpătîi
şi perne pentru şale
zidit şi îngropat
rărişul cărnii
oaselor amare
gîndul bizar
oftatul e al meu
cît ţine îndoiala
îl simt pe Dumnezeu
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Stranietatea şi straneizatorii săi (I)

ŞAPOUL FACULTATIV CU CEI PATRU MUSCHETARI. Întîii trei straneizatori sînt mai mult sau
mai puţin contemporani unii cu alţii, iar contribuţiile lor despre straniu şi efectele sale, dacă nu cu privire
la operaţia straneizatoare, se originează în interbelicul
period: mai mult sau mai puţin. Căci, bunăoară, Despre
teoria prozei se iveşte în anul de graţie 1925, însă studiul şkloviskian Arta ca procedeu răsare pentru prima
oară- n 1917, la Sankt-Petersburg, pe aripile de acvilă
ale Culegerilor de lucrări asupra teoriei limbajului poetic,
II. Poate fi, prin urmare, ţinut Viktor Şlovski drept straneizatorul inaugural? Răspundem atît: Cei patru mari
insolitatori sînt trei, iar dumnealui cu siguranţă iaşte
printre ei.
Studiul lui Freud, Das Unheinliche, datează de prin
1919. Despre Micul organon pentru teatru, ce să spunem? Nici el nu e de dată recentă: îl consultarăm întro ediţie de la Suhrkampf, din 1963, la tomul al treilea,
cu Schriften zum Theater, cuprinzînd scrieri brechtiene atribuibile perioadei 1933-1947.
Al patrulea muşchetar ne complică puţin treaba, fiind el cel mai june, însă intervenient de tipul lui
D’Artagnan, nu al lui Smerdeakov. În L’Entretien Infini,
din 1969, el ne va fi dat un Effet d’étrangeté ce, sub pretextul unei critici a brechtianului Verfremdungseffekt,
propune o nouă asaltare asupra operaţiei streneizatoare, care merită să fie difuzată, în Perimetrul Daco-Pontic, măcar printre studentele de la multiplele noastre
universităţi particulare. O gestase încă din anii cincizeci ai Veacului Staleninian. Dovadă irefutabilă ni-i, în
Spaţiul Literar, capitolul relativ la «solitudinea esenţială» a operei, ca şi a auctorului, fascinat de «imensul Cineva fără chip»1.
Tipurile de straneitate ce se vor propune atenţiei
noastre + voastre + lor au să fie, aşadar, rusescul ostranenie (cu înţelesul de «insolitare», «în-streinare», «stra-
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neizare», debanalizare, defamiliuarizare), iudeo-germanicul Unheimliche (cu noima de inquiétante étrangeté,
de «straneitate neliniştitoare»] şi nemţescul V-Effekt (cu
senzul de «efect al distanţării», dar şi al «straneizării»,
opus intropatiei, potrivnic mai vechii Einfühlung).
***
ANCHETA SE DESCHIDE CU BLANCHOT. Ancheta se deschide cu Blanchot. De ce tocmai cu el? Fiindcă la dînsul găsim, orişicîtuşi, foarte seducătoarea
penetraţie critică a efectului de straneitate, mai exact: a
operaţiei straneizatoare ce generează efectul în cestiune şi… ambiguitatea lui. Insă şi fascinaţia absenţei & a
impersonalului, chiar groaza de impersonal, de Neutru
şi de Alteritate. Această teroare îi decelabilă şi în Cartea viitoare şi în Pasul cătră dincolo, dar şi în proza-i literară, în Aminadab, în Toma cel Obscur, în Preaînaltul.
Straneitatea liniştii, ori a însingurării? Ne amintim
anunţul lui Freud, în final de Das Unheimliche, că se
va ocupa de ea în alt loc2. Noi o vom căuta deocamdată în Spaţiul Literar, la capitolul cu Solitudinea esenţială. «Acolo unde sînt singur – grăieşte auctorele – nu
sunt eu, nu e nimeni; acolo e impersonalul, exteriorul,
adică ceea ce previne, precede, dizolvă orice posibilitate
de raport personal. Cineva-i acolo, un El fără chip, un
On din care faci parte»3. Pentru că, dacă iei bine seama,
«este cineva acolo unde sînt singur»4. Cînd vorbesc, nu
vorbesc eu ci… Neutrul, vocea narativă, absenţa Fiinţei, ce fascinează tocmai prin disimularea ei, iar fascinaţia îi «privirea solitudinei, privirea neîncetatului şi interminabilului, unde orbirea mai este viziune, viziune
care nu mai e putinţă de a vedea, ci imposibilitate de a
nu vedea, ce perseverează, mereu şi mereu, într-o vedere ce nu se mai încheie: privire moartă, privire ajunsă năluca unei vederi veşnice»5. Ea, fascinaţia, «fundamental legată este de prezenţa neutră, impersonală, de
acel On indeterminat, imensul Cineva fără chip, rela-
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ţia întreţinută de privire, relaţie neutră şi impersonală,
cu adîncimea fără privire şi fără contur, absenţa pe care
o vedem fiindcă este orbitoare»6. Exclus nu-i ca «puterea figurii materne să-şi împrumute strălucirea de la
tăria fascinaţiei şi am putea zice că, dacă Mama exercită această atracţie fascinantă, este pentru că, apărînd
atunci cînd copilul trăieşte total sub privirea fascinaţiei,
concentrează în ea toate forţele vrajei. Mama e fascinantă pentru că fascinat îi copilul, şi tocmai de aceea toate
impresiile primei vîrste au ceva fix, ţinător de fascinaţie»7 , şi tocmai de aceea a pătrunde în spaţiul literar, a
te dărui scriiturii, însemnează «a intra în afirmarea însingurării, unde ameninţă fascinaţia»; echivalează cu a
te lăsa dus de «riscul absenţei de timp, unde domneşte Veşnica Reîncepere»8. E totuna cu a trece «de la Eu
la El, încît ce mi se întîmplă nu se întîmplă nimănui»9.
***
INSOLITAREA E DOAR UN PROCEDEU. Pe de
altă parte, în Teoria literaturii, la Boris Tomaşevski, se
dă cinstire operaţiei straneizatoare cînd, după motivaţiile realistă şi compoziţională, se ia în colimator şi motivaţia estetică, mare exploatatoare a procedeului insolitării. Acestuia i se acordă statut de caz particular al aceleia. Într-adevăr, «implicarea într-o lucrare a materialului extraliterar trebuie să fie justificată de o tratare nouă
şi personală, altfel materialul în cauză riscă să se plaseze în afara operei. Lucrurile vechi şi obişnuite trebuie să
fie abordate ca nişte lucruri noi şi neobişnuite, lucrurile comune – ca nişte lucruri stranii.
Procedeele de insolitare a unor lucruri obişnuite se
automotivează de obicei prin refracţia lor în conştiinţa eroului nefamiliarizat cu ele. Este cunoscut procedeul insolitării la Lev Tolstoi, cînd, descriind în Război şi
pace consiliul militar, introduce ca personagiu o fetiţă de ţăran, ce receptează consiliul în felul ei copilăresc,
fără să înţeleagă esenţa celor ce se petrec, şi care-şi explică în felul ei faptele şi vorbele participanţilor la consiliu. Tot la Tolstoi se descrie refracţia relaţiilor umane
în psihologia ipotetică a calului din povestirea Holstomer. Vedeţi şi povestirea lui Cehov, Lastanka, unde este
dată o la fel de ipotetică psihologie a cîinelui, necesară
doar pentru insolitarea celor expuse. De acelaşi tip ţin
nuvela lui Korolenko, Muzicantul orb, şi cutare roman
de Max Frisch, unde viaţa celor văzători se dă prin refracţie în psihologia presupusă a orbului.
Procedeul insolitării îi utilizat pe larg de Swift în Călătoriile lui Gulliver, cu scopul realizării unui tablou satiric al europenei stări de lucruri social-politiceşti. Nimerind în ţara cailor înzestraţi cu raţiune, Gulliver îi
narează calului ce-i era stăpîn despre ordinea care domneşte în societatea umană. Fiind obligat să povestească totul extrem de concret, eroul renunţă la frazele frumoase şi la justificările tradiţionale pentru unele fenomene ca războiul, contradicţiile sociale, profesionismul
parlamentar ş.a. Lipsite de justificări verbale, temele insolitate apar într-o lumină cu totul neatrăgătoare. Astfel, critica rînduielilor politiceşti – material extraliterar – îşi găseşte o motivare estetică şi se implementează ferm în naraţiune»10.
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Concluzia rapidă e că, mai sus, stranietatea se întîmplă să fie, cum vom pricepe mai la vale, de soi şklovskian: nu degeaba avem de-a face cu un formalist rus. Ne
miră, în altă dez?ordine de idei, numai că Gérard Genette nu va fi încadrat efectele de ciudăţenie obţinute
în practicile transtextualizatoare de genul devocalizării, delocalizării, transmodalizării, demotivării, devalorizării, proximizării, versificării, traducerii, conciziei,
valorizării, parodiei, pastişei, autopastişei, antiromanului, reactivării generice, transformării pragmatice, poemului eroi-comic, inversajelor lautréamontiene, continuării infidele şi… multor altor deplasări textuale. O
va face cu siguranţă, dacă nu va avea karma prea încărcată, într-o existenţă viitoare, poate chiar prin tomul al
treilea de la Palimpsestes.
***
INTENTIA CAVALERULUI MARINO.
Verfremdung şi Entfremdung: ambele comportă senzuri
de alienare, în-streinare, distanţare, straneizare. Istoria limbii şi gîndul cel filosoficesc le-au specializat cum
au putut. Al doilea termen are însă treabă cu Hegel, revine apoi la Feuerbach, în Esenţa crestinismului, fiind
frămîntat bine, în cele din urmă, odată cu tematizarea
marxiană a deposedării de esenţă umană prin capitalism şi reaproprierea nobilului element, dimpreună cu
mijloacele de producţie, sub comunismul viitorului luminos ( ale cărui salve entuziasmante le percepem deja,
cînd oamenii, indiferent de religie şi de sex, vor poseda cu toţii closete de aur, de platină ori de argint). Ultimii ce-l mai investiră cu interes fură, ehehei, Dezideranţii Deleuzieni şi Lyotardienii Economiei libidinale.11
Dacă în Fenomenologia Spiritului trebile par destul
de încurcate în ce priveşte jocul conceptului de Entfremdung, descîlcirea se produce, dacă nu-l băgăm în
seamă pe Alexandru Kojève, şi nu-l băgăm deocamdată, cu Derivă de la Marx şi Freud, iar înseninarea survine după Dispozitivele pulsionale 12, unde nu mai e pierzătoare alienarea, ci se comportă ca soarele lui Georges
Bataille, de vreme ce a avea începe să însemneze a avea
de pierdut, de alienat, de distanţat; din moment ce fiinţa omenească îi un inalienabil ce se înstrăinează prin
gîndirostifăptuirea sa (deoarece se poate pierde la nesfîrşit), ori un înstreinabil ce nu se alienează (datorită capacităţii sale infinite de a încasa, graţie faptului că
«meştereşte în incurabil» şi, totodată, recuperează din
alte circuite energiile abandonate sau de care va fi fost
deposedat). Paruzia sub chipul recuperării totale a esenţei înstreinate prin exploatarea insului de cătră om şi a
omului de cătră ciolovec, vederea faţă-n faţă a propriei
firi, recentrarea subiectului cartezian + alte cîteva mici
ideologeme de acealaşi soi, ele, ce-s? Bîntuiri fantomale, resurgenţe periodice ale logocentrismului, metafizicii platoniciene ori discursului utopic, fratele său mezin. Să nu ne abatem totuşi de la scopul anchetei: înapoi
la ostranenie, Unheimliches, Verfremdungseffekt şi effet
d’étrangeté.Si să ne întrebăm: Or fi oare chichiţe la mijlocul acestor teorii din prima parte a veacului al douăzecilea? Or fi… însă, de ne răscolim bine memoria, înainte de ele stă…
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… aristotelicul xenikón, derivat de la to xenon, un neutru designator a ceea ce vine din depărtări, are un aer
etranjer şi, ca atare, excită omeneasca admiraţie. Căci
limba poeziei se iveşte mereu ca o rostire, dacă nu străină, cel puţin alterată, alterizată, straneizată, purtătoare
a necunoscutului, a plusului de informaţie, a diminuţiei de entropie cadaverică. În lumina aceasta e de priceput uneori intenţia versificată a Cavalerului Marino: È
del poeta il fin la meraviglia,/ Chi non sa far stupir vada
alla striglia.13
Cine nu ştie insolita, distanţa, straneiza, ducă-se,
rîndaş destoinic, la ţesălatul cailor şi al iepelor sirepe.
Or, sub limba şklovskiană, parcă vorbeşte o altă limbă,
cu modulări stagiritice, insinuînd că «limbajul poeticesc trebuie să fie neobişnuit, ca un grai strein; în practică, îi adesea chiar o limbă streină: sumeriana la Asirieni, latina în Europa medievală, arabismele la Persani,
bulgara veche drept bază a limbii ruse literare, ori o limbă solemnă cum este limba cîntecelor populare, apropiată de limba literară. Aşa se explică şi existenţa arhaismelor, atît de răspîndite în limbajul poetic, formulările complicate din dolce stil nuovo»14. Aşa, şi nu altfel…
grăieşte Formalistul Moscovit.
***
DEBANALIZAREA LUMII: CUM? Chiar freudian lămurită, straneitatea este o informaţie ce se recuperează de cătră interpretare şi redundanţă, fiindcă-i
dezocultată şi redusă la un conţinut prealabil, ceea ce
va fi fost unheimlich se contrage în heimlich, obscurul
şi tainicul din unheimlich recad în familiar, în obişnuit,
în curent. Am mai putea, atraşi de dorul digresiunii, să
ne pierdem vremea cu alte Urwörter, ori cu benvenistiana critică la psihanalistul atras de teoria lui Abel despre cuvintele primordiale14,. posesoare de înţeles dublu,
reuniune de sensuri opuse, cam ca to let, carele semnifică şi «a permite» şi «a împiedica» (de aici perversitatea
legăturii interdictului cu transgresiunea), sau ca în platonicianul pharmakon, remanipulat derridian în Diseminarea 15, ce trimite şi la «otravă» şi la «leac» (de unde
marea importanţă – ontologică, etică şi estetică – a dozajului); am putea, dar…
…ne întoarcem spăşiţi la operaţia straneizatoare, la
Louis Vax16 şi la a lui Todorov Introducere în teoria fantasticului17, unde prin capitolul al treilea, ciudatul şi miraculosul încadrează fantasticul înţeles ca o competenţă de lectură şi, bineînţeles, ca o ezitare a cititorului între acceptare supranaturalului şi explicarea lui raţională.
Straniul todorovian nu-i, prin urmare, decît un supranatural reductibil la o inteligibilitate pozitivă. Cam ca la
Doctorul Vienez: dar la acesta, la Sigmund Freud, insolitul îi un ceva cunoscut anterior, apoi refulat din varii
motive şi ajuns de neînţeles. Analiza îl depistează însă
cu pugnacitate. Pe cînd la Formalistul Sklovski, la Marele Vînător de Procedee, ciudatul este parte integrantă
a unei strategii umane ce urmăreşte debanalizarea lumii,
dacă nu racomodarea cu realul, dacă nu reîmpăcarea cu
referentul peste care se va fi aşternut «ţărîna cea grea»
a rutinei cotidiene şi a… necesarei bune funcţionări în
cuplul somato-psiheicesc. Aşa merge vorba: I.«De ob-
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servăm legile generale ale percepţiei, remarcăm că acţiunile, odată devenite obişnuite, se transformă în automatisme. Astfel toate deprinderile noastre se refugiază în sfera inconştientului şi automatismului. II. Legile
vorbirii noastre prozaice, cu fraza neterminată şi cuvîntul pronunţat pe jumătate, se explică prin procesul de
automatizare. Expresia ideală a acestui proces îi algebra,
unde lucrurile sînt înlocuite prin simboluri. În vorbirea practică rapidă, cuvintele nu sînt pronunţate integral: numai primele sunete ale cuvîntului apar în conştiinţa noastră. III. Lucrul trece pe lîngă noi ca şi cum ar
fi împachetat; ştim că există după locul pe care-l ocupă,
dar nu-i vedem decît suprafaţa. Sub influenţa unei asemenea percepţii, obiectul se estompează, la început ca
percepţie, ceea ce se oglindeşte apoi şi în reproducerea
lui; prin această percepere a cuvîntului prozaic se explică audierea lui incompletă, de unde şi rostirea incompletă. IV. Aşa trece viaţa, prefăcîndu-se în nimic. Automatismul ca fenomen înghite lucrurile, hainele, mobilele, nevasta şi teama de război. V. Tocmai pentru a reinstaura senzaţia vieţii, pentru a simţi lucrurile, pentru
a face ca piatra să devină piatră, există ceea ce se cheamă arta. Scopul ei îi de a produce o senzaţie a obiectului,
senzaţie care trebuie să fie o vedere, şi nu doar o recunoaştere. Procedeul artistic este un procedeu al în-străinării lucrurilor, un procedeu care va face că arta are un
scop în sine şi trebuie să fie prelungit: arta este un mijloc de a trăi cu totul facerea lucrului, iar forma ajunge
mai complicată, ceea ce sporeşte dificultatea şi durata
percepţiei, fiindcă procesul perceperii în ceea ce s-a făcut nu are importanţă pentru artă»18. Ea se adeverează
asemeni Armatei Roşii – te eliberează de sub jugul recunoaşterii. Fiindcă obiectele, «percepute de mai multe
ori, încep a fi sesizate prin recunoaştere; ştim că obiectul se găseşte înaintea noastră, dar nu-l mai vedem. De
aceea nu putem să mai spunem nimic despre el. În artă,
eliberarea obiectului de automatismul perceptiv se stabileşte prin diferite mijloace»19.
Bănuiala imediată-i că şiretlicurile artei sînt procedeuri ale insolitării, ale operaţiei straneizatoare, ale «înstrăinării» (cum trans-spune Mihail Nasta20 şklovskianul termen de ostranenie). Ispita mereu iaşte însă de
a generaliza şi de a face din «operaţia straneizatoare»,
cum o botezăm noi, strategia bazială a artisticului. Pînă
una alta, îi vom propune traductorului antemenţionat
să înlocuim «în-streinarea», care trimite poate şi la brechtiana Verfremdung, cu piţuliana «straneizare», prin
étrangéification înfrancizabilă, urmînd să recetim textul ctitorial sub noua rectificaţiune şi să ne reîntîlnim cu
Lev Tolstoi, la care viclenia scriiturală consistă «în aceea
că el nu denumeşte obiectul cu numele său, ci îl descrie,
ca şi cum l-ar vedea pentru întîia oară, redă fiecare întîmplare, de parcă s-ar petrece pentru prima dată, iar în
zugrăvirea obiectului nu foloseşte numele date în general părţilor acestuia, ci apelează la denumirile părţilor
corespunzătoare ale altor obiecte»21. Tolstoi îi parangon,
mda. Pe de altă parte, straneizarea suscită, la percepătorul cetitorial, o nerecunoaştere momentană a obiectului,
urmată de intensa juisare a unei redescoperiri, echiva-
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lentă cu o descoperire, cu o întîia dată, ca şi cum întîlnirea cu obiectul s-ar produce pentru prima oară, mai
ales în romanele cu reflector deformant: naiv, ignorant,
infantil, zăbăuc, nebun. Gogol ne vine în minte imediat cu Însemnările unui ţicnit, dar şi Faulkner, cu Zgomotul şi furia, sau Dostoievski, cu Memoriile din subterană,
ori Ingenuul lui Voltaire, dacă nu Italo Calvino, cu Baronul din copaci, talonat îndeaproape de Albert Camus,
cu Renegatul sau un spirit confuz, Louis-René des Forêts,
cu Palavragiul, Gabriel Garcia Márquez, cu Toamna patriarhului, Augusto Roa Bastos, cu Eu, Supremul, Daniel Windstone, cu Bătrîna din elicopter 22. Reamintiţivă şi de Savater, ca genitore al unei Infancia recuperada
23
, şi, mai ales, de Baudelaire definind poezia «copilărie
regăsită», adicătelea percepţie proaspătă, nedezabuzată, neautomatizată, care este aceea a ţîncului cînd ia în
primire lumea şi se miră că-i iarba verde, pămîntul rotund, albina zburătoare. La terre est bleue comme une
orange, lansează poemul éluardian: de unde şi protestul
eroului din Proces-verbal, adversar al insolitării tocmai
fiindcă, rămînînd copilăros, marginal, uşchit, cu privirea neadormită, nu mai are trebuinţă de şmecherii debanalizatoare ale realităţilor şi irealităţilor environale.
Patosul adresării sale cătră studenţii medicinali veniţi
să-i observe cazul în spital nu e mare, ci cu rată sporită de autenticitate nedisimulată. «Nu vedeţi viaţa, curva asta de viaţă, în jurul vostru? clamează el. Nu vedeţi
că oamenii trăiesc, ori că mănîncă, ori că… etc.? Nu vedeţi că ei sînt fericiţi? Nu băgaţi de seamă că ăla de a zis
Pămîntul este albastru ca o portocală îi nebun sau imbecil? O, nu, spuneţi voi, e un geniu, a dislocat realitatea
în două cuvinte. Enumeraţi albastru, pămînt, portocală.
E frumos. Decolează din realitate. Are farmec naiv. Şi
imaturitate. Tot ce voiţi. Ci eu, eu am nevoie de sisteme,
sau, altminteri, înnebunesc. Ori pămîntul îi portocaliu, ori portocala îi albastră. Dar în sistemul ce consistă
în a te servi de vorbire, pămîntul îi albastru, iar portocalele-s portocalii. Am ajuns la un punct unde nu mai
pot suferi devieri. Înţelegeţi, îmi vine greu să găsesc realitatea. N-am umor? Căci, după a voastră părere, trebuie umor ca să pricepi asta? Ştiţi ce spun? Aşa de puţin îmi lipseşte umorul că am ajuns mult mai departe
decît voi… Şi… iată! Mă întorc de acolo ruinat. Umorul meu sălăşluia în indicibil. Era ascuns şi nu-l puteam
zice. Şi cum nu-l puteam turna în cuvinte, era mult mai
enorm de cît al vostru. Hmm. De fapt, nu avea dimensiuni. O ştiţi. Pe toate însă le fac aşa. La terre est bleue
comme une orange, dar cerul este dezgolit ca o pendulă, apa-i roşie ca o piatră de grindină. Ba şi mai grozav:
Cerul coleopter inundă bracteele. A vrea să dormi. Ţigareta havană dezonorează sufletele. Al unsprezecilea.
A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z & Cie»24 Aşa că…
… temă pentru acasă ne dăm să pescuim astuţiile
straneizatoare la Rimbaud, în Adormitul din vîlcea, şi la
Flaubert, în Doamna Bovary, din episodul cu balul de
la Vaubyessard, unde Emma trage cu urechea la o foarte ciudată conversaţie a unui tînăr ce «bătuse, cu o săptămînă înainte, pe Miss Arabella şi Romulus şi cîştiga-
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se două mii de ludovici sărind peste un şanţ, în Englitera»25.
***
CIUDĂŢENIA NELINIŞTITOARE. Ne rămîne, la
această etapă a impavidei noastre parcurgeri, să limpezim, pentru uzul şi abuzul alumnilor de peste veac, înţelesul celui das Unheimliche, senzul «neliniştitoarei ciudăţenii». Închietanta straneitate este, într-adevăr, specia de terifianţă ce poate fi redusă la ceva familiar, de
mult cunoscut. Eseul freudian luminează posibilitatea unei atari reducţii şi condiţiile sub care familiarul
ajunge ciudat, spăimîntător chiar. Întîiul gest de făcut îi, pentru noi, voi + ei, reauscultarea limbii germăneşti, unde adjectivul unheimlich fi-va opus termenilor
din sfera familiarului, curentului, obişnuitului: heimisch,
heimlich, vertraut. Ceva e teribil, spăimîntător, pentru
că-i necunoscut, nefamiliar, însă nu tot ce-i nou şi nefamiliar sparie. Spre a fi straniu, nu ajunge ca un obiect
să se ivească nou, nefamiliar. Auscultarea adjectivului
heimlich dă roade, şi bogate, căci, printre numeroasele
sale nuanţe – «intim», «neobişnuit», «familiar» – descoperi una prin care el coincide cu opusul său unheimlich.
Este adicătelea utilizat pentru a desemna două sfere de
reprezentare care, fără a fi diametral opuse, sînt streine una alteia: sfera familiarului, a confortabilului + sfera secretului şi a ascunsului. Heimlichkeiten însemnează «secrete», «familiarităţuri», iar la singular, «discreţie».
Unheimlich se opune sferei dintîi, nu şi a celei de a doua,
din care poate că derivă. De la sentimentul căminului,
patriei locale – Heim, Heimat – se dezvoltă senzul de intim, ascuns, tainic, sustras privirilor aliene; vezi «poiana
secretă», «consilierul de taină», der heimliche Rat, şi tot
tacîmul. Das Unheimliche se adeverează, pînă la urmă,
un soi de Heimliches. Dignă de reţinut e şi definiţia lui
Schelling pentru Unheimliches ca tot ce trebuia să steie
ascuns dar s-a manifestat. Evident că, aici, Schelling îi
puţintel inflexat de Omul din Viena în direcţia întoarcerii refulatului. Dacă doctrina psi nu deconează cînd
afirmă că un afect, indiferent de natura sa, este transferat în teamă prin refulare, atunci printre stările de anxietate ai unele provocate prin Rückkehr des Verdrängten. Tipul ăsta de nelinişte îngrijorătoare ar fi tocmai
das Unheimliche. Esenţa ascunsă a straneităţii n-ar fi exclus să fie asta. Vom înţelege atunci de ce senzul termenului heimlich a evoluat spre contrariul său: «ciudatul»,
«insolitul», «nefamiliarul», das Unheimliche. «Straneitatea nu reprezintă nimic nou sau strein, ci un conţinut
familiar din totdeauna pentru viaţa psihică, dar care a
fost înstreinat prin refulare»26. Apelul la refulare întinereşte astfel şi vechea definire schellingiană: ceva ar fi trebuit să rămînă obscur sau ocultat, dar, iată, se va fi manifestat, îndepărtatul reîntorcîndu-se din inconştient.
Neglijînd, o vreme măcar, cîmpul principal de aplicaţiune a principiilor hermeneuticii straneităţii îngrijorătoare, castrarea, dublul, repetiţia identicului, «atotputernicia ideilor», teama de morţi şi de moarte, spaima
de fantome, să luăm la întrebări diferenţa dintre straneitatea reală şi aceea ficţională. Doctrina freudiană, în
ce o priveşte pe întîia, este că acel sentiment de ciudăHYPERION
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ţenie neliniştitoare răsare cînd o impresie reactualizează anumite complexe refulate ori cînd convicţiuni primitive, depăşite, par a fi confirmate. Osebirea între cele
două s-ar putea lămuri astfel: în cazul straneităţii provocate de complexe infantile nu se pune problema realităţii exterioare, care-i înlocuită de realitatea psihică.
Este vorba de refularea reală a unui conţinut psihic şi de
revenirea refulatului, nu de suprimarea credinţei în realitatea acestui conţinut, cum se întîmplă în cazul fricii
de întoarcere morţilor – aici convingerile vechi supravieţuiesc în noi şi aşteaptă o confirmare.
***
PLANIFICAREA EFECTELOR STRNEIZATOARE. Ce se întîmplă cu ficţiunea? Ce se petrece cu imaginarul? Specificul ultimului: cum premiza subzistenţei
sale îi sustragerea conţinutului său de la proba realităţii,
în literatura ficţională nu sunt stranii o mulţime de lucruri care ar fi neliniştitoare în cotidian. Aşa se face că
literatura posedează astuţiile ei – secretele sale tehnice
– pentru iscarea respectivei impresii de Unheimliches.
Iată, basmul abandonează făţiş terenul realităţii şi aderă
la convingerile animiste, dar, aici, îndeplinirea promptă a dorinţelor, forţele tainice, revenirea morţilor de pe
celălalt tărîm, însufleţirea obiectelor, nemica din toate
acestea nu suscită la lectorul răbduriu simţămîntul neliniştitoarei ciudăţenii. Bănuiala dacă nu cumva incredibilul depăşit, refulat, ar putea reveni, şi s-ar putea împlini, nu are ce căuta în orizontul acesta.
De ce? Fiindcă nerăbdătorul consumator cunoaşte
convenţia ficţională (asememi elevilor matematicianului ce le murmura acestora «Fie triunghiul ABC...»)
semnînd alert pactul literar. De vină-i cel Als ob că nu
ne sparie nici sufletele în Infernul dantesc, nici diavolii din miltonianul Paradis pierdut, nici spectrele shakespeariene, nici fantomele de la Operă, nici demonii
amiezii din eposul antic. «Adaptăm a noastră judecată la condiţiile acestei realităţi create auctorial şi tratăm
sufletele damnate, spiritele, stafiile sau demonii ca şi
cînd ar fi existente, reale, printre alte existenţe reale din
lumea înconjurătoare»27. Dacă însă scriitorul, Stephen
King ori altul, va simula situarea pe terenul realităţi cotidiene, familiare, obişnuite, atunci el poate accepta şi
condiţiile ivirii sentimentului de nelinişte stranie în viaţa reală, şi aşa… tot ce produce straniul în real îl va
suscita şi asupra cetitoriului, numai că auctorele poate rafina + multiplica + intensifica impresia de ciudăţenie inchietantă; el poate planifica şi, pînă la un anumit punct, controla sau prevedea efectul straneizatoriu,
ca în Misery, ca în Shining ori ca în multe dintre filmele lui Hitchcock.
În ce mod?
1. Ei bine: făgăduind o realitate obişnuită, de tipul lui
als ob, un as if world, pentru ca apoi să treacă mai departe, să ne fenteze. Cetitoriul reacţionează la ficţiunea sa
aşa cum ar fi reacţionat la evenimentele reale, ventilate
de o banală naraţiune «realistă», «prozaică», «oglinditoare». Cînd îşi dă seama c-a fost tras pe sfoară, cu stratageme arhitextuale, e tîrziu şi e ciudă c-a fost mistificat.
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2. Alteori: nu oferă lectorului, un timp cît mai mare,
nici un element referitor la premisele lumii închipuluite de el, ori amînă pînă la sfîrşit o astfel de lămurire decisivă. Straneitatea generată îi, bineînţeles, aceea legată
de «credinţe depăşite», precum în Jettatura lui Théophile Gautier, exploatatoare a strămoşeştii frici de «ochiul
rău», dar ciudăţenia neliniştitoare legată de complexele
refulate este, fireşte, mai persistentă. O relectură valoce
a Nasului gogolian ne-ar servi corect suputaţiunea, cam
cît… Relatarea despre orbi a lui Sábato, în Despre eroi şi
morminte. Morala e că privilegiile ficţiunii în provocarea şi inhibarea sentimentului de unheimlich sînt întinse,
căci, prin dispoziţiile în care transpune cetitoriul, prin
expectaţiunile pe care i le creează, ea deplasează afectivitatea lectorală de la un fapt la altul, cînd nu obţine
din aceeaşi «fabulă» efecte opuse. E de-ajuns să comparăm doar seria peliculelor ce-şi trag seva din Dracula lui
Bram Stoker. Cîtă diferenţă între Nosferatu de Murnau,
de exemplu, şi Balul vampirilor de Polanski!
3. Însă: important îi şi punctul de viziune (reflectorul, filtrarea faptului sau a evenimentului, focalizarea),
mai cu seamă cînd avem persistenţă sporită a sentimentului de unheimlich ce se alimentează din complexe refulate. Aceeaşi intrigă din Thou Art the Man de Edgar
Allan Poe poate nelinişti dacă am avea perspectiva criminalului, dacă am trăi «cu el» evenimentul ridicării
mortului din sicriu, sau nu (dacă, de pildă, urmărim şiretlicurile detectivului aşa cum procedăm la vizionarea
unui film cu Locotenentul Columbo]).
4. Atenţie sporită, fraţilor: impresia afectivă poate fi
independentă de tema aleasă. Freud observă că o fantomă, în cutare povestire de Wilde, nu nelinişteşte tocmai fiindcă naratorul se amuză pe seama ei28. În fine, o
poetică a ciudăţeniei şi a pragmatică a efectului straneizant rămîn în sarcina avenirului (deşi un Jean-Marie Schaeffer, cu De ce fictiunea?, va fi făcut, după l990,
paşi importanţi în domeniul cu pricina). Pricepem şi
de ce: Freud nu-i citise – nu avea cum, sireacul – pe
Louis Vax, pe Todorov, pe Genette, pe Barthes, pe Wayne C. Booth, pe Austin, pe Searle et alii eiusdem farinae intellectualis. Nici noi înşine nu ne-am putea înhăma la aşa ceva înainte de a ne ţine promisiunea cu Farsa valahă, ea însăşi o posibilă fenomenologie a straneităţii cuţovlahiceşti.
Note şi contranote
1. Vezi Maurice Blanchot: L’Espance Littéraire, Gallimard,
«Idées», Paris, 1973, p. 27.
2. Vezi Sigmund Freud: L’inquiétante étrangeté et autres
essais, Gallimard, .«Folio», Paris, 1992, p. 263, nota b: traducere de Bertrand Féron. Acolo, infrapaginal, se face trimitere la Descoperirea obiectului, capitol din Trei eseuri asupra
teoriei sexualităţii, unde angoasa infantilă, «ce niciodată nu
se stinge în omul matur», e înzestrată cu misie de explicare
a temerii de singurătate, linişte sau întuneric. Mai e şi jocul
Fort/Da, jocul absenţei şi prezenţei, al dispariţiei şi reapariţiei lucrului indispensabil, substitut simbolic al sînului matern, dacă nu chiar al instanţei mămeşti înseşi.
3. Maurice Blanchot: Op. cit., p. 24.
4. Ibidem.
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5. Ibidem, p. 26.
6. Ibidem, p. 27.
7. Ibidem, p. 26.
8. Ibidem, p. 22.
9. Ibidem, p. 23.
10. Vezi Boris Tomaşevski: Teoria literaturii, Editura
Univers, «Studii», Bucureşti, 1973, p. 274: traducere de Leonida Teodorescu.
11. Pentru o luare la refec a Deziranţilor Deleuzieni,
foarte frenetici după Mai 1968, vezi Bernard-Henri Lévy:
La Barbarie à visage humain, Grasset, Paris, p. 197: «Dacă
oamenii sînt asupriţi, zic ei, aceasta nu se întîmplă deoarece se lasă manipulaţi, ci fiindcă, dimpotrivă, doresc asuprirea – iar în inima respectivei dorinţe e juisanţă şi numai juisanţă. Juisanţa aceasta nu este o minciună impusă victimelor sale, dar purul adevăr al pulsiunilor lor cele mai tainice».
Nici Lyotardienii nu apar mai breji cînd îi judecăm după cutare pasagiu săltăreţ din L’Economie libidinale (Editions de
Minuit, Paris, 1974, pp. 141-142), unde este trimis la plimbare conceptul marxian de alienare: «De ce voi, intelectualii politici, vă aplecaţi asupra proletariatului? Din milă faţă
de ce? Aş înţelege că vă urăşte lumea dacă aţi fi proletari, nu
e însă cazul să vă deteste dacă sînteţi burghezi, privilegiaţi
cu mîinile fine, ci pentru că nu îndrăzniţi să rostiţi unicul
lucru important de rostit, adicătelea că poţi juiţa înghiţind
sperma Capitalului, materiile sale, barele de metal, polistirenul, cărţile, pasta pentru cîrnaţi, halindu-le cu tonele pînă
se lasă cu crăpare – şi în loc să rostiţi toate acestea, care se
întîmplă şi în dorinţa capitalizaţilor, proletari ai mîinilor, ai
cururilor şi ai capetelor, vă daţi mari, vă daţi gagii, vă aplecaţi şi spuneţi: o, dar asta-i alienare, nu e frumos, aşteptaţi,
o să vă dezrobim, o să asudăm pentru a vă dezrobi de reaua afecţiune pentru servilitate, o să vă redăm demnitatea. Şi
în felul acesta vă instalaţi în poziţia cea mai ignobilă, moraliştilor, aceea unde se doreşte ca dorinţa noastră de capitalizaţi să fie total ignorată, interzisă, călcată în picioare, vă
comportaţi ca nişte popi sau păcătoşi, vă sparie intensităţile noastre servile … Şi fireşte că suferim, noi capitalizaţii,
dar asta nu însemnează că nu juiţăm nici că nu ne dezgustă şi mai mult remediile pe care credeţi că ni le puteţi oferi – la ce? La ce? Avem oroare de terapeutică şi de vaselină,
preferăm să crăpăm sub excesele cantitative considerate de
voi cele mai tîmpite. Şi nici să nu aşteptaţi o revoltă a spontaneităţii noastre.»
12. Cf. Jean-Francois Lyotard: Des dispositifs pulsionnels,
U.G.E., «10/18», Paris, 1973, mai cu seamă capitolul despre Energumenul capitalist, pp. 7-51, unde se decortichează empaticamente Anti-Edipul perechii Deleuze-Guattari şi
se defineşte capitalismul ca o revoluţie ce nu presupune întoarcerea la Marele Castrator şi micii săi scopiţi, ci disoluţia lor într-o economie fără sfîrşit şi fără de lege. Dar şi fără
Entfremdung.
13. Recomandăm o bună înromanizare a stihurilor relative la misia poetului de a stupefia, în Giamabattista Marino : Florilegiu, Editura Univers, Bucureşti, 1976 - cuvînt înainte, tălmăcire şi note de Leonid Dimov, Rusofonul Onirist,
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générale, subcapitolul cu privire la funcţia limbajului în cercetarea freudiană, pp. 83-84, Gallimard, Paris, «Tell», 1976:
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tul, şi în care raportul exprimat ar fi raportul de contradicţie permanentă, relaţia nerelaţionantă, în care ceva ar fi şi el
însuşi şi altceva decît el însuşi, adică nici el însuşi nici altceva decît el însuşi, însemnează a imagina o pură himeră».
15. Cf. Jacques Derrida: Diseminarea, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997, în special capitolul Farmacia lui Platon, pp. 65-177, şi postfaţa traducătorului, carele nu e altul decît Cornel Mihai Ionescu. Îndeosebi pp. 388-389 sunt
echipate cu analize finuţe la indecidabilele ce nu se lasă incluse în opoziţia filosofică, binară, dar o dezorganizează din
interior, fără a rezulta vreodată, hegelianeşte, într-un al treilea termen. Aşa se întîmplă, de pildă, cu pharmakon-ul: el
nu se adeverează nici leac, nici otravă, nici bine, nici rău,
nici interior, nici exterior, nici accident, nici esenţă, doar
energie diferenţiatoare şi refuzatoare a oricărei sinteze dialecticeşti.
16. La Séduction de l’étrange, PUF, «Quadrige», 1987, pp.
30-52, unde găsim o psihanaliză a straniului în prelungirea
observaţiilor din Das Unheimliche, instruţată cu multe critici constructive, nutrite gospodăreşte cu lecturi din teoriile fantasticului, ficţiunii, esteticii literare.
17. Vezi Tzvetan Todorov: Introduction à la littérature
fantastique, Editions du Seuil, «Points», Paris, 1976, capitolul al treilea: Straniu şi miraculos, pp. 45-62.
18. Viktor Borisovici Şklovski: Arta ca procedeu, în Ce
este literatura? Şcoala formalistă rusă, Editura Univers, Bucureşti, 1983 (traducere de Mihai Nasta), pp. 385-387.
19. Ibidem, p. 387.
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21. Ibidem, p. 387.
22. Nescrisă poate, dar dînd tot atîta bătaie de cap exegeţilor pasionaţi de indecidabil cît Strîngerea şurubului de
Henry James.
23. Cf. Fernando Savater: La Infancia recuperada, Alianza Editorial, Madrid, 1986. Titlul nu e decît o înspaniolizare
a formulei baudelairiene, dinspre Georges Bataille însă, ce
îi extrage sucul în precuvîntarea la Literatura şi Răul (Gallimard, «Idées», 1972, p. 8), unde glăsuieşte în felul următor:
«Literatura nu este inocentă, şi, culpabilă, ea ar trebui să se
recunoască în cele din urmă ca atare. Acţiunea singură are
drepturi. Literatura, am, răbduriu, vrut să arăt, e copilăria în
sfîrşit regăsită. Dar o copilărie ajunsă la guvernarea lumii ar
mai poseda oare vreun adevăr? În faţa necesităţii acţiunii se
impune onestitatea lui Kafka, neacordîndu-şi nici un drept».
În cartea lui Savater, de interes pentru cunoaşterea mai bună
a resorturilor cetiturii infantile, capitolul ce vom reţine în
investigaţiile noastre despre straneitate se cheamă Semnificaţia tremuratului, pp. 157-168. De acolo ne mulţumim cu
pescuitul unei concluzii din clasa celei ce urmează: «Obîrşia panicului rezidă în faptul că Marele Pan nu a murit încă».
24. J.M.G.Le Clézio: Le procès-verbal, Gallimard, .«Folio», Paris, 1973, pp. 302-303.
25. Madame Bovary, «Livre de poche», Paris, Grasset,
1965, pp. 71-72: cu o introducere de Félicien Marceau.
26. Freud: op. cit., p. 222.
27. Ibidem, p. 260.
28. Ibidem, p. 263: e vorba de Fantoma din Canterville.
Vezi The Canterville-Ghost. A Hylo-Idealistic Romance - în
The Works of Oscar Wilde, Blitz Editions, 1990, pp. 193-218.
Da, o fantomă care alunecă pe coji de banană, lăsate în calea-i de puşti obraznici, nu are cum să-l terifieze pe cetitoriul dornic de senzaţii intense, căzut, fără vrerea lui, întro «lume pe dos», unde morţii vii au teamă de viii poznaşi.
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TEATRU

Premieră la Teatrul Mihai Eminescu Botoşani

În Iad, cărţile sunt făcute!
de Călin Ciobotari

DISTRIBUŢIA:
Bibliotecara şef – Irina Mititelu;
Maria – Lidia Uja;
Caty – Andreea Moţcu;
Un copil/Opere de Shakespeare – Gina Patraşcu;
Ultimul cititor/Un copil/Romanul contemporan – Sorin Ciofu;
Cititorul expirat/Un veac de singurătate –
Cezar Amitroaei;
Un copil/O carte fără titlu – Bogdan Muncaciu;
Un copil/Poveşti nemuritoare – Mirela Nistor;
Tânărul/Un copil/Idiotul – Ioan Creţescu;
Un copil/Maestrul şi Margareta – Crenola
Muncaciu;
Povestitorul/Un copil/Critica raţiunii pure –
Dragoş Radu.
Regia artistică – Octavian Dumitru Jighirgiu;
Scenografia – Gelu Rîşca;
cu reciproca la fel de validă Concept şi realizare video – Andrei Cozlac.
Câtă vreme scena e o lume, ce se petrece pe scenă va fi şi afară, în lume, dacă încă
n-a fost; ce se-ntâmplă afară, încape şi pe scenă. Depinde numai de abilităţile regizorului
ca un subiect să devină spectacol de teatru…
Mărturisesc că, la lectură, piesa lui Călin Ciobotari – Abatorul de hârtie (cu nume de scenă
În iad, cărţile sunt făcute) nu părea suficient de
atractivă pentru o montare şi, totuşi, ajunsă în
mâna regizorului Octavian Dumitru Jighirgiu,
a devenit un spectacol, un spectacol la succesul căruia a avut o contribuţie copioasă, să recunoaştem, şi trupa de actori pe cât de entuziastă, pe atât de plină de fantezie.
Desigur, trebuie să spunem câteva cuvinte despre autor: aflat la 33 de ani, o vârstă crucială în toate sensurile, ieşeanul Călin Ciobotari este licenţiat în filozofie, cu masterat în
Hermeneutică, dar a trecut deja prin câteva
experienţe esenţiale câştigându-şi o notorietate meritată în prezent afirmându-se viguros ca prozator, dramaturg şi cronicar de teatru. Dar, cu siguranţă, partea cea mai importantă a CV-ului său spiritual aparţine viitorului.
Ce ne spune această lucrare a lui Călin Ciobotari? Nu, nu voi povesti piesa; şi cum să narezi
un text dramatic scurt (două duzini de pagini),
fără conflict şi, aparent, fără tensiune dramatică, cu personaje fără biografie, doar umbre
colorate ale existenţei, tipuri umane văzute
în proiecţii virtuale, altele tratate ca un grup
compact sau câteva voci abia distincte – acestea sunt personajele, în vreme ce întregul, piesa în sine, tratează un subiect neconvenţional
şi pretabil, mai degrabă, unui eseu dintr-o revistă de futurologie. Dar mai este un personaj
la fel de fantomatic – Cartea, Cartea ce apare
în diferite ipostaze fără a se limita la o întruchipare precisă dar care planează peste întreaga
atmosferă a piesei. Şi atunci ce miză descoperă aici un regizor pentru a încerca să concentreze resursele unei trupe de teatru profesionist în montarea unui asemenea spectacol?
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Miza trece, într-adevăr, de scenă, subiectul fiind pe cât de real, pe atât de dramatic, poate chiar tragic: în configurarea culturală a noilor generaţii, de azi, de mâine, de poimâine,
Cartea riscă să ajungă, tot mai mult, un element marginal, poate chiar de prisos, de vreme ce se crede că Internetul ne poate informa
cu tot ce dorim, aproape instantaneu, idee ce
entuziasmează şi unele minţi oarecum mature şi din ziua de azi. Dar nu vom deschide aici
polemici pe o temă ce inflamează deja multe conştiinţe. Este suficient că ideea ca atare
a cucerit determinarea unui autor, Călin Ciobotari, într-atât cât să scrie o piesă de teatru
într-un act, ideea cucerind un regizor gata
să încerce montarea ei. În prezent biblioteca
este încă un simbol şi chiar o redută a moştenirii culturale în tot ce are mai important dar,
în piesă, într-un viitor nu foarte greu de imaginat pentru că din anumite privinţe îl trăim
deja, biblioteca publică este locul, instituţia în
care cărţile sunt distruse programat, metodic,
printr-o muncă făcută cu dăruire de oameni
plătiţi anume pentru aceasta. În viitorul apropiat, văzut în piesă de Călin Ciobotari, cărţile
au un destin nefast: sunt ferite cu toată grija
de puţinii cititori care s-ar mai putea ivi, sunt
îngropate în praf, adică în uitare şi, una câte
una, sunt casate, distruse. Este lesne de înţeles de ce autorul a ales ca titlu acestei satire vizionare Abatorul de hârtie! Instituţia bibliotecii
are o schemă de angajaţi şi un fond de carte
ca materie primă. Planul de demolare al cărţii
este deci instituţionalizat, are un cadru birocratic bine pus la punct şi se face în timp, distrugerea cărţii asigurând locuri de muncă, o
ierarhie şi un statut social lucrătorilor ei. În intenţia autorului piesa e o parabolă cu un înţeles lăsat pe seama spectatorilor; doar că acest
tâlc a fost dezvoltat de regizor ca o predică ce
s-a încheiat cu un îndemn: să o luăm pe calea
cea bună! Realizatorii spectacolului au devenit aşadar misionari culturali, partizani ai cărţii, o misiune nobilă, fără îndoială, dar ingrată
câtă vreme tot mai mulţi dezertează ori eşuează în (apoca)lipsa culturală (expresia aparţine autorului) ce pare să se adâncească şi mai
mult în viitor.
Statul de funcţii cere Bibliotecarei şef, şi
asta e slujbă cu viitor, să distrugă biblioteca
metodic, carte cu carte, zi de zi, până la dispariţia lor, a întregului fond. Este aici un sarcasm
subsumat şi bine temperat provenit dintr-o
amplă filosofie a demolării, a negării, justificată pervers ca un moment de progres, pentru că orice act revoluţionar, pentru a construi,

pentru a-şi aplica noile idei, trebuie mai întâi
să nege valorile vechi, să le demoleze ca apoi
să-şi afirme şi să înalţe propriile ţeluri, atâtea
câte le are. Ca întotdeauna, sub aceste dărâmături, cad vieţi omeneşti, deseori la propriu,
un sacrificiu trecut la „pierderi colaterale”, sacrificiu care nu mai surprinde pe nimeni. Irina Mititelul joacă în termeni meticuloşi rolul
acestui personajului demolator cu conştiinţa
unui act firesc ce nu admite nici o abatere, nici
o slăbiciune, impunând cu gravitate marţială
o disciplină demnă mai degrabă de o cazarmă,
aerul milităros amintind aluziv poate de epoca nazistă, cunoscută prin duşmănia incendiară faţă de cultură şi de mesagerul ei principal –
cartea. Prin rolul Bibliotecarei şef, Irinei Mititelu
i s-a propus o creaţie dificilă şi inedită faţă de
tipologia obişnuită a dramaturgie noastre încât aş putea imagina prin acest tip ideea, poate nu întrutotul nouă, de anti-erou, înfăţişare
ce ar nega ceea ce ştim ca fiind îndeobşte substanţa unei profesii, în acest caz, cea de bibliotecar. Finalul din textul original lasă ca o previziune transformarea Bibliotecarei şef într-un fel
de preoteasă a unei noi religii; de altfel şi scenografic, ea nu are un birou ci un pupitru de
supraveghetor ce poate fi văzut şi ca un amvon de unde dă ordine şi de unde îşi propagă
ideile, ea închinându-se în faţa unui monitor
imens – icoana la care ne vom închina şi noi,
probabil, şi pe care ne vom citi rugăciunile nu
peste mult timp. Bibliotecara şef, ca şi celelalte roluri individuale, este un rol de atitudine –
când replicile sunt impuse de gesturi uneori
neexecutate, de gânduri uneori neexprimate; apoi sunt personajele-agregat – copiii vii şi
cărţile moarte – grupuri într-o antiteză ce se
realizează perfect pe scenă printr-o coregrafie excelent concepută şi pusă în act de o trupă ce s-a mişcat ca un singur trup.
În subordinea Bibliotecarei şef se află două
lucrătoare: Caty, îmbrăcată în alb, şi Maria – în
doliu. Personajul în alb e, desigur, de partea
noului ce vine peste vestigiile cărţii în ruină,
câştigându-şi astfel graţiile Bibliotecarei şef, şi
aşteptând cu febrilitate „omul nou” ca pe marea ei dragoste, pe când personajul în negru,
Maria, ocroteşte cărţile şi se opune firav, e
adevărat, distrugerii lor aşteptând încă apariţia vreunui cititor pasionat, aşteptare supusă desigur deziluziei prin apariţia Tânărului ca
şi prin sosirea ultimului cititor în viaţă, un Cititor Expirat, bineînţeles, şi care va muri, deloc
întâmplător, în Bibliotecă.
Ca figurare în supra-text, dificil de reprezentat scenic, vom fi surprinşi de două perso-
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naje colective – Vocile cărţilor, individualizate
oarecum prin titluri sau eroi literari, şi Un grup
de copii cu evidente deficienţe mintale – interpretaţi ca un grup compact la sugestia autorului şi cu voia regizorului, personaje colective
antitetice ce se vor confrunta prin atitudini radicale nu direct, ci în scene separate, scene tratate în modalităţi diferite dar făcând parte din
aceeaşi ficţiune, din acelaşi spectacol.
Pe un text anti-dramatic, fără nici un echivoc, regizorul Octavian Dumitru Jighirgiu a făcut uz de toată magia scenei pentru a însufleţi un spectacol căruia i-a imprimat un ritm şi
un aspect de tragi-comedie. Însă nici autorul
nu lasă nici un semn că textul său ar fi o comedie. Subiectul parabolei este de dramă, tratarea ţine însă de farsă ori satiră care nu urmăreşte să ne stârnească râsul cât spaima. Dincolo de a vedea valenţe scenice acolo unde
ochiul comun nu le vede, aportul esenţial al
regizorului Octavian Dumitru Jighirgiu, din
privinţa cronicarului, este acela de a fi creat
un rol cu totul surprinzător, cel al Povestitorului (realizat de Dragoş Radu), căruia i se încredinţează ca text nimic altceva decât indicaţiile
de scenă din partea autorului, cele care, de regulă, dau minimum de detalii în ceea ce ar trebui să fie decorul, mişcarea personajelor, costumele, cum să cadă luminile, ce zgomote se
aud, poziţia actorilor la începerea spectacolului, atmosfera generală… Pentru că totul decurge într-un firesc scenic imposibil de contestat în vreun fel, trucul va fi observat, evident,
doar de cel care a citit înainte piesa. Întreaga
lucrare fiind proiectată într-o viziune postmodernă, regizorul ia în stăpânire cu totul textul
iniţial pe care îl va forja conform concepţiei
sale şi realizând astfel un spectacol propriu în
care îşi va asuma în cea mai mare măsură şi calităţile şi neajunsurile întregului.
Aşadar, prin rolul Povestitorului, un rol făcut din indicaţiile scenice, s-a creat, s-a adăugat un personaj nou pe un text lăsat între paranteze, ştiut îndeobşte ca neinteresant pentru noi, publicul, dar care, conţinut, topit în actul artistic, oricum trebuia să ajungă la noi. Altfel e o punere în scenă de-a-ndoaselea a textului iniţial pentru că finalul, indicaţiile de regie cu care autorul ar fi vrut să încheie spectacolul, cu aceste indicaţii regizorul deschide
spectacolul, prin introducerea unui rol nou Povestitorul. Semnificaţiile ivite din această atitudine regizorală postmodernă sunt inedite

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

şi surprinzătoare, cu atât mai mult cu cât fac
un corp omogen cu restul textului, dând întregului o coerenţă ce părea să lipsească în forma iniţială. Tocmai aceste avantaje pe care regizorul le-a descoperit singur prin introducerea încă unui personaj, aceeaşi mână le-a anulat prin tăierea finalului gândit de autor. Călin
Ciobotari îşi prevăzuse încheierea piesei punând în replica finală a Bibliotecarei şef aceleaşi indicaţii de scenă de la începutul textului. Acest final regizorul l-a ratat însă înlocuindu-l cu un îndemn profesoral către spectatorii
îndemnaţi expeditiv ca elevii unei ore de dirigenţie: Citiţi! Raţiunile operaţiunii, dacă există,
rămân doar la cunoştinţa regizorului şi nu trec
în nici un fel rampa către sală. După ce iei ceva
distanţă în timp faţă de spectacol şi impresiile
ţi se întorc ca un ecou, te va surprinde didacticismului afişat al textului salvat doar prin simplitatea rezolvărilor lăsate pe seama tehnicilor dramaturgice. Deşi este ştiut că, în teatru,
ideile, mesajul, nu se comunică prin cuvinte,
aceasta continuând a fi o prejudecată prelungită din literatură; în teatru mesajul are mijloace non-verbale proprii de a ajunge la spectatorul care încetează de a mai fi un lector. Dar
tocmai aceste soluţii inadecvate transferă, surprinzător, eseul din zona utopiei în zona artisticului – joc pe muchie de cuţit, înţeles foarte
bine de regizor care s-a văzut silit să amplifice resursele comice minime ale scriiturii adăugând gaguri şi poante de varieteu, estompând pe cât era posibil „pedagogia” deschisă
a spectacolului.
Aş aminti acum, fără nici un criteriu de ordine, pe Dragoş Radu, ajuns providenţial aş
zice sub ochii regizorului care i-a intuit disponibilităţile actoriceşti, dându-i un spaţiu de joc
de o amploare considerabilă. Povestitorul este,
desigur, un personaj inventat care îşi creează
substanţa jocului din indicaţiile de regie – stratagemă ludică fericită ce a permis închegarea
întregului în jurul acestui personaj cât să lege
şi să dezlege momentele cheie, să dea cursivitate scenelor în trecerea lor pe sub ochii noştri. Dar viaţă, trup şi suflet Povestitorul a prins
din fantezia şi talentul actorului. Spectacolul
de teatru este, mai mult decât orice artă, mai
mult decât alt tip de spectacol, o explozie a
fanteziei, a poftei de joc a unei trupe, şi a fiecărui om în parte. Insist pe această idee pentru că, într-o concepţie scenică în care aportul
actoricesc tinde să se minimalizează, este bine

totuşi să ne reamintim că şi un regizor foarte
important, aşa cum sunt tot mai mulţi, are nevoie pentru a-şi ilustra ideile şi de acel instrument umil al scenei numit actor!
Marele truc regizoral al montării constă
în folosirea indicaţiilor lăsate în paranteze de
autor pentru că, iată, indicaţiile de scenă pot
căpăta valoare artistică şi asta ne-a demonstrat regia, atunci când sunt declamate direct
pe scenă, în faţa spectatorilor. Desigur pare
un nonsens din clasa suprarealistă ca un actor să anunţe că scena reprezintă o bibliotecă
iar spectatorii să şi vadă o bibliotecă pe scenă
(Magritte – Ceci n’est pas un pipe.) – dar este un
mod nou, tragic cumva, de a aduce omul din
sală, privitorul, la condiţia de spectator la actul teatral, de a-l atrage în interiorul convenţiei, de a-l integra în joc, făcându-l să priceapă
că spectacolul nu poate exista fără spectator,
cum cărţile îşi pierd orice sens dacă nu au cititori. Includerea spectatorului în regulile jocului, în convenţiile teatrului – numai şi acest subiect poate constitui tema unui eseu. Apoi distribuirea de cărţi spectatorilor de către bibliotecara Maria, intrarea actorilor în sală, printre
rândurile de scaune, pe culoare, este un mod
simbolic de a recupera un spaţiu exclus jocului prin convenţia teatrală. Acest concept care
a stârnit suficiente controverse între teoreticieni se vede că a câştigat de partea sa şi regizori iar tranşarea polemicii nu se poate face
decât prin aprecierea valorii şi valenţelor de
spectacol la spectacol. Teatrul a redus convenţiile şi regulile jocului de teatru la scenă, în perimetrul limitat de rampă ca o graniţă ce nu
poate fi încălcată. De o bucată de vreme însă
regizorii vor să includă în acest joc şi sala cu
spectatorii cu tot, spectatori care, asta e, nu
intră totdeauna ori intră prea puţin în schemele şi în jocurile producătorului. Ambiţia regizorului Octavian Dumitru Jighirgiu, prin trecerea actorilor prin sală, este aceea de a aduce
spectatorii nu doar la teatru ci de a-i aduce în
teatru, de a-i include în spectacol, de a-i conştientiza şi de a-i responsabiliza pentru ceea
ce se petrece pe scenă! Regizorul pare să vrea
o dovadă în plus că spectatorul este nu doar
prezent la spectacol ci este prezent în spectacol. Spectatorul suferă astfel, prin intenţia manifestă şi insistentă a regiei, de o supraexpunere la mesaj, riscându-se „imunizarea” lui, efectul contrar faţă de cel dorit…
Mai mult decât în alte spectacole, de data
aceasta se afirmă un joc colectiv şi – dincolo
de Grupul de copii care pare un singur personaj cu mai multe capete şi mai multe glasuri
(cineva „gratula” copiii drept mici monştrii…)
– jocul personajelor nu decurge cu necesitate
din impunerea unor caractere ori instanţe etice, cât dintr-o atitudine comună, dintr-o stare
de nelinişte ce pluteşte egal de ameninţător
peste noi toţi. Până şi ideile abstracte din piesă împrumută un chip omenesc să poată fi înţelese, demonstraţia fiind făcută prin personajele coborâte din cărţi, din ideile lor, din titluri.
Cum ştim, nu doar o lume reală îşi va găsi descrierea în cărţi, nu doar oamenii adevăraţi vor
deveni personaje sau vor inspira scriitorii pentru a crea eroi livreşti; biblioteca însăşi apare
pe scenă ca o lume întoarsă pe dos unde cărţile, ideile, eroii lor par a învia pe scenă, întrupându-se fantomatic şi trecând dinspre utopie înspre o realitate morbidă ce ne cucereşte
în chip fatal. Biblioteca bolnavă, în agonie, va
coborî din rafturile ei cu stativele de perfuzie
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ca într-un salon de reanimare în toată regula; tos decât cel rafinat… Asemenea texte, aselumea cărţilor coborâtă în scenă îşi va evoca menea spectacole pot avea un sens ce ni se
perioadele de glorie, îşi va plânge tragedia la adresează fiecăruia, ne pot emoţiona doar în
care o condamnă prezentul. Această scenă se măsura în care artistul este capabil să facă o
bucură de o coregrafie ce trebuie observată legătură directă între prezentul trăit de specîn mod special întrucât dă orientarea, dă che- tator în viaţa obişnuită şi ficţiunea acelui viitor
ia întregului spectacol şi nu s-ar fi putut împli- reprezentată pe scenă. Artaud susţine că teani fără jocul dăruit al echipei. Acestui grup de trul trebuie să-şi abandoneze fidelitatea faţă
personaje, Vocile din cărţi, i se va opune anti- de autoritatea Textului şi să înveţe să se extetic, un alt grup, cel al copiilor, realizat în cu prime în propriul limbaj, esenţial teatral, limtotul altă lumină, aparent zglobie, jucăuşă, op- bajul luminii, culorii, mişcării, gestului şi spatimistă – aşa cum ne pot apărea alienaţii min- ţiului. Alţi teoreticieni ai teatrului, chiar şi dratal, câtă vreme nu ne afectează direct. Copi- maturgii, recomandă, dimpotrivă, ca spectaii vin la bibliotecă în vizită ca într-un muzeu torul să fie lăsat într-o anume detaşare, fără a-l
în care cărţile s-au transformat în obiecte ce face să plonjeze în senzualitatea contactului dinu trebuie atinse, cu un conţinut ce trebuie rect cu spectacolul (Brecht). Un asemenea gen
ferit de minţile deja tulburi ale generaţiei vi- de spectacol, precum În Iad, cărţile sunt făcuitoare. Metafora dură pune în evidenţă o no- te, care ia o distanţă tot mai mare faţă de text,
ţiune nouă, biblioteca-muzeu, unde nici unul faţă de problematica pusă în discuţie de audin termeni în sine nu este supărător, jignitor tor, duce riscant către teatralism, viciu ce presau peiorativ, cu condiţia să nu le alături pen- supune denaturarea esenţei. Nu putem neglitru că, spre deosebire de obiectul de muzeu ja că asupra realizării unui spectacol, mai mult
pe care nu-i permis să-l atingi, cartea trebu- decât asupra altor arte, se resimt presiunile şi
ie „consumată”, mestecată-rumegată, digera- constrângerilor economico-financiare ale adtă şi asimilată organic pentru a fi cu adevărat ministraţiei din interiorul şi dinafara teatrului,
utilă cuiva. O carte în sine e doar un obiect ca tentaţiile comerciale, ale modelelor culturale,
atâtea altele, cu o valoare utilitară nedefinită dacă nu doar a modelor şi chiar a unor presidacă nu o deschizi sau dacă ajunge în mâini- uni sociale şi politice după conjunctura efele unui analfabet. Abia prin lectură, prin însu- meră a unei agende a zilei – şi asta dacă judeşirea ei de către cititor cartea îşi atinge meni- căm teatrul ca fiind în cetate şi nu în afara ei!
rea pentru care a fost creată iar o carte rămaDeseori montarea aduce pe scenă fără să
să doar obiect, fie şi un obiect de muzeu, (vor- vrea şi tensiunea dintre text şi viziunea regizobesc de cartea obişnuită, în tiraj de masă) în- rală, în teatrul postmodern cel chemat să conseamnă că nu şi-a atins scopul pentru care a troleze acest conflict fiind regizorul, spectacofost scrisă, pentru care a fost creată.
lul fiind un compromis reuşit, să zicem, între
Scenografia, semnată de Gelu Râşca, su- ceea ce ar fi vrut autorul şi concepţia producăgerează cu un minimum de mijloace, prototi- torului în care includem şi actorii şi ceilalţi parpul bibliotecii publice în schema simplificată, ticipanţi la realizarea unui spectacol. Ne vom
încât să ofere un spaţiu central maxim jocului obişnui cu gândul că în teatru autorul are pridesfăşurat deseori alert, cu o coregrafie bine mul cuvânt, nu şi ultimul…
controlată, vizibilă mai ales în scena cu Voci*
le din cărţi sau în jocul Grupului de copii, alteEste meritoriu că, prin asemenea specori pentru a facilita accesul la trapa din mijlo- tacole, Teatrul Mihai Eminescu Botoşani dă o
cul scenei, sugestiv folosită pentru coborâre şansă în plus dramaturgiei româneşti tinere,
(probabil spre Iadul anunţat în titlu) şi nicio- oferă posibilitatea valorificării scenice a unor
dată pentru urcare. Continuând fericit sceno- lucrări promovate în manifestări de rang nagrafia, efectele de scenă, în viziunea lui Andrei ţional ce se desfăşoară la Botoşani, validând
Cozlac, au contribuit pregnant la crearea su- şi confirmând prin acte artistice de amploare
gestiei apocalipsei – toate adăugându-se sub- lucrări precum cea a lui Călin Ciobotari – Abasumat intenţiilor regiei şi convingându-ne că torul de hârtie, piesă ce a câştigat Premiul I la
au avut la bază o concepţie video, sonoră şi Ediţia 2010 la Concursul Naţional de Creaţie
muzicală subordonată mesajului principal al „Mihail Sorbul”.
spectacolului.
Mircea Oprea
Octavian Dumitru Jighirgiu a reuşit un
spectacol care se poate preta la dezbateri
aprinse, polemice, la foarte multe interpre- CARTE
tări din partea unui critic disponibil speculaţiilor de sens, bune sau negative dar nu i se
La editura Universitas XXI, a apărut vopoate nega statutul de spectacol, cum nu i se
poate nega nici valoarea artistică adăugată cu lumul de poezii Iubind femeia scrisă în uicertitudine textului. Este un spectacol înche- tare, semnat de poetul botoşănean Ciprian
gat, reprezentabil şi, în final, coagulează un Manolache.
Hotărât lucru, Ciprian Manolache a ajuns
sens. Pentru că este dificil să decelezi printre
la
fireasca
înțelepțire, fără a se abandona pe
rolurile suprapuse, când restructurate ficţional, când fracţionate ori aglutinate, să decelezi sine și fără a juca deloc comedia ipocriziei.
şi să apreciezi aportul unui actor anume, voi Neavând nimic de ascuns, poetul concede
spune că trupa în întregul ei, alături de regizor, matur că erosul este vectorul său existențial;
a contribuit substanţial la rotunjirea şi înfiinţa- în consecință, poate să-și permită gestul
rea acestui spectacol care iese din reţeta obiş- aristocrat de (auto)contemplare a propriului
nuită. Într-o asemenea viziune, a trecerii tex- destin, obiectivând până și atât de concretetului în plan secund, indicaţiile de scenă se ri- le femei-iubite, care sălășluiesc în filigranul
dică la o valoare nouă, luând amploarea unui vieții lui: Femeia din cartea aceasta ești tu,/ Tu
text postmodern care are un mesaj lăsat poa- știi care tu, cum o știe oricine,/ Iubita generică
te într-o formă brută, puternică şi revigorantă, - și da, și nu - / Aflată la mijloc de rău și de bine.
aşa cum zahărul brut se pare că e mai sănă- (Cuvânt înainte)
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Fără profil moral, iubita, „generică” și nu
tocmai, pare a fi un loc geometric al unei
idolatrii inextingibile, adânc pecetluit în propria ființă, cu toate atributele unui „de profundis”.
Poetul e, nu încape îndoială, sincer, autoflagelarea autentificându-i suferința, de aceea accentele retorismului nu-i desfigurează
și nu-i demonetizează confesiunea: Te vestesc că-n urmă se petrec dezastre,/ Ninge alegoric, neasemuit,/ Dinspre orizontul despărțirii
noastre,/ Cu nesăbuința de-a te fi iubit.
Evocarea feminității recompune, ciudat
și pervers, truculența unei larvarități baudelairiene: Deși porți zilnic măști de carnaval/
Și-o bucurie rău-prevestitoare,/ Ai cearcăne
albastre, femme fatale,/ Căci nopțile ți-s numai remușcare. (Sfârșitul unei iluzii)
Turpitudinea iubirii o așază într-o
imanență infamă, întunecând orizonturile
mitului: Dincolo de tine, nici o odisee/ Nu se
intrevede spre a mă-mplini...
Categorială este, la toți poeții erotici,
imuabilitatea supliciului – vocație supremă,
fundament ontic. Viața și literatura, trăirea
și ficțiunea se alătură într-o stranie ambiguitate purtând, in nuce, paradigma propriului
destin: Știu pe de rost destine și prind a învăța/
Din Gogol, Tolstoi, Pușkin, din celelalte nume,/
Ce viscol se abate peste ființa mea,/ Câte iubiri
și drame așteaptă s-o consume. (Laudatio)
Devastările iubirii sunt și ele un loc comun al liricii cu această temă, dar ponciful
este evitat printr-un inspirat topos crepuscular: Cerul spânzura pe la răscruci,/ Mișunară
șoapte și vedenii - / Nu știam că tu exiști șiaduci,/ Flacără blondină, prăpădenii! (Flacără blondină).
Congeneritatea iubire-poezie are o istorie lungă și, cu toate acestea, nu pare epuizată, îngăduind oricâte reiterări. Prin filtrul
lucidității, esența ei tare, hipnotică, nu se
diluează, permițând un nou avatar: Imaginez, nu caut să explic/ nălucile ce-mi zbenguie-nainte,/ Ca un poet clădind din mai nimic/
O lume-nsuflețită de cuvinte. (Idealism).
O autovictimizare, de fapt un „moft” minulescian, deși parcă mai amar, se integrează perfect jocului etern dintre victimă și călău, în poemul Jucăria. Alteori, teluricul apăsător din multe ipostazieri ale iubitei, învestit, nu rareori, cu atributele demonismului
romantic, se răstoarnă, brusc, în reprezentări
transcendentale de noumen: Oricât mă străduiesc să capăt formă,/ Mult așteptatul trup
nu-l voi avea/ Și-n lipsă, mă deschid ca o enormă/ Priveliște solară-n fața ta. (Muza).
Fatala blondă, pare-se „eroina” cărții, va
fi iremediabil repudiată, după ce toate resursele de autoiluzionare se vor fi epuizat. Finalul sună eminescian, se observă cu ușurință,
cu un surplus de îndrăzneli erotice: Eu, visând erotice excese,/ Tu, cuprinsă de zădărnicie. Invectiva urmează, după același tipar, un
curs previzibil pe care îl asociem cu evoluția
sentimentului, nu cu vreo pasiune livrescă,
în Periferică.
În fine, epilogic, pecetea misoginismului
se imprimă cu iz de filozofică asumare (și resemnare), vituperările fiind de-o directitudine cu adevărat „periferică”: O cățea, o viperă,
bacantă/ Criptic coborând din lupercalii/ Întro lume veșnic delirantă,/ Viermuind de curve
și canalii. (Misoginism).
Vasile Pop

Note, comentarii, idei

există deja, fie se face cu mulţi bani, şocul în trie Grama vorbeşte suedeza, engleza, franzilele noastre e mai mult ţigăneală, vulgari- ceza şi încă alte câteva limbi străine.
tatea înseamnă primitivism dus până la abÎn 1985, la Paris, a publicat câteva poezii
Cei care au frecventat ani în şir „Serile de senţa oricărui sentiment, banalitatea abso- în ziarul „Limite”, editat de către Virgil Ierunmuzică şi poezie” ţinute în fiecare vineri în lută e redundanţa abisală care ne înconjoa- ca (pe care, altminteri, l-a şi cunoscut foar„Groapa” de la Muzeul Naţional al Literaturii ră de peste tot. Dacă vă întrebaţi de ce nu se te bine).
Române, pe unde s-a perindat mare parte aude muzica lui Enescu în sălile de concert
Din anul 2000, când a debutat editoridin floarea cea vestită a poeziei bucureştene ale lumii, răspunsul se găseşte aici: nu are şi al, a publicat – la edituri româneşti şi străine
(plus invitaţi „speciali”, de genul Ion Mureşan nu a avut vreunul din cele patru elemente”. - peste zece volume de versuri: Făptura cuvînşi Nichita Danilov), cunosc prezenţa familiaUn singur lucru mai vreau să adaug, le- tului, Pasărea melancoliei, Vînătoare de umbre,
ră a jazzman-ului Mircea Tiberian, cel care- gat de titlul cărţii, „Jazz inside out”. Auto- Elegiile depărtării, Suflete atîrnate de catarge,
i însoţea pe poeţi în periplurile lor lirice cu rul are dreptate când explică de ce a optat Neguţătorul de imagini, Voi lua cu mine noappropriu-i periplu muzical. (Aş fi putut spu- pentru această sintagmă în engleză, fiind- tea, Dă-mi mîna ta, străine, Bastian şi alte conne nu numai „familiară”, ci de-a dreptul „fa- că variantele în română, „Jazz pe toate păr- fidenţe, Obsesii comune, Versuri.
milială”, fiindcă treptat aceste seri au format ţile” sau „Jazz sub toate aspectele” nu sună,
...Aflat pentru o vreme în România, Dimio mică familie iubitoare de frumos, din care evident, bine. Eu i-aş sugera totuşi o varian- trie Grama a ajuns (şi) pe meleaguri molda– vai! – au dispărut atât de prematur şi tra- tă românească pe care am văzut-o ca denu- ve, în ţinutul Neamţului, acolo unde s-a năsgic Augustin Frăţilă, Constantin Stan şi Ion mire a unui mic bar din Vişeul de Sus, apar- cut Lidia, soţia sa.
Zubaşcu). Singur (la pian şi orgă) ori însoţit, ţinând unui bun prieten de-al meu, nebun şi
Miercuri, 12 septembrie, însoţit de o perla contrabas, trompetă, tobe etc. de alţi in- el după jazz. Barul se numeşte, ca să înţelea- sonalitate emblematică a Neamţului cultural,
terpreţi, din care nu puţini străini, Mircea Ti- gă toţi localnicii ce-i acolo, „Jazz una-ntr-una”. scriitorul Adrian Alui Gheorghe, Dimitrie Graberian „fluidiza” atmosfera, mai ales cînd ea
Poate la o nouă ediţie...
ma a vizitat şi Botoşanii. La sediul Reprezenrisca să fie perturbată de micile impulsuri
Ioan Groşan tanţei Botoşani a Filialei Iaşi a Uniunii Scritobahice ale unora din cei prezenţi. Iar după
rilor din România, într-un cadru plăcut/ desrecitaluri, la un pahar de vorbă, puteai contins/ colocvial a avut loc întâlnirea oaspeţistata în persoana lui un fin, sagace comenlor cu un semnificativ grup de scriitori botator al textelor citite, cu pertinente obsertosăneni, membri USR, dar şi alte personavaţii „dinlăuntru”. De aceea, n-am fost surlităţi ( artişti plastici), oameni apropiaţi/ inprinşi când compozitorul a făcut, firesc, pateresaţi de fenomenul literar/ cultural. Ofisul de la practica jazzistică la teorie, cu „Tehciile de gazdă au fost făcute, cu binecunosnica improvizaţiei în muzica de jazz” (Editucuta abilitate, de către scriitorul Gellu Dorira UNMB, 2005), „Notes on Muzic and Muzic
an, membru în Consiliul de conducere al FiNotes” (Editura MNLR, 2005), „Cartea de mulialei Iaşi a USR. După prezentări – şi de o parzică” (Editura Tracus Arte, 2008) şi „Jazz insite şi de cealaltă - , a avut loc o lansare de carde out” ( la Tracus Arte şi Eikon, 2012), volum
te. Eminentul chirurg – poet, Dimitrie Graînsoţit de două CD-uri cu piesele autorului.
ma, debutând editorial şi ca... prozator. DesCitindu-i cărţile, un lucru se impune de
pre „ILIDIA”, ( Povestiri, Editura „Conta”, Piala sine: Mircea Tiberian, scrie bine, un „bine”
tra-Neamţ, 2012) a vorbit editorul cărţii, poîn sens expresiv, expresiv literar. Spun asta
etul Adrian Alui Gheorghe : „Povestirile lui Dideoarece există prejudecata că un artist spemitrie Grama sînt părţi ale unui puzzle pe care
cializat în alt domeniu decât cel strict liteoricum le-ai aşeza îţi iese limpede imaginea birar are un stil mai arid, mai greoi, inatractiv
blică a izgonirii din Paradis. Iar Paradisul este,
la lectură. Or, scriitura sa contrazice această
evident, copilăria care generează continuu, în
prejudecată: oriunde deschizi, de pildă, ultiorice moment al vieţii, nostalgie, magie şi pomul volum, dai peste o poveste spusă cu farezie. Din amănunte, din chipuri şi gesturi este
mec, o poveste ce te prinde. Fiindcă „Jazz inrefăcută atmosfera magicului ţinut al ILIDIEI,
side out” asta este, un mic bildungstroman,
un sat de pe lîngă Reşiţa, de la mijlocul secoo carte a formării unei personalităţi, încelului XX, într-o perioadă în care „răul istoriei”
pând din anii de liceu de la Sibiu, când fleeste domesticit doar de ingenuitatea vîrstei şi
rul imbatabil şi generos al lui Johnny Rădude frumuseţea profundă a lumii locului. Povescanu descoperă primele compoziţii ale unui
tirile lui Dimitrie Grama au frumuseţea clipei
adolescent pasionat de muzică, trecând prin
Născut pe 25 octombrie 1947, la Reşi- care rămîne, sînt scrise ca şi cum autorul şi-ar
ani de juneţe şi cei de maturitate şi sfârşind ţa, Dimitrie Grama a urmat cursurile Facul- fi deşirat sîngele pe un drum sinuos ca să aibă,
cu cele mai noi creaţii ce se pot asculta pe tăţii de Geologie la Universitatea din Cluj, fi- în orice moment, o posibilitate de întoarcere”.
cele două CD-uri. Şi cred că, cel puţin pentru ind totodată component al lotului naţional
Prolog-ul şi cele 25 de povestiri care almine, aici stă, printre altele, şi atractivitatea de atletism. În anii ’70, cu ocazia unui con- cătuiesc „ILIDIA” oferă o lectură nu numai
acestei cărţi: fiindcă una e să asculţi o piesă curs internaţional al sprinterilor „alege liber- plăcută, ci şi instructivă (!). Se citesc uşor, fără
de jazz în primă audiţie, şi alta e să o auzi lă- tatea”, rămânând în Suedia. La Stockholm, a mare efort, fiind scrise într-un limbaj simplu/
murită, luminată s-ar putea zice, de disecţia obţinut un Master of Science la Facultatea accesibil/ limpede, adesea cu ironie şi umor,
pe viu a chiar celui care a compus-o, care nu de Ştiinţe, urmând apoi medicina la celebrul cu vădită amărăciune şi regret alteori. Până
se sfieşte să-i arate post-festum şi imperfec- Institut „Karolinska”. S-a specializat şi a lucrat la urmă, „Ilidia” este exact ceea ce şi-a propus
ţiunile, lucru mai rar întâlnit astăzi, mai ales ca doctor chirurg la diverse spitale, precum autorul: o recuperare a lumii copilăriei îndeîn cazul plagiatelor. De asemenea, „Jazz in- renumitele: Upsala University Hospital (11 părtate( nu atât de ani, cât de kilometri, ori
side out” schiţează şi un mic tablou al con- ani), Liverpool University Hospital, Norfolk poate şi... de una şi de alta!), cu tot idilismul,
diţiilor în care era silit artistul sub dictatură, & Norwich University Hospital, King Abdul dar şi dramatismul ei. Semnificativ şi inspiîn acele săli arctice pe care le-am cunoscut Aziz Teaching Hospital în Arabia Saudită etc. rat, cu totul în spiritul conţinutului cărţii, ni
şi noi, cu tehnicieni de studio flegmatici şi Citându-l pe scriitorul Adrian Alui Gheorghe, se pare şi motto-ul ales : „- Bine ai venit, Făt
imuni la cerinţele profesionalismului, cu pia- vom înţelege mai mult: „- Dacă e să-l cauţi pe Frumos! Ce cauţi pe aici? - Căutăm, zise el, Tine din RDG care, citez cu delicii, „se dezacor- Dimitrie Grama prin lume, e greu să-l găseşti. nereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte.
dau vertiginos” etc. etc. Ba mai mult, Mircea (...) A profesat medicina în Anglia, apoi în Ara- – Dacă (!) căutaţi ceea ce ziseşi, aci este...”. Să
Tiberian ştie să pună şi degetul pe rănile stă- bia Saudită, are o locuinţă în Franţa, un domi- mai notăm şi faptul că textele sunt însoţite/
rii muzicale de azi, atunci când scrie: „Cu mici ciliu în Danemarca, în prezent fiind medic chi- completate de 12 ilustraţii, aparţinând picexcepţii, showbiz-ul actual se bazează pe pa- rurg în Gibraltar”.
torului şi graficianului Dumitru Bezem, redactru piloni sau elemente esenţiale: notorietate,
Pe lângă o impecabilă şi deloc alterată tor de carte este Vlad A. Gheorghiu, iar coperşoc, vulgaritate şi banalitate. Notorietatea fie (nici măcar în accent!) limbă română, Dimi- ta este opera (tipografiei?) Autograf.

PRACTICA ŞI TEORIA

DIMITRIE GRAMA –
chirurg în Gibraltar,
peste tot poet...

Note, comentarii, idei
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...Dimitrie Grama : geologie, atletism,
ştiinţe (inclusiv matematică!,asta mi-a plăcut şi ne-a apropiat şi mai mult), medicină –
chirurgie, literatură. Toate de performanţă!!!
...Dimitrie Grama : amabil, atent,
prietenos,simplu la vorbă şi la port.
...Dimitrie Grama : poliglot, personalitate ştiinţifică şi culturală de excepţie, cetăţean
- cu adevărat - liber al planetei. (Liber în gândire şi mentalitate, întâi de toate!).
...Dacă am reuşit să vă trezesc interesul,
şi aţi dori să-l cunoaşteţi pe eroul acestor însemnări, vă repet ceea ce spunea prietenul
său, Adrian Alui Gheorghe: „- Dacă e să-l cauţi
pe Dimitrie Grama prin lume, e greu să-l găseşti!”. E clar? -Şi, totuşi, şanse ar mai fi: încercaţi pe blog sau pe Facebook!...
Al. D. Funduianu

BIBLIOTECI

Aniversarea celor opt decenii de existenţă / activitate a Bibliotecii municipale Ştefan
Petică, din Tecuci (17 noiembrie 2011) este
un fericit prilej de a face o incursiune succintă în istoria bibliotecilor, deşi fiecare dintre celebrele biblioteci pe care le vom enumera ar merita câte un eseu separat. Evident,
soarta cărţilor, a bibliotecilor ca şi a oamenilor, de altfel, este, în genere, ingrată, încât maxima lui Terentianus Maurus – Habent sua fata libelli (Cărţile îşi au destinul
lor) –, este cât se poate de adevărată. Termenul bibliotecă provine din grecescul bibliotekhe (biblion – carte şi tekhe – dulap), fiind folosit pentru prima dată în cazul bibliotecii din Alexandria. În Evul Mediu se folosea termenul libreria, prin care se desemnau atât bibliotecile cât şi prăvăliile unde se
vindeau cărţi. Aşadar, dacă ne întoarcem în
timp, vom constata prezenţa unor biblioteci vestite încă din Antichitatea îndepărtată. Vom începe deci cu Egiptul (deşi se pare
că, după Kramer Istoria începe la Sumer)
unde au funcţionat biblioteci la templele din
Memphis şi Heliopolis, apoi, Hala manuscriselor (nedescoperită încă, dar, care se presupune că s-ar afla între Sfinx şi Marea Piramidă, adăposteşte cărţi şi manuscrise dinainte de potop, unele de origine atlantă).
La Teba, Ramses al II-lea concepuse o bibliotecă, ce este amintită de Diodor din Sicilia.
Pe frontispiciul clădirii se afla inscripţia Leac
pentru suflet. Tiranii greci Policrat din Samos şi Pisistrate au organizat biblioteci, Pisistrate fiind acela care înregistrase în scris
poemele homerice, iar biblioteca concepută de el cuprindea scrieri literare şi ştiinţifice
puse la dispoziţia celor interesaţi. Alte biblioteci: în Babilon (aici evreii au deprins gustul cărţii şi al limbilor străine), Asiria (la Ninive se găsea o impresionantă bibliotecă de
tăbliţe de lut aparţinând lui Assurbanipal. În
ruinele acestei biblioteci, Hormuzd Rassam
descoperă Epopeea lui Ghilgameş al cărui
final era de negăsit. George Smith, custode
la British Museum se deplasează în Asiria şi
descoperă restul de tăbliţe de lut – ce conţineau povestea lui Ghilgameş, care se dusese la Utnapiştin pentru a afla secretul morţii
– încasând şi premiul de 1.000 de guinee oferit de un ziar englez). Biblioteca din Cartagina fusese distrusă odată cu cucerirea romană. Biblioteca din Pergam (de unde excentricul Antonius luase un număr însemnat de
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cărţi, dăruindu-le printr-un gest de tandreţe reginei poliglote Cleopatra) fusese lăsată moştenire de către Attalizi, Romei. Biblioteca din Alexandria rămâne, totuşi, cea mai
vestită. În epoca de glorie adăpostea aproximativ 700.000 de cărţi (suluri de papirus)
ce sintetizau cunoştinţele epocii. Concepută de Ptolemeu Soter (Salvatorul, Mântuitorul), în ideea de a smulge Atenei prioritatea
culturală, este chemat la Alexandria Demetrios din Phaleron care va proiecta Museul
şi Biblioteca, incinte unde savanţii trăiau şi
studiau pe cheltuiala statului. Demetrios ar
fi achiziţionat cărţile lui Aristotel, apoi, Ptolemeu III Evergetul (Binefăcătorul) împrumută operele tragicilor greci, de la Atena, pe o
cauţiune uriaşă, la care renunţă şi păstrează manuscrisele. Tot în cadrul bibliotecii alexandrine s-a făcut traducerea Septuagintei
de către cei 72 (70) de erudiţi evrei în timpul lui Ptolemeu Philadelful. În cadrul bibliotecii au lucrat Zenodot, Aristarc, Callimah,
Erathostenes, Apollonius din Rhodos, Aristofan din Bizanţ etc. Ce s-a pierdut din această bibliotecă este greu de estimat. Cezar a
dorit să transporte la Roma baloturi cu suluri de papirus ce au luat foc pe cheiul Alexandriei (47 î.Hr.). În timpul lui Aurelian, Biblioteca este incendiată din nou, alături de
Museion şi Brucheion (palatul Ptolemeilor),
pentru ca lovitura de graţie să fie dată în secolul al VII-lea de către Califul Arab Omar, pe
motivul contrazicerii Coranului. În fine, celebra Bibliotecă din Alexandria a fost reconstruită, alături de un Muzeu, ce imită, probabil, vechiul Museion, prima universitate a
lumii. Înainte de a părăsi lumea antică, trebuie să menţionăm că au existat şi persoane particulare posesoare de biblioteci: Pitagora, Euripide, Aristotel. Califii arabi, bunăoară, Harun al – Rasid, au avut biblioteci bogate, la fel, vizirul persan Sahib (secolul X),
care poseda o bibliotecă transportată pe cămile, iar mai aproape de noi, Constantinopolul era renumit pentru tezaurele de carte distruse în 1453, când erudiţii bizantini se refugiaseră, în bună parte, în Italia, aducând
în bagajele lor operele clasicilor greci. Nu
putem încheia acest periplu prin bibliotecile lumii vechi fără a aminti de arderea cărţilor în China secolului al III-lea î.Hr. de către
Quin Shi Huang – di. La Florenţa, Cosimo de
Medici a cumpărat de la Niccólo Niccoli 800
de manuscrise, din care 400 au fost dăruite
Mânăstirii San Marco ce devine astfel prima
bibliotecă publică din Europa, restul fusese
păstrat pentru biblioteca personală. Dintre
români, bibliofili pasionaţi au fost stolnicul
Constantin Cantacuzino (400 de cărţi), Nicolae Mavrocordat, Hajdeu (5.000 de cărţi),
T. Maiorescu (13 / 17 mii de cărţi), Nicolae
Iorga (40.000 de cărţi), în fine, Mircea Eliade
cu cele două biblioteci de la Chicago şi Paris
(aflat astăzi în ţară). De asemenea, la Castelul
de la Miclăuşeşti aparţinând familiei Sturdza a existat o bibliotecă bogată. Din Contemporanul IV / 1973 aflăm că prima bibliotecă
din Moldova este inaugurată la 14 ianuarie
1847 la porunca hatmanului Dimitrie Sturdza, o bibliotecă cu cărţi necesare instruirii ostaşilor. În fine, secolul al XX-lea a debutat cu
noi samavolnicii la adresa cărţilor, începute
în 1917, continuate de Hitler, şi, în sfârşit, în
România după 1945, s-au comis autodafeuri, s-au epurat şi indexat cărţi, ultima agre-

siune săvârşindu-se în decembrie 1989. Dintre bibliotecile lumii contemporane, aceea a
Congresului American este cea mai dotată.
Ionel Savitescu

CONCURSURI

CONCURSULUI NAŢIONAL
DE INTERPRETARE ŞI
CREAŢIE A PIESEI DE
TEATRU ÎNTR-UN ACT
„MIHAIL SORBUL“

Secţiunea interpretare (ediţia a XXIII-a):
Premiul pentru cel mai bun spectacol şi
Trofeul concursului: Trupa de teatru a Colegiului Naţional „A.T. Laurian” Botoşani
pentru spectacolul cu piesa de teatru SSST,
adaptare după Îmblînzirea scorpiei de William Shakespeare, în regia Mirelei Nistor şi a
lui Alexandru Sîrbu.
Premiul pentru cea mai bună regie: Lenuş Teodora Moraru pentru spectacolul Deşteptarea primăverii, al Atelierului de teatru
al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani;
Premiul special al juriului: Spectacolul Ionuţ şi Măriuca, prezentat de Asociaţia „AlfaOmega-Art” Piatra Nemaţ, regia şi scenografia Gina Gulai.
Premiul pentru cea mai bună interpretare a unui rol masculin s-a acordat ex-equo
actorilor: Andrei Rebinciuc pentru rolul
Petruchio din spectacolul Ssst, Colegiul „A.T.
Laurian” Botoşani şi Vlad Galer pentru rolul Melchior din spectacolul Deşteptarea primăverii, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”
Botoşani.
Premiul pentru cea mai bună interpretare a unui rol feminin: Cezara Munteanu
pentru rolul Wendla din spectacolul Deşteptarea primăverii al Atelierului de teatru al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani.
6. Premiul pentru interpretarea unui rol
episodic nu se acordă şi se redistribuie premiului special al juriului.
Menţiuni: 1. Spectacolul Păcală prăpădeşte un sat al casei de Cultură Drochia, Republica Moldova, regia şi scenografia Petru
Ababei; 2. Vera Pantea, pentru rolul Femeia din spectacolul Sexul femeii ca un cîmp de
luptă în războiul din Bosnia, regia Aurel Luca;
3. Alexandru Voicu pentru diversitatea rolurilor interpretate, Atelierul de teatru al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani;
4. Adelina Snegur, pentru rolul Olguţa din
spectacolul Copiii Siberiei al Teatrului „Venimanin Apostol” din Soroca. Republica Moldova.
Secţiunea creaţie (ediţia a VIII-a):
Premiul I: FLORENTINA LOREDANA DALIAN, pentru piesa de teatru E vremea magnoliilor.
Premiul II: GHEORGHE TRUŢĂ, pentru
piesele de teatru: Simfonie pentru oboi şi nimeni şi O zi cu Eva..
Premiul III: ION BOGDAN MARTIN, pentru piesa de teatru Whisky, şampanie, atmosferă.
Premiul special al juriului: CRISTINEL BĂNICĂ, pentru piesa de teatru Casa de amanet.
Premii speciale:
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– Premiul revistei „Hyperion”: DANIEL nal Bucureşti, Daniel
BĂNULESCU, pentru piesa Agenţia de turism Badale, a încântat publicul prezent cu un
pentru Paradis
VIOLETA ION, pentru piesa de teatru Pa- minirecital de poezie
riul şi ADRIAN SUCIU, pentru piesa de teatru susţinut pe acordurile
,,Anotimpurilor” lui AnTunelul spre lună.
Organizatorii au mai reţinut pentru pu- tonio Vivaldi.
Ziua de sâmbătă,
blicare în antologia ce va apărea la ediţia a
IX-a a concursului următoarele piese de tea- 13 octombrie 2012, a
tru: Ioana Ivanov – Roua dispare dimineaţa; consemnat vernisajul
George Arion – Administratorul; Dorina Ba- expoziţiei de arte vizulan – Zorii care-mi bat la poartă; Claudiu ale organizate de SociAmaron – Într-o seară; Gabriel Dirandurian etatea culturală EXPO
– Confesiuni ale unui scelerat; Carmen Paula ART Botoşani şi intiDominte – Pantofi de damă nepurtaţi; Vlad tulată ,,Interferenţe”,
Dobroiu – Dincolo de cortina roşie; Gheor- având drept curator
ghe Budău – Milogul; Gheorghe Truţă – Taci pe artistul vizual boşi mori; Gheorghe Truţă – Mîine e apocalipsa; toşănean Liviu ŞopGheorghe Truţă – Romeo şi Julieta reloaded; telea. Au fost expuse
Toma Grigore – Interviu la Cabinet; Adi Geor- peste 70 de lucrări
ge Secară – Copilul din noi; Cristinel Bănică – realizate într-o diversitate de tehnici, preViaţa o bancă.
cum: pictură, sculptură, fotografie, instalație,
ARTĂ
grafică.
Expoziţia a reunit lucrări aparţinând
unor artişti botoşăneni, dar şi din ţară
Galeriile de Artă ,,Ştefan Luchian” Botoşani
(Bucureşti, Constanîşi respectă menirea existenţei lor în peisajul
ţa, Focşani, Iaşi, Medcultural botoşănean, respectiv aceea de a fi logidia, Suceava, Târgucul unde iubitorii de artă, fie ei botoşăneni sau
Mureş), creatori cu exnu, regăsesc pentru o clipă frumuseţea, sensiperienţă expoziţionabilitatea şi emoţia pe care numai arta autentilă, dar şi unor debucă le poate produce.
tanţi şi au atras un nuTrei expoziţii aparte, atât prin tematică,
meros public iubitor
tehnici de lucru, dar - mai ales- prin calitatea
de artă, propunând o
lucrărilor expuse, au încântat privirile vizitatovarietate de teme şi
rii Galeriilor în ultima perioadă.
motive, fiind, pe drept
,,Itinerar prin formă şi culoare“ este titlul
cuvânt, considerată
expoziţiei al cărei vernisaj a avut loc miercuri,
ca una dintre cele mai
19 septembrie 2012, având ca tematică ilusbune expoziţii realizatrarea plastică a unor locuri pitoreşti - deste până în prezent de
tinaţii pentru itinerare turistice - din ţară şi
membrii sau colabodin străinătate (Paris, Veneţia, Asia Mică).
ratorii acestei Societăţi
Au fost etalate pe simeze un număr de 48
ce aniversează deja 17
de lucrări de artă, realizate în diverse tehani de existenţă.
nici (ulei pe pânză / carton, acuarelă, guaşe,
Despre activitaacvaforte, litografie, pastel).
tea Societăţii culturale
Dintre aceste creaţii artistice expuse, aflaEXPO ART a făcut o sute în patrimoniul Muzeului Judeţean Botoşani,
mară, dar emoţionancâteva fac parte din donaţia făcută instituţiei
tă expunere artistul Libotoşănene, în anul 1977, de către muzicianuviu Şoptelea, iar asului Vasile Filip,
pra lucrărilor au fost
Lucrările vernisate au fost realizate, majofăcute referiri de către
ritar, în prima jumătate a secolului XX, de cămuzeograful Ana Flotre cunoscuţi şi apreciaţi artişti plastici români,
rescu.
precum: Petre ACHIŢENIE, Călin ALUPI, Max
Cea de-a treia expoziţie ,,autumnală” de la
Wexler ARNOLD, Ioan Alexandru BOANCHIŞ,
Galeriile botoşănene - aflată pe simeze până la
Ştefan CONSTANTINESCU, Nicolae DĂRĂSCU,
finele lunii noiembrie, o personală, a fost denuHans HERMANN, Dem IORDACHE, Eugen ISPIR,
mită de către însuşi realizatorul său, artistul ieCorneliu MIHĂILESCU, Mircea OLARIAN, Gheşean Constantin Tofan, ,,Copacul”.
orghe PETRAŞCU, Rudolf SCHWEITZER-CUMLa vernisajul din după-amiaza zilei de viPĂNA, Emilia TAUCIUC SĂRĂŢEANU, Petru Reneri, 2 noiembrie 2012, au fost numeroşi parmus TROTEANU, Elena UŢĂ CHELARU, Gheorticipanţi, îndrăgostiți de frumuseţea naturii sughe VÂNĂTORU, Paul VERONA.
gerată plastic de tematica abordată de autor şi
Prezentarea expoziţiei, la al cărei vernisaj a
prezentată într-un număr de 63 de lucrări de
participat un public numeros, cunoscători dar
pictură realizate în tehnica uleiului şi a acriluşi amatori de artă, tineri şi vârstnici, a fost relui pe pânză.
alizată de managerul Muzeului Judeţean BoActivitatea artistului a fost prezentată de
toşani, doamna Lucica Pârvan şi muzeograful
către doamna manager a Muzeului Judeţean
Ana Florescu.
Botoşani, Lucica Pârvan, precum şi de către priActorul botoşănean, actualmente memetenii săi ieşeni, pictorul şi omul de litere Valeribru al prestigioasei trupe a Teatrului Naţio-

Itinerar cu interferenţe…
autumnale
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an Doboş şi mai tânărul artist plastic, membru
al UAP - Filiala Iaşi, Florin Morun.
Artistul Constantin Tofan, născut pe 14
aprilie 1952, absolvent al Universităţii „Al. I.
Cuza” Iaşi - Facultatea de Desen (clasa Adrian
Podoleanu) şi al Universităţii de Arte „George
Enescu”- Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, Iaşi, este actualmente profesor
la ultima prestigioasă instituţie de învăţământ
universitar .
Începe să expună din anii ‘80, atât în în
ţară cât şi în străinătate, în cadrul unor expoziţii personale sau al unora de grup, devenind
din 1990 membru titular al Uniunii Artiştilor
Plastici din România. Lucrările sale de pictură şi grafică au intrat în colecţii particulare din
Europa (Franţa, Germania, Grecia, Belgia, Spa-
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nia, Italia, Scoţia), dar şi în ţări de pe alte continente: Israel, Siria, Canada, SUA, Mexic, Noua
Zeelandă.
Distins cu numeroase premii, din anul
2002 devenit Cavaler al Ordinului naţional
,,Pentru Merit”, Constantin Tofan este şi autorul/coautorul unor importante volume consacrate artei plastice, de un real folos pentru cunoscători şi nu numai.
Seria vernisajelor la Galeriile de Artă ,,Ştefan Luchian” din Botoşani îşi va urma cursul firesc, aducând în faţa publicului, spre sfârşitul
anului 2012, o expoziţie tematică, dedicată sărbătorilor de iarnă. Activitatea, ce va fi realizată
în colaborare cu Secţia de Etnografie a Muzeului Judeţean, are drept scop valorificărea expoziţionala a valorosului patrimoniu cultural deţinut de instituţia muzeală botoşăneană, fiind
o invitaţie adresată publicului la cunoaşterea
frumuseţii şi miracolului sărbătorilor creştine,
dar şi la întâlnirea cu bogăţia tradiţiilor româneşti dedicate acestei perioade a anului. (Fotografii realizate de Mircea Puşcaşu)
Ana Florescu

„PĂSĂRILE DIN VIS“, UN
DIALOG ÎNTRE POEZIE
ŞI ARTA DIGITALĂ,
MUZEUL NAŢIONAL AL
LITERATURII ROMÂNE
DIN BUCUREŞTI

În data de 7 noiembrie, la Muzeul Naţional
al Literaturii Române din Bucureşti a prins viaţă
proiectul pe care plasticianul Nicolae Macovei
(Makovei) şi cu mine îl gândisem de câtva timp:
un dialog între poezie (a mea) şi arta digitală (a
domniei-sale), văzut ca o percepţie simultană a
unei aceleiaşi realităţi artistice. Deşi, iniţial, ideea mi-a aparţinut, Makovei a fost instantaneu
de acord, aşa că, într-un fel, proiectul s-a autopropus, după cum fericit s-a exprimat plasticianul, în câteva consideraţii, reproduse mai jos.
Mai mult decât atât, titlul proiectului, deşi este
cel al unei poezii semnate de mine, a fost ales
de Makovei, ceea ce indică gradul de fuziune a
mentalurilor noastre. Prezentarea proiectului
i-a aparţinut prietenului nostru, distinsul poet,
comentator literar, artist plastic şi traducător
Constantin Abăluţă, care ne-a înţeles în totalitate. Actriţa Doina Ghiţescu a adăugat vibraţiei borgesiene a întâlnirii (a se vedea eseul lui
Borges Cum se spune o poveste, unde am aflat
următorul crez, ce ar putea fi şi al nostru: „poeţii par să uite că într-o vreme, a spune o poveste era un lucru esenţial şi că spusul poveştii şi
recitatul versurilor nu erau privite ca fiind două
lucruri diferite. Când cineva spunea o poveste,
o şi cânta; iar celor care-l ascultau nu li se părea că îndeplineşte două sarcini în acelaşi timp,
ci mai degrabă că îndeplineşte o singură sarcină, în două ipostaze. Sau poate că lor, tocmai,
nu li se părea că ar fi fost vorba de două ipostaze diferite, ci mai degrabă priveau toată povestea ca pe un singur lucru esenţial”; mutatis
mutandis, avem aici o caracterizare a proiectului nostru!), o lectură a poemelor mele din proiect, recital realizat cu emoţie, comprehensiune,
expresivitate, la cele mai înalte cote ale genului.
Am avut parte de un public numeros şi entuziast, între care s-au aflat mulţi scriitori, dar şi
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artişti plastici, precum şi personalităţi din alte cu ani de studiu al artelor plastice la activ, a pudomenii culturale, pe lângă destui iubitori de blicat numeroase volume de poezie, în vreme
artă pur şi simplu. Ceea ce am intenţionat să ce Nicolae Macovei (Makovei), care a cunoscut
transmitem am explicat amândoi, la vernisaj. nenumărate faze de creaţie, expuse în diverse
Aşadar, în spiritul unei maxime sobrietăţi, im- expoziţii, în ţară şi străinătate, este şi el poet, cu
pusă de subiectivismul unui atare demers, nu două volume apărute până acum.
voi reproduce decât un rezumat concis al spuCeea ce vreau să accentuez este că demerselor noastre, lăsându-l pe Dinu Abăluţă să se sul comun al acestor artişti nu constă de fel întrexprime mai pe larg. Ar fi de adăugat doar fap- un aliaj aleatoriu de schiţe şi lucrări care s-au
tul că niciunul dintre noi nu a urmărit nimic brodit să fie împreună, ci în îngemănarea conocult (spun asta pentru că unii au fost mefienţi vingătoare şi unitară a unor structuri îndelung
faţă de sintagma digital art – artă digitală, do- gândite separat, care, la un moment dat, s-au
vedită, în cazul nostru, artă şi atât) sau compli- unit, fapt foarte interesant. Sunt convins că ei
cat, ci doar un experiment prin care să oferim şi-au impus unul altuia nişte trăsături definitorii
o baie contemplativă. Am dorit ca ea să se pe- – în primul rând, concizia (poate că sunt cele mai
treacă în spiritul unui desăvârşit simţ al gratu- concise creaţii pe care le cunosc eu din opeităţii, semnificând o ieşire din timpul diurn în- ra celor doi). Să subliniem însă faptul că acest
cărcat şi răvăşit, urmată de o pătrundere într-o efort a fost făcut cu o conştiinţă limpede, foarzonă a purităţii, a liniştii estetice.
te liberă, şi de la depărtare, adică detaşat (vorSimona-Grazia Dima besc de necesara detaşare a artistului!) – spun
asta fiindcă ştim cu toţii că tentaţia exhaustivu„Ideea acestui proiect este legată, pentru lui îl bântuie pe orice creator. Se vede că ambii
mine, de intuirea unui fond comun al artelor, o artişti au exersat timp de decenii, au tot lucrat,
vibraţie metafizică în stare să se exprime în mai au avut recunoaşteri, premii, etc., ei nu sunt nişmulte moduri. Privind lucrările lui Nicolae Ma- te începători, aşa că nu putem judeca prezencovei, mi s-a părut că întrezăresc în artist un al- ţa lor cu aceste lucrări aici, la Muzeul Naţional
ter ego, conştient de doza de linişte sfântă ne- al Literaturii Române din Bucureşti, drept ceva
cesară (şi consubstanţială) creaţiei: întruchipă- fortuit. Să ne reamintim şi că, artiştii, conştiinrile vizuale, ca şi cele scripturale, vorbesc în felul ţele lor critice, este fatal să interfereze. Ei bine,
lor despre o spectaculară tăcere, totuna cu fas- asta li s-a întâmplat lor. Trebuie să precizez că
tuoasa devoalare a unei bucurii lăuntrice, care am lucrat şi eu cu Makovei, dar în cazul meu
invită la comuniune. Nu este vorba, aşadar, de erau mai degrabă ilustraţii – la nişte cărţi ale
vreo ilustraţie de carte, ci doar de o încercare mele. Cu textul meu ele interferau mai mult
de a comunica, de a te vedea prin altul, de a-ţi sau mai puţin subteran, dar era frumos, „despotenţa creaţia proprie prin intuiţiile celuilalt. O chideau cartea”. Aici însă nu sunt nişte simple
invitaţie la un dineu al bucuriei de a trăi estetic, respiro-uri, e ceva organic, avem în faţă dubleprin artă, pentru ea...” (Simona-Grazia Dima)
te organic concepute.
Părerea mea despre tematica abordată de
„Întâlnirea dintre poezie şi imagine nu mai cei doi artişti în expoziţia de faţă este că silueconstituie de mult timp o excepţie. Recent, la tele, imaginile, sublimate mai direct în poezie,
Paris, la cinematograful „La pagode”, au fost sugerează un fel de artă celestă. Sunt expuse
prezentate peste 20 de filme video inspirate nişte figuri celeste, constelaţii sau păsări stradin poeme ale unor autori de pe mai multe nii, urmate de mici îngândurări ale culorilor, ale
meridiane. România a fost reprezentată de Mo- formelor. Există un mister conţinut, nu neapădesta Lupaşcu şi de subsemnatul, evident, prin rat acela ascuns, blagian, ci unul propriu altei
filme digital art. Însă întâlnirea mea cu poezia zone, una a modernismului de tip Saint Johndoamnei Simona-Grazia Dima a fost nelinişti- Perse în poezie, care se dezvoltă, şi în plan plastoare şi fascinantă, prin corespondenţa palpa- tic, şi în cel liric, într-un mod captivant – prin subilă, iconică şi literară, a expresivităţii intriseci a gestie, iar nu abscons ori abstract, nevrând să
acestui „fond comun al artelor”. Este vorba des- spună totul, mulţumindu-se să facă aluzii. Supre un spaţiu fundamental simbolic, mitic, as- gestiilor poematice le corespund, plastic, forme
cuns nu doar în adâncurile subconştientului ci, echilibrate, cu dense puncte de interes, imagini
aş spune, chiar în magma arhetipală pe care ce pot fi citite văzând dubleta în poezie, în altă
se structurează sau se destructurează spiritua- manieră decât cea în care am fi tentaţi să o falitatea umană. Univers explorat mereu de către cem, adică abstract. Aici, dimpotrivă, e vorba
artişti, pentru a-l propune celorlalţi semeni ca de sensibil, de o lume întreagă, de un cosmos.
emoţie organizată şi dialog reflexiv. Dar, parcă, Am să apelez la o analogie: ar fi greu să spui, de
în expoziţia „Păsările din vis”, acest „dialog”, pa- pildă, că harta bolţii cereşti e abstractă, căci ea
radoxal, mai degrabă s-a autopropus – atunci are un tipar precis, geometric, dar care corescînd s-au „întâlnit” poemele doamnei Simona- punde unei realităţi vii, pulsatile; tot astfel, în
Grazia Dima cu imaginile artei digitale (digital cazul expoziţiei celor doi artişti, în pofida rigorii, deschiderea e cu totul alta, una sensibilă, miart).” (Nicolae Macovei)
zând pe anumite forme, culori, căci, indubitabil,
„Aş începe prin a afirma că această expozi- există (şi am să citez din poezia Simonei-Grazia
ţie nu e un rod al întâmplării. Desigur, am putea Dima), în subsidiar, acel spaţiu mic prin care se
presupune că, iniţial, atât poemele cât şi imagi- strecoară„între crespusculul de lut şi roua diminile au fost văzute de fiecare dintre cei doi ar- neţii” hieroglifele „zgâriate” de nişte păsări, de
tişti, după care, pe principiul „văzut-plăcut-fă- nişte obiecte în zbor.
cut”, s-a născut expoziţia. Totuşi, proiectul ce
Dacă mi se îngăduie, este vorba, atât în poni se înfăţişează constă în mult mai mult decât emele cât şi în lucrările picturale prezentate aici,
atât: avem de-a face cu două personalităţi crea- de o demonie a spaţiului, în sensul nobil al datoare experimentate, care au sondat şi cuvinte- imonicului: daimonul este figurat prin siluetele
le, şi imaginile, în perfectă cunoştinţă de cauză, demne, regale, ezoterice, prin fluturii prezenţi,
obstinat şi răbdător. Ei sunt nişte specialişti: Si- dar, totodată, ascunşi, absorbiţi în sine, spiritumona-Grazia Dima, filolog prin formaţie, dar şi alizaţi. Observ în lucrările expuse, atât în poe-
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zie, cât şi în pictură, o propensiune permanen- iar eu ridic ochii,
tă spre spiritual, lucrările îngemănate sunt de- încrezător, pierdut şi iradiant,
parte de a fi doar nişte jocuri formale ori niş- spre tine!
te dialoguri dinadins nehotărâte. Dimpotrivă,
ele sunt alcătuite special ca să incite, precum
în poemul Pasărea Q’wuf, unde tot cauţi să afli,
urmărind schimbul liric de replici, cum arată
pasărea Q’wuf, ca să ajungi la concluzia de necombătut că ea, pur şi simplu, nu (se) arată sau
arată fie ca un spaţiu violentat, fie ca un loc în
transcendent. Am avut tot timpul impresia că
nimic, în acest demers dialogal, nu este decorativ. Structura este fermă, elansată, dar nu frumoasă în sine, departe de acea calofilie care, de
altfel, îi ucide pe foarte mulţi. Există tentaţia, căreia uşor i se poate cădea pradă, „de a face frumos”. Desigur că lucruri frumoase cu orice preţ
se pot face de către profesionişti, dar lucruri
misterioase, cu obiecte apte să fie interpretate
în diverse feluri, sunt extrem de greu de plăsmuit. Prin urmare, îi felicit pe amândoi pentru
ceea ce au realizat şi cred că această expoziţie
va interesa foarte mult, în măsura în care va fi
văzută, iar critica, dacă mai există aşa ceva, ne
„Cenuşa trandafirilor pământeşti e pămânva putea spune câteva cuvinte revelatorii, interesante prin însăşi şansa unei posibile contrazi- tul din care se nasc trandafirii cereşti”
Novalis
ceri fertile.” (Constantin Abăluţă)

MUNTELE RĂNIT

Simona-Grazia Dima

PASĂREA AURIE

În ce să-ţi plătesc?
am întrebat pasărea care trecea.
În pământ, îmi spuse.
M-am uitat la noroadele de bulgări
pe ogorul arat.
Aşteptau ca bivolii, cu capul în jos,
umilit. Lasă-i, nu-i privi, ei sunt tineri,
zise pasărea, ciugulindu-mi pleoapa.
Pământul trupului tău,
pe el îl vreau.
Dar mi-l vei da
subţire şi încet,
tihnit, în tremur,
ca apa.

SALT PESTE ABIS

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 palele 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
pipernicite
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,
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Prin ferestruica dintre ger şi primăvară
numai o pasăre măruntă a avut loc să treacă,
în zbor scurt să zgârie un semn pe cer,
cu gheara de diamant. În acea albie a secundei,
un copil închise şi deschise ochii,
o lacrimă în sclipet alunecându-i pe obraz.
La fel de subit mi-a fost răpită mâna,
prin apa clară, în lumea fără dor a poeziei,
şi, vai n-am mai putut-o retrage, tocmai
când cerbul trecea în salt abisul,

iar noi ieşiserăm cu toţii-n câmpul reavăn,
ducând culori şi flamuri: în clipa
dintre gheaţă şi topirea ei, dintre noapte şi vis,
dintre crepusculul de lut şi roua dimineţii.

SĂ NU TE UIT

De ce nu mă foloseşti? mă întrebă,
curioasă, pasărea fermecată,
fluturându-şi aripile.
N-aş vrea să-ţi pângăresc hieroglifele
zborului.
Dar aş putea să te duc departe,
pentru tine am venit.
Voi ajunge acolo doar privindu-te.
Să te cruţ şi să nu te uit vreodată exist.

PREZENŢA

Ca fulgul de uşor,
nu poate fi clintit
nici cu lovituri de baros.
Împins cu tancul, rămâne,
fluture, pe piatră.
Sudălmi izbite-n el
se fac uleiuri scumpe
şi frăgezesc solul sărac.
iar dintre falduri,
la un simplu gând,
apare.

HYPERION
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O PANĂ

aurul din ea n-a mai putut îndura
şi s-a prăvălit cu zgomot. O rugină alchimică
se prelingea peste tot (am zărit pavajul
de lingouri sclipitoare). Paginile se îndoiau,
brumate pe margini, şi se făceau cort
deasupra,
să te apere, să nu mai fii ciorchine ciugulit
de păsările cerului. Aşa te-ai îmbogăţit –
peste zi, peste noapte.

OSTROV

Înger iubit, nu ţi-ai păzit destul aripile,
văzduhul de smoală ţi-a smuls o pană.
Nu spune ca e numai una şi fără importanţă,
e grea ca ghiuleaua, sună de pulberi şi
arde.
Înger iubit, ai lăsat-o să-ţi cadă
şi-acum te-nvinuieşte – o sferă-n clinchet,
furioasă, rotindu-se-n odaia unde, sfios,
Crede în frumuseţea
nu pui piciorul. Intră şi ia-o iar la tine,
acestei fiinţe adormite!
n-o pierde din vedere, tu eşti părintele,
Ea e puternica,
ea este lumea toată, cetatea unde pluea ştie ostrovul
tesc
şi, visând acum,
puzderii de planete, şi-n miezul ei
îl atinge tăcut,
stai tu, într-un înscris regesc.
îi alintă frunzarul umbros
al copacului de mătase
din mijloc,
unde păsările ciugulesc iubire.
Stă adormită în soare
cu o singură imagine în gând,
care e toată viaţa ei,
care eşti tu.

CARTEA
ALCHIMICĂ

capcanele, m-am încrezut în vedenii
până la capăt. Dar am primit
îngăduinţă şi simt lumină-n vis,
mireasmă, pâine coaptă.

PASĂREA
Q’WUF

– Pasărea Q’wuf are cap de om.
– Da, însă cioc de vultur.
– Şi mâini albe, delicate.
– La capătul unor aripi solzoase.
– Ce mlădiu îi e trupul!
– Dar de ce coapse de leu?
– O voce melodioasă.
– Şi gheare.
– Care e adevărul despre pasărea Q’wuf?
– Puterea ei sălăşluieşte în acel aer
nemistuit plutindu-i, în veghe, deasupra.

SĂ-MI
ALUNG
PĂSĂRILE
DIN VIS

Zi noptatică, umflată de ploaie,
toţi dorm în lutul fiinţei.
Eşti în mijlocul pieţei, pe ape,
ducând cartea masivă de hârtie grosolană.
În cea dintâi tărie a văzduhului ai vâslit,
ai deschis-o, încă nu apucase timpul
să bată.
Cum ai atins-o, în plină umezeală a orei,
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Trei zile mi-a zăcut calul
(ne întâlnisem cu ielele),
aşchii de lună zburau peste tot,
ispititorul mă îmbié şi am băut
din cupă, zâmbea că în curând
voi rătăci. Am sosit, da,
mai vârstnic decât crezusem,
însă cu lacrimi tinere
la colţul ochilor. Veneam,
să-mi alung păsările din vis,
fâlfâitul prădalnic asupra
ogoarelor indestructibile
ce tresăreau, uitând.
Un gând mă ţine-n viaţă,
o rază străluceşte de la sine,
pe hotar. M-am prăvălit în toate
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