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Gellu doRiAn

DESPRE PRIETENIE, CARACTER ŞI IPOCRIZIE

N-aş fi scris niciodată acest articol, dacă nu mi s-ar fi întîmplat,
într-un timp relativ scurt, la începutul lunii martie, o serie de atacuri
prin diverse cercuri de, pasămite, intelectuali botoşăneni, fără ca eu
să le fi provocat cîtuşi de puţin. Şi anume, am fost invitat la o lansare de carte de o anumită persoană, pentru care, nu neapărat pentru
vîrsta pe care o are, am avut dintodeauna respectul pe care-l merita şi
din partea mea, accentuat şi de un sentiment curat de colegialitate de
breaslă. De ea, prin telefon, şi de altă persoană din anturajul ei, personal. Am fost la acea lansare, care se întîmpla, fără să fi ştiut – îmi scăpase pe moment acest fapt – în chiar ziua aniversară a poetei. I-am urat
succes şi m-am aşezat la locul meu, alături de cîţiva cunoscuţi. Am ascultat cu atenţie cele spuse, cum fac de regulă în astfel de ocazii, şi fără
niciun comentariu în timpul prezentărilor, aşa cum am auzit ulterior că aş fi făcut. La final, am plecat, fiind chemat de alte probleme pe
care urma să le rezolv în acea zi.
Ţesătura ulterioară a detractorilor a fost urzită şi de alte evenimente legate de o recenzie la o carte a unui poet local, care n-a fost mulţumit de aspectele critice şi pertinente emise de recenzetul care semna acel articol în revista „Hyperion”. Discuţiile s-au întîmplat în cercul unor profesori, nemulţumiţi că un coleg de-al lor n-a avut parte de
aprecieri la fel de elegioase la o altă carte a autorului în cauză făcute în
aceeaşi revistă de colega lor mai în vîrstă, care tocmai îşi lansase cartea.
Pînă aici toate bune, chestiuni fireşti, de gaşcă, de bîrfă, de atacuri
cu care am fost obişnuit de cînd mă ştiu. Însă faptul că eu aş fi ajuns la
acea lansare neinvitat, nechemat, nedorit, aşa cum a lansat în cercul
ei de prieteni chiar autoarea de la care am primit invitaţia prin telefon,
m-a scos din răbdarea cu care am primit pînă atunci toate afronturile
aduse. Plus alte afirmaţii absolut jignitoare şi pline de umori, pe care,
de regulă, la o vîrstă septuagenară, o persoană înţeleaptă nu le mai dă
drumul pe gură. Reacţia mea a fost imediată, cu discuţii aprinse cu
persoanele care au colportat astfel de opinii despre mine. Avînd informaţiile exacte de la anumite persoane aflate în acel cerc, deranjate
de cele spuse despre mine, reacţia celor acuzaţi de mine de astfel de
afirmaţii a fost promptă, nerecunoscînd nimic din cele spuse. Mi-am
spus, fireşte, chestiune de caracter, la care nu m-aş fi aşteptat niciodată de la astfel de persoane.
Dacă pe poetul supărat de recenzia publicată în revista noastră, la
care el este şi membru în redacţie, l-am înţeles – deşi a scos din redacţie discuţii avute cu el, care ţineau de bucătăria revistei, ceea ce explică, de asemenea, impulsuri de caracter îndoielnic –, pe autoarea care
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şi-a lansat cartea n-am putut-o înţelege. Însă am iertat-o. De altfel şi
pe poet. Dar se pare că în zadar. Pentru că nu la mult timp de la acea
întîmplare, aflîndu-se în jurul unui candidat la funcţia de primar, care
i-a şi sponsorizat cartea pe care tocmai o lansase, a repetat, cu tuşe deja
politice, afirmaţiile făcute despre mine şi alt prieten, care am ţine trena
actualului primar. Ceea ce este, evident, total fals. De parcă ea ce făcea
în acele momente cu un posibil viitor primar?! Şi atunci mi-am spus
că trebuie să o aşez, aşa cum am făcut şi cu alte persoane care au lansat
despre mine tot felul de mizerii, la locul în care toţi inamicii mei stau,
în plasa celor pe care îi voi ignora fără nicio remuşcare.
Am relatat toate cele de mai sus, avînd în vedere cîteva principii
care menţin prietenia între oameni. Prietenia se bazează în primul
rînd pe un respect reciproc necondiţionat. Acesta poate exista numai
dacă între prieteni caracterul este cel care domină relaţiile. Este un
principiu fundamental, dovedit de cînd e lumea. Iar acolo unde caracterul n-a existat, aceasta s-a destrămat şi a dat naştere la duşmănii de
neimaginat. Nu despre duşmănie vreau să vorbesc aici, ci despre lipsa de caracter, care vine dintr-o ipocrizie hrănită de frustrările pe care
unii inşi le au, autosugestionate sau alimentate de cercuri de oportunişti pentru care bîrfa reprezintă modul lor de viaţă. A-i zîmbi unui
om în faţă, a-i spune tot felul de lucruri frumoase, amabile, în intenţia de a-l flata, cu scopul de a te apropia de el pentru a-ţi burduşi sarsanaua cu colportări despre acel om, în vederea întreţinerii bîrfelor în
cercurile care nu ştiu altceva să facă, înseamnă să n-ai caracter, să fii
ipocrit, să trăieşti într-o lume extrem de mizeră, pe care nimeni dintre cei dornici să aducă binele pe lume nu şi-o mai doreşte. Este greu
să accepţi lîngă tine astfel de persoane, mai ales cînd ştii că le-ai fost
aproape, le-ai făcut bine, i-ai sprijinit în anumite demersuri ale lor, poate chiar le-ai fost prieten. Regretul este cu atît mai mare cînd acestea se
petrec într-o profesie ce ţine de suflet, de spirit, de frumos, în mijlocul
unei bresle în care nimeni nu ocupă locul altuia, nimeni nu face treaba altuia, unde, de regulă, impostura nu-şi are locul. Însă, din păcate,
atunci cînd se petrec astfel de lucruri, tocmai impostorii sunt cei care
scornesc tot felul de vorbe pe care le aruncă în spinarea celor care, fie
din dorinţa de a le deschide o portiţă spre idealul visat, fie din speranţa că acolo s-ar putea ascunde un caracter, le întinde o mînă. Într-o
astfel de lume, demnitatea se obţine extrem de greu. Mai ales în provincie, cum s-a format proasta mentalitate a unora, unde prejudecăţile domină şi fac legea. Demnitatea de om se cîştigă greu şi se pierde foarte repede, atunci cînd lipsa de caracter şi ipocrizia îşi dau mîna.
HYPERION
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Premiile USR pe anul 2011 – nominalizări

Juriul Uniunii Scriitorilor din România pentru nominalizări, alcătuit din: Mircea A. Diaconu (Preşedinte),
Lucian Alexiu, Iulian Boldea, Dan Mircea Cipariu, Sanda
Cordoş, întrunit în data de 2 mai 2012, a decis nominalizarea următoarelor cărţi pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România, pentru anul 2011:
I. POEZIE
Gabriel Chifu, Însemnări din ţinutul misterios, Cartea
Românească
Nichita Danilov, Imagini de pe strada Kanta, Tracus Arte
Ştefan Manasia, Motociclete de lemn, Charmides
Ion Pop, În faţa mării, Limes
Ioan Es. Pop, Unelte de dormit, Cartea Românească

V. PREMII SPECIALE
Mircea Cărtărescu, Zeu, Humanitas
Bogdan Ghiu, Contracriza, Cartea Românească
Gheorghe Mocuţa, Cea mai bună dintre lumi, Tracus Arte
Ioana Pârvulescu, Lumea ca ziar, Humanitas
Eugen Simion, Andrei Grigor, Cronologia vieţii literare
româneşti, vol. IV-VII, Muzeul Literaturii Române
Cassian Maria Spiridon, Despre barbari sau Invazia
omului plat, Litera
Dorina Uricariu, Scara leilor, Polirom

VI. DEBUT
Bianca Burţa – Cernat, Fotografie de grup cu scriitoare
uitate, Cartea Românească
Adina Diniţoiu, Proza lui Mircea Nedelciu, Tracus Arte
Andrei Dosa, Când va veni ceea ce este desăvârşit, TraII. PROZĂ
cus Arte
Nicolae Breban, Singura cale, Contemporanul
Gabriela Gheorghişor, Mircea Horia Simionescu. DezMagda Cârneci, FEM, Cartea Românească
vrăjirea şi fetişizarea literaturii, Muzeul Literaturii Române
Emilian Galaicu – Păun, Ţesut viu, 10 x 10, Cartier
Alex Goldiş, Critica în tranşee, Cartea Românească
Marta Petreu, Acasă, pe Câmpia Armaghedonului, PoDaniela Matei, Maşina de întors timpul, Art
lirom
Aura Ţeudan, Coji de nuci verzi sub unghii, Limes
Octavian Soviany, Viaţa lui Kostas Venetis, Cartea Românească
VII. TRADUCERI
Lucian Dan Teodorovici, Matei Brunul, Polirom
Leo Butnaru, Avangarda rusă, Cheiron
Alexandru Vlad, Ploile amare, Charmides
Livia Cotorcea, F. M. Dostoievski, Adolescentul, Polirom
III. CRITICĂ
Dinu Flămând, F. Pessoa, Opera poetică, Humanitas
Corin Braga, Psihobiografii, Polirom
Constantina Raveca Buleu, Paradigma puterii în seco- Fiction
Violeta Popa, George Volceanov, Horia Gârbea, W.
lul al XIX-lea, Ideea Europeană
Nicolae Mecu, George Călinescu faţă cu totalitarismul, Shakespeare, Opere, IV, Paralela 45
Alexandru Al. Şahighian, Herta Müller, Mereu aceeaşi
Dacia XXL
Angelo Mitchievici, Decadenţă şi decadentism, Curtea nea şi mereu acelaşi neică, Humanitas Fiction
Veche
VIII. LITERATURĂ PENTRU COPII ŞI TINERET
Mihai Zamfir, Scurtă istorie. Panorama alternativă a liNu s-au făcut nominalizări.
teraturii române, Cartea Românească / Polirom
IX. LITERATURĂ ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR
IV. TEATRU
George Banu, Reformele teatrului în secolul reînnoirii, NAŢIONALE (nominalizările sunt făcute de Comitetul
pentru Minorităţi al USR).
Nemira
Király László, A kővadászok klubja, Erdélyi Híradó Kiadó
Gellu Dorian, Confort Freud, Timpul
Egyed Emese, Briszéisz, Erdélyi Híradó Kiadó
Vlad Zografi, Toate minţile tale, Humanitas

PREMIILE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE
ZILELE REVISTEI, ediţia A XVI-a, IAŞI, 26-28 APRILIE 2012

PREMII SPECIALE:
Domnului AUREL ŞTEFANACHI – Premiu special
pentru editarea elegantei colecţii „Opera omnia”
Domnului LUCIAN PERŢA – Premiu special pentru
disponibilitatea de a parodia întreaga poezie românească
PREMII PENTRU REVISTE:
Revistei HYPERION – Caiete botoşănene, Redactor
şef GELLU DORIAN – pentru merite deosebite în activitatea publicistică.
Revistei CONTA, Redactor şef ADRIAN ALUI GHEORGHE – pentru merite deosebite în activitatea publicistică
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PREMII:
Premiul pentru DEBUT în critica literară: ŞERBAN
AXINTE
Premiul pentru POEZIE: PAULINA POPA, IOANA
DIACONESCU
Premiul pentru CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ:
NICOLAE MECU
Premiul pentru ESEU: THEODOR CODREANU
Premiu pentru promovarea culturii române în alte spaţii culturale: GISÈLE VANHESE
Premiul de Excelenţă: DUMITRU RADU POPESCU
Opera omnia: SOLOMON MARCUS
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„...singura noastră salvare este să ne descoperim
scânteia de spiritualitate încă vie,
iar poezia este o cale a acestei descoperiri“
AngElA BAciu în diAlog cu PoEtA AnA BlAndiAnA

“Acum, pe măsură ce Memorialul devine o operă de calibru internaţional, el a
ajuns un punct de referinţă şi pentru clasa politică din România...”
„La întrebarea – tot mai actuală într-o lume globalizată şi ameninţată să-şi
piardă reperele – “Poate fi învăţată memoria?”, răspunsul este DA...”
„Sunt mai bine de 20 de ani de când regret că... nu mai scriu proză...”
„Nu-mi doresc nimic mai mult şi nimic nu sper cu mai multă intensitate decât
să redevin şi prozator.”
„...singura noastră salvare este să ne descoperim scânteia de spiritualitate
încă vie, iar poezia este o cale a acestei descoperiri.”

D

* * *

Angela Baciu: - Doamnă Ana Blandiana, este o mare onoare şi bucurie pentru mine să putem avea un nou dialog; vă
mulţumesc foarte mult, ce mai faceţi? Nu ne-am mai văzut de multă vreme.
Ana Blandiana: - Fac prea multe. Îmi propun mereu să-mi
simplific viaţa, să o eliberez din programări, planuri, proiecte, interviuri, pentru ca să rămână mai mult spaţiu liber pentru reverie şi meditaţie, pentru scris şi citit. Din
păcate, nu prea reuşesc. Am sentimentul că sunt într-un
mixer care se învârte din ce în ce mai repede şi ameninţă
să se oprească prin explozie.
Angela Baciu: - Ne apropiem de sfârşitul anului 2011, aţi avut
un an bun?
Ana Blandiana: - Mi-e greu să răspund prin da sau nu. A
fost un an în care nu mi-a apărut nici o carte nouă, dar
au fost reeditate de Editura „Art” nuvelele fantastice din
„Cele patru anotimpuri” şi „Proiecte de trecut”, două cărţi
la care ţin foarte mult şi care, deşi sunt traduse în multe
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limbi şi au avut cronici foarte bune la apariţia lor îndepărtată din 1977 şi 1982, nu sunt omologate în spaţiul literar
românesc; vreau să spun că nu sunt considerată şi prozatoare. Pe de altă parte, am scris destul de mult şi destul
de greu la o carte la care lucrez de mai mulţi ani, un eseu.
Angela Baciu: - Ce aşteptaţi de la 2012 ?
Ana Blandiana: - Aştept să termin această carte care se numeşte „Fals tratat de manipulare” şi este un eseu pe această temă ilustrat cu exemple din viaţa mea, ceea ce va face
ca multora să li se pară o carte de memorii. Dar sunt memorii privite doar prin prisma unei idei.
Angela Baciu: - Sunteţi unul dintre poeţii importanţi ai literaturii române contemporane, v-as ruga să ne întoarcem
puţin în timp şi să ne aducem aminte de primele încercări
literare…
Ana Blandiana: - Am povestit de multe ori. Am început să
scriu de mică, de la şcoala primară şi în foarte scurt timp,
adică încă din perioada în care copiii sunt întrebaţi „Ce
HYPERION
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vrei tu să te faci când vei fi mare”, toată lumea era convin- Ana Blandiana: - Am reuşit să fac mult mai puţin decât am
să că eu voi continua să scriu. Am debutat cu două poesperat că se poate face, dar asta nu înseamnă că, dacă ar
me semnate Ana Blandiana, în revista Tribuna din Cluj,
trebui să reiau totul, nu m-aş purta la fel.
pe când eram în clasa a XI-a şi la puţin timp forurile ofi- Angela Baciu: - V-aş ruga să ne vorbiţi despre “Memorialul
ciale din Oradea, oraşul în care locuiam, au anunţat toate
de la Sighet”. Sunt atât de multe lucruri de povestit celor ce
publicaţiile din ţară care nu aveau habar de existenţa mea,
vor să afle adevăruri…
că „sub pseudonimul Ana Blandiana se ascunde fiica unui Ana Blandiana: - Cu 18 ani în urmă, când am prezentat Conduşman al poporului”. A urmat o interdicţie de patru ani!
siliului Europei Proiectul Primului Memorial al victimelor
Angela Baciu: - Ce a urmat?
comunismului din lume, în oficiosul guvernului Văcăroiu
Ana Blandiana: - A urmat o „destrângere a şurubului” (s(“Vocea României”) se scria sub titlul “Sacrilegiul de la Siar putea scrie studii pentru uzul tinerilor despre sensul
ghet” că vindem suferinţa românilor Consiliului Europei
acestei locuţiuni care a dominat decenii de cultură chi(era în 1993, iar România nu era încă, din cauza minerianuită) şi am redebutat, de data asta în Contemporanul
delor, membră nici măcar a Consiliului Europei). În acecare era condus de George Ivaşcu. Prima carte mi-a apălaşi timp, foştii deţinuţi politici veneau la Sighet – chiar de
rut în 1964, iar în următorii 20 de ani mi-au apărut – întratunci, când totul nu era încă decât o idee şi un început de
o adevărată efervescenţă şi a scrisului şi a luptei cu cenşantier – cu un fel de recunoştinţă care mă tulbura profund,
zura pentru a putea publica ce am scris – volume de poepentru că, de fapt, noi eram cei care trebuia să le fim (şi le
zie, de proză, eseuri, am luat premii (ale Academiei şi ale
eram) recunoscători. Acum, pe măsură ce Memorialul deUniunii Scriitorilor), dar şi Premiul Internaţional „Hervine o operă de calibru internaţional, el a ajuns un punct
der” decernat de universităţile de limbă germană din Ausde referinţă şi pentru clasa politică din România, în sensul
tria, Germania şi Elveţia.
că o vizită la Sighet poate deveni, în anumite condiţii, un
Angela Baciu: - În 1985 aţi fost iar interzisă?
certificat de bună purtare. Dar, asta este mai puţin imporAna Blandiana: - În 1985, am fost interzisă pentru a doua
tant... Important este faptul că în lunile de vârf la Memorioară pentru patru poezii publicate în revista Amfiteatru,
al sunt peste 1300 de vizitatori pe zi, dintre care 40% sunt
care au fost considerate subversive de toată lumea (adistrăini, 40 % tineri şi restul români care vor pur şi simplu
că şi de cei ce mă admirau pentru asta şi de cei ce mă resă afle, sau să-şi aducă aminte cum a fost şi ce a reprezenprimau), iar poemele au început să fie copiate de mână în
tat comunismul în istoria ţării lor. În ceea ce priveşte reacmii şi mii de exemplare: a fost singurul samizdat româţiile, îmi place să stau la uşa muzeului şi să privesc figurile
nesc. Interdicţia a durat puţin, pentru că era perioada în
răvăşite de emoţie ale celor care au petrecut câteva ore înăcare Ceauşescu avea în Occident un nume încă bun şi nu
untru. În cele mai multe cazuri pare că au străbătut o expevoia să şi-l piardă. A cedat la primele proteste occidentarienţă existenţială. De altfel, cartea de impresii o dovedeşle. Am reînceput să public, dar era infinit mai greu. Asta
te cu prisosinţă. Memorialul este format din Muzeul de la
m-a făcut să scriu poezii pentru copii, unde cenzura, în
Sighet şi Centrul International de Studii asupra Comunismod firesc, era quasi-inexistentă. Aşa se face că l-am pus
mului, care funcţionează în Bucureşti şi este nu numai repe eroul meu, motanul Arpagic, să îl parodieze pe Ceaualizatorul, pe baza unor cercetări proprii, al sălilor muzeşescu. Eram convinsă că nimeni nu va observa. Dar scanului, ci şi organizatorul tuturor simpozioanelor şi colocvidalul a fost enorm. A urmat nu numai o nouă interdicilor, expoziţiilor, care se vernisează acolo şi devin apoi itiţie, a treia, care nu s-a sfârşit decât după Revoluţie, dar a
nerante în ţară sau în străinătate, ca şi editorul tuturor cărapărut o maşină care nu se mişca din faţa casei, supraveţilor publicate sub egida sa. Şi, bineînţeles, organizatorul
ghindu-ne, am fost ţinta unei acţiuni de «spargere a antuŞcolii de vară, cea mai importantă dintre toate acţiunile şi
rajului» (am aflat termenul din cercetările de la Memorial,
evenimentele care se desfăşoară la Sighet. Şcoala de Vară,
atunci ştiam doar că se lansau despre mine cele mai absurcare a început la patru ani după înfiinţarea Memorialului
de zvonuri, că nu mai aveam telefon, că nu mai sosea poş(anul acesta a fost cea de a XIV-a ediţie), este cred cea mai
ta, că nu mai îndrăznea nimeni să vină la noi). Am pareficientă dintre manifestările care se desfăşoară acolo. Au
curs relativ uşor această perioadă dură pentru că – în litrecut prin ea până acum aproape 1500 de tineri (câte 100
niştea pe care o crease în jurul nostru decuparea din conpe serie, pentru că nu avem mai mulţi bani), care au intextul social – am început să scriu romanul „Sertarul cu
trat printr-un concurs unde au fost de obicei câte 4-5 pe
aplauze”, despre care îmi închipuiam că va fi o carte posun loc. Rectorul acestei adevărate instituţii de învăţământ
tumă şi în care tot ceea ce trăiam devenea materia primă
este Stephane Courtois, autorul “Cărţii Negre a Comunispentru ceea ce scriam.
mului”, iar profesori sunt istorici, sociologi, scriitori, filoAngela Baciu: - După 1989 ?
zofi, lideri de opinie din România, din celelalte foste ţări
Ana Blandiana: - După ’89 am scris mai puţin decât înaincomuniste şi specialişti în istoria comunismului din Eurote, din cauza implicării aproape sinucigaşe în viaţa publipa occidentală şi din Statele Unite. La împlinirea a 10 ani
că: doar trei cărţi de poeme noi şi câteva cărţi de eseuri şi
de la funcţionarea acestor cursuri de-a dreptul fascinante –
interviuri. Nu am mai scris proză (cu excepţia ultimelor
nu numai prin temele conferinţelor prestigioase, ci şi prin
50 de pagini din „Sertarul cu aplauze” pe care le-am scris
discuţiile care le urmează (şi unele şi altele sunt publicate
în 1992). Mi-au apărut însă nenumărate reeditări şi 45 de
în fiecare an în seria de volume “Şcoala Memoriei”) – am
volume traduse în 24 de limbi.
organizat o reuniune cu foştii elevi, dintre care unii se aflau
Angela Baciu: - Aşa cum se ştie, sunteţi poetă, dar şi o mare
la mari universităţi occidentale ca doctoranzi, alţii ajunseluptătoare şi apărătoare pentru drepturile omului. Cum a
seră profesori de istorie ei înşişi, iar alţii terminaseră stufost acest drum? Ce aţi reuşit să faceţi?
dii de natură tehnică sau ştiinţifică, fără legătură cu ceea
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ce învăţaseră la Sighet. Toţi, fără excepţie, însă, au mărturisit că participarea la cursurile de la Memorial i-a marcat
şi le-a influenţat perspectiva asupra lumii şi felul de a înţelege şi de a reacţiona la provocările prezentului. Pentru că
Memorialul nu este un drum spre trecut, ci unul spre prezent şi spre viitor, pe care nu le putem înţelege şi construi
decât în măsura în care înţelegem ce şi de ce am trăit ceea
ce am trăit reconstruind memoria colectivă. La întrebarea
– tot mai actuală într-o lume globalizată şi ameninţată să-şi
piardă reperele – “Poate fi învăţată memoria?”, răspunsul
este DA, nu numai ca o formă de optimism, ci şi ca singura
formă posibilă să ne salvăm din trecut. Cea mai mare frustrare a tinerilor este precaritatea sau chiar inexistenţa modelelor. În acest sens, Memorialul de la Sighet este, paradoxal, reconfortant tocmai prin suferinţa extremă pe care
o prezintă şi căreia i-au rezistat cu demnitate mari personalităţi politice, spirituale, culturale, autentice modele nu
numai prin opera, ci si prin moralitatea lor.
Angela Baciu: - De cine este foarte apropiată d-na Ana Blandiana?
Ana Blandiana: - M-am căsătorit la 18 ani şi sunt căsătorită şi
acum cu Romulus Rusan, o căsătorie care, dincolo de iubire, cuprinde şi prietenia şi colegialitatea, o legătură atât
de puternică, încât lasă puţine valenţe care pot fi satisfăcute în afară. În orice caz, în măsura în care am avut prieteni,
i-am avut împreună, iar dintre ei cel mai apropiat şi cel
mai constant, din prima tinereţe până acum, este Ion Pop.
Angela Baciu: - Vă rog, să citiîi un poem care vă este drag.
Ana Blandiana: - Un poem vechi, la care ţin din ce în ce mai
mult: „Îţi aduci aminte plaja” din „Octombrie, Noiembrie, Decembrie”.
“Îţi aduci aminte plaja
Acoperită cu cioburi amare
Pe care
Nu puteam merge desculţi?
Felul în care
Te uitai la mare
Şi spuneai că m-asculţi?
Îţi aminteşti
Pescăruşii isterici
Rotindu-se-n dangătul
Clopotelor unor nevăzute biserici
Cu hramuri de peşti,
Felul în care
Te îndepărtai alergând
Înspre mare
Şi-mi strigai că ai nevoie
De depărtare
Ca să mă priveşti?
Ninsoarea
Se stingea
Amestecată cu păsări
În apă,
Cu o aproape bucuroasă disperare
Priveam
Urmele tălpilor tale pe mare
Şi marea
Se-nchidea ca o pleoapă
Peste ochiul în care-aşteptam.”
Angela Baciu: - Aveţi regrete? Este ceva ce v-aţi fi dorit să faceţi şi nu aţi făcut încă?
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Ana Blandiana: - Sunt mai bine de 20 de ani de când regret
că... nu mai scriu proză, că am o viaţă prea agitată pentru
a-mi permite să stau la masa de scris ore şi ore, şi săptămâni după săptămâni, aşa cum se întâmpla atunci când
am scris „Proiecte de trecut” şi „Sertarul cu aplauze”. Numi doresc nimic mai mult şi nimic nu sper cu mai multă
intensitate decât să redevin si prozator.
Angela Baciu: - Aţi avut modele literare în şcoală, în viaţă?
Ana Blandiana: - În şcoală, am admirat-o cel mai mult şi
mi-a marcat formarea în cea mai mare măsură profesoara
de istorie. Avea un patriotism în acelaşi timp ardent şi dinamic, încărcat de suferinţă, care ne transmitea istoria ca
pe o datorie a părinţilor pe care va trebui s-o plătim. Toate implicările mele de mai demult şi de acum nu mă îndoiesc că au legătură cu durerea ei asumată în faţa istoriei pe care ne-o preda nu numai în sensul învăţării, ci şi în
sensul încredinţării ei pentru a fi dusă mai departe. Dintre
scriitori, în adolescenţă, l-am iubit cel mai mult pe Camil
Petrescu. I-a fost model nu scriitorului care aveam să devin şi cu care, evident, nu se înrudeşte artistic, ci intelectualului care sunt şi care a luat de la el, ca pe o boală – incurabilă, dar fascinată de ea însăşi – nevoia de a vedea idei.
Angela Baciu: - Ce lucraţi acum?
Ana Blandiana: - Ultimele capitole ale cărţii despre care vă
spuneam că va apărea la toamnă.
Angela Baciu: - Aţi declarat într-un interviu anul trecut că “vă
simţiţi scriitoare mai mult în străinatate”. De ce?
Ana Blandiana: - Pentru că, în timp ce la noi interesul pentru lectură este în scădere şi primează goana după valorile materiale, în Apus funcţionează un fel de oboseală de societatea de consum, sentimentul că (pentru a-l
cita pe Mallreaux: „Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc”) singura noastră salvare este să ne descoperim scânteia de spiritualitate încă vie, iar poezia este o cale a acestei descoperiri.
Angela Baciu: - Cum arată o zi din viaţa dumneavoastră?
Ana Blandiana: - Dacă sunt la ţară – dar asta se întâmplă cu
certitudine numai două luni pe an: în august şi la sfârşitul şi începutul anului – mă trezesc pe la nouă şi întreaga
zi alternez scrisul cu cititul şi cu plimbările care fac parte tot din scris. Adorm, în general pe la trei, când opresc
şi muzica (preclasici, clasici, romantici) care m-a însoţit
toată ziua.
Angela Baciu: - Dacă sunteţi acasă, în Bucureşti?
Ana Blandiana: - Dacă sunt la Bucureşti, mă trezesc la opt,
ajung la birou la Fundaţie pe la 11 (Fundaţia Academia
Civică este cea care a realizat şi administrează Memorialul) unde stau până pe la 17 într-o veşnică agitaţie, întâlnind zeci de oameni pe zi, colaboratori, ziarişti, parteneri de proiecte din diverse ţări, designeri, arhitecţi, tineri
care vor să le citesc manuscrise, bătrâni foşti deţinuţi politici. Ajungem acasă pe la 18, când improvizăm şi mâncăm masa de prânz, apoi privim la jurnalele de actualităţi şi, dacă mai avem putere, ne aşezăm la masa de scris
pentru câteva ore (vorbesc mereu la plural, pentru că soţul meu are acelaşi program ca şi mine). Adorm pe la 12
sau 1, dacă nu cumva am insomnie şi atunci, după ce nu
mai pot citi, deschid televizorul şi ...las filmele proaste să
mă adoarmă.
Angela Baciu: - Doamnă Ana Blandiana, vă mulţumesc foarte mult.
HYPERION
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„Nu există distincţii esenţiale între diferitele
dimensiuni ale realităţii”
AndrA rotAru în diAlog cu liViu AntonEsEi
time. Ceea ce este ciudat este faptul că din cultura care
De curând, a apărut volumul de povestiri “Victimea născut un asemenea proverb tolerant s-a putut naşle inocente şi colaterale ale unui sângeros război cu
te şi unul din cele mai virulente fundamentalisme reliRusia”, de Liviu antonesei, Editurii Polirom. “Prozatogioase din zilele noastre. Aici nu religia este de vină, ci
rul Liviu Antonesei e un postmodern pursânge. El readuinstrumentalizarea ei politică. Dacă preoţii sunt adece fără inhibiţii vocea autorului în text, amestecă abil revăraţi, nu vor cădea în asemenea capcane la fel de uşor
alitatea cu ficţiunea, „păcăleşte” convenţia literară, asecum o facem noi, oamenii obişnuiţi. Din păcate, unii
meni tuturor „meseriaşilor” postmodernişti şi străbunidintre ei nu cad victime, ci chiar instrumentalizează
lor lor din secolul al XVIII-lea. Toate acestea pentru a-l
politic credinţa religioasă.
readuce mai aproape pe cititor de text, pentru a-l cuceri. Şi, trebuie spus, povestirile lui Antonesei sunt cuceri- A.R.: Cum decurge o discuţie între autor şi personajele sale
despre „lipsa întâmplărilor”?
toare…” (andrei Bodiu)
L.A.: Nu atât întâmplările, respectiv lipsa acestora, sunt
importante în literatură – s-a scris foarte multă literaAndra Rotaru: Sosirea într-un mediu necunoscut îi protură bună despre „nimic”! –, cât contextele umane, sovoacă personajului principal al primei povestiri o suiciale, culturale în care se întâmplă ceva sau nu se întă de reacţii acutizate: rememorări ale istoriei, o atentâmplă nimic. Discuţia dintre autor şi personajele sale
ţie excesivă îndreptată spre cele mai mici detalii, o reonu se schimbă cu nimic în funcţie de această prezenţă/
bişnuire cu sine. Ridicaţi problematici ale segregării poabsenţă. Singurul lucru important este cât adevăr litepulaţiei, în funcţie de limbă şi naţionalitate. Cum apar
rar transmite textul rezultat din aceste convorbiri, cu
acestea în ochii preoţilor şi cum sunt percepute de oaun termen mai potrivit, câtă verosimilitate.
menii obişnuiţi?
Liviu Antonesei: La prima vedere, s-ar putea crede că A.R.: Literatura este, uneori, mai credibilă decât experienţa, iar aceasta ne arată, în situaţii incerte, că „este căupreoţii au tendinţa de a privi neapărat aceste chestiuni
tat un ţap ispăşitor”, şi mereu este găsit.
prin prisma confesiunii lor mai apăsat decât o fac oamenii obişnuiţi. În mod, poate, neaşteptat, experienţa L.A.: Eu nu disting în mod esenţial între literatură, care
este o formă de experienţă totuşi, şi alte tipuri de expemi-a arătat că preoţii buni, care au har, indiferent de
rienţă. Asta vine dintr-un fel de concepţie a mea, mai
confesiunea împărtăşită sunt mai toleranţi, mai desgenerală, conform căreia nu există distincţii esenţiale
chişi către o abordare ecumenică. Probabil pentru că,
între diferitele dimensiuni ale realităţii – fizică, simboîn sinea lor, fără s-o şi declare neapărat, ştiu mai bine
lică şi virtual. Asta, la limită, m-a condus la concluzia
decât noi că Dumnezeu este unul singur, iar religiile
că literatura este întotdeauna realistă, mai mult, este
ca atare sunt marcate cultural, sunt forme culturale de
mereu autobiografică. Desigur, sub condiţia să operăm
manifestare a relaţiei cu sacrul. Un proverb arab spucu un concept al realităţii neclasic, să înţelegem că vine că „Dumnezeu este un munte, pe care poţi urca ursele noastre, amintirile, fantasmele noastre etc. au acemând o mulţime de drumuri şi cărări”. Aş adăuga nulaşi statut ontologic cu obiectele si evenimentele. De almai acestei vorbe înţelepte „Sau poţi să nu urci”, pentfel, pentru ceea ce se numeşte creaţie şi creativitate în
tru că şi ateismul sau agnosticismul sunt conduite legi-

S
6

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

dialogurile revistei

general, mă strădui de nişte decenii să conturez un fel
de concept al „memoriei imaginare”.
A.R.: Este posibilă denumirea unei calităţi cu un singur nume?
L.A.: Nu, niciodată, indiferent cât de măruntă pare să fie
o calitate, o fiinţă, cât de mic un lucru, cât de neînsemnată o localitate, un alt loc. În cel mai mic element
al realităţii se reflectă sau refractă întreaga lume, ca şi
cum fiecare element, fiecare detaliu ar funcţiona ca un
aleph borgesian.
A.R.: De multe ori scriitorii vorbesc ambiguu despre România, în principal despre „ţigăneala” iminentă.
L.A.: Nu fac excepţie de la regula asta, doar că între timp
am mai răsucit lucrurile pe diferite părţi şi am constatat că lucrurile stau pe dos faţă de cum credem noi. Întotdeauna, o minoritate se dă după populaţia majoritară, niciodată invers decât numai dacă este vorba despre
o minoritate cu vocaţie imperială. Nu este cazul ţiganilor, ca să spun aşa. Nu „ţiganii” ne strică pe noi, nu
ei ne afectează reputaţia, ci noi i-am transformat pe
ei „după chipul şi asemănarea” noastră. Fiind firi mai
artistice este posibil să joace cu mai mult talent, mai
expresiv rolul, dar asta este altceva. De ce ţiganii din
Germania, Franţa, Spania, chiar Rusia!, nu sunt la fel?
Când vom avea răspuns la întrebarea asta, lucrurile vor
deveni mai simple şi viaţa mai bună pentru noi toţi.
A.R.: Povestiri sau proze scurte, în România, publicul prizează mai greu astfel de cărţi, preferând romanul. Care
credeţi că este cauza?

L.A.: Nu ştiu dacă le prizează mai greu, în fond, e mai uşor
să citeşti câte o povestire, două într-o şedinţă de lectură
decât să epuizezi fragmentat un roman. Pe de altă parte, cărţile de povestiri de până acum s-au epuizat repede, iar cea publicată şi în ediţie electronică, la liternet.
ro, a fost descărcată de câteva zeci de mii de ori. Poate
că e o prejudecată. De care este posibil să fiu afectat şi
eu de vreme ce îmi tot propun să scriu măcar unul din
cele vreo cinci-şase romane care mi se învârt în minte, unele de decenii!
A.R.: Ce riscuri v-aţi asumat pe parcursul scrierii volumului?
L.A.: Nu mi-am asumat riscuri suplimentare faţă de cele
asumate pe când eram elev în şcoala primară, scriam
„romane” cu nemţi şi partizani sau cu indieni şi cow
boys, şi am decis că voi fi scriitor.
A.R.: V-aţi ales personaje cât mai apropiate de realitate, iar
faptele lor sunt influenţate de cazuri reale. Cât aţi reuşit
să vă „limitaţi” imaginaţia?
L.A.: Aici revin la ce spuneam mai sus. În literatura pe
care o scriu, totul este real, totul este imaginar, totul
este fantasmatic, ele se amestecă, iar imaginaţia, ca
şi celelalte dimensiuni amintite se auto-limitează cât
este nevoie pentru a se armoniza. Dacă procesul merge,
iese un text – poezie, proză, eseu etc., nu are importanţă genul – bun. Dacă textul e prost, e clar că mecanismul s-a blocat undeva, că motorul a fost gripat.

„Lectura îmi oferă mai multă
substanţă pentru visare decât
orice altă experienţă de viaţă“
Andra Rotaru în dialog cu Emilian Galaicu-Păun
Poet, prozator, eseist, traducător și editor, Emilian Galaicu-Păun publica în anul 2011 romanul „Țesut
viu. 10 x 10”, Editura Cartier. „Asemănător cu un palimpsest, romanul acoperă ultimii 40 de ani, mai exact, de
la moartea lui Iuri Gagarin, în 1968, la evenimentele din
7 aprilie 2009 din Chişinău, şi o geografie ce se extinde
pe câteva continente. Totodată, cartea se vrea un Pomelnic, în care cei trecuţi la Vii ajung, rând pe rând, să
se alăture celor Adormiţi, în timp ce morţii dragi revin
mereu în discuţie“. (Irina Nechit)

u

Andra Rotaru: Una dintre devizele aflate pe site-ul Editurii Cartier este „citesc, deci scriu”. În ce fel vă reprezintă?
Emilian Galaicu-Păun: Într-un poem, Pocitania, dedicat
vechiului meu prieten, Al. Cistelecan (a cărui carte de
debut, Poezie şi livresc, o cumpărasem la Moscova, de
la librăria „Drujba”, pe la 1988) spuneam pe final: „în
joacă/ mi-am pierdut la cărţi viaţa. la cărţi de citit. de
scris, viaţa”. Această „pierdere” s-a întors într-un imens
câştig – graţie cititului (înainte de a fi redactor-şef al
editurii Cartier, sunt redactor de carte pentru o bună
parte de titluri apărute la noi; totodată, de opt ani de
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zile prezint la
Radio
Europa liberă – www.europalibera.org – rubrica de autor
„Carte la pachet”, în fiecare luni seara, efort de curând
răsplătit prin decernarea Premiului Galex al Ligii Bibliotecarilor din Republica Moldova pentru Cel mai
bun scriitor promotor al cărţii şi lecturii), îmi câştig bucăţica de pâine, nu neapărat „în sudoarea frunţii”, dar
de bună seamă şi din contul cărţilor mele (încă) nescrise. Adevărul este că pentru un autor livresc pânăn vârful unghiilor (repet şi eu, după Danilo Kis: „Citesc mult. Iar lectura îmi oferă mai multă substanţă
pentru visare decât orice altă experienţă de viaţă. Îmi
place să citesc mai ales cărţi făcute din alte cărţi: este
un sentiment liniştitor pentru noi, cei care ne petrecem întreaga viaţă citind. Şi mi se pare firesc nu doar
să visez despre ce citesc, ci să le fac loc acelor lecturi
în viaţa şi în cărţile mele.”), această „frumoasă zăbavă” face toţi banii, atât în plan profesional (ceea ce au
remarcat absolut toţi criticii care au scris despre poHYPERION
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pe nume! – planificare, nu fără concursul USM, poaezia & proza mea), cât şi pe plan fiinţial (cu mâna pe
te avea loc în cel de al treilea an de guvernare al Aliinimă, mărturisesc că la fiecare etapă a vieţii mele, întâlnirile cruciale au avut loc în biblioteci, cu autori &
anţei pentru Integrare Europeană. 34 de titluri înmultitluri noi; până şi cu viitoare mea nevastă, o vreme
ţit cu 1000 de exemplare înseamnă 34.000 de cititori
ne-am dat rendez-vous în… Biblioteca Naţională, pe– raportaţi la cei 33.700 km pătraţi ai RM, avem câte
atunci „N.K. Krupskaia”, din Chişinău!). Aşadar, acun cititor pe km pătrat. Doar că, de data asta, canticentul cade pe „citesc”; cât despre acel „deci scriu”, lutatea nu are cum se transforma în calitate!). Nu în ulcrul acesta se întâmplă doar atunci când reuşesc să întimul rând, ce presupune de fapt „a trăi din scris”: să
ving forţa de rezistenţă a materialului cetit/trăit. De refii asistat în perioada producerii cărţii (şi atunci devii
gulă, „decolez” de pe pista unei fraze, idei, cărţi străine
un rentier al hectarelor de pixeli!) sau să existe nişte
– exact ca-n Meşterul Manole, unde zidurile mănăstipolitici „protecţioniste” în materie de litere (şi atunci
rii se înalţă pe temelia unei alte construcţii. Pe de-altă
devii un fermier al aceloraşi hectare de pixeli). Altfel
parte, aş putea număra pe degetele unei singure mâispus, înainte de a pleda clauza profesiunii celei mai fani cărţile pe care mi-ar fi plăcut să le scriu eu (şi, orivorizate, e bine să redefinim statutul scriitorului în socum, aş fi făcut-o altfel!). Scurt pe doi, „mallarméian
cietatea noastră.
scriindu-[mi] Singura Carte, revizuită şi adăugită cu A.R.: Cel mai recent roman al dvs. este „Țesut viu. 10 x 10”,
fiece ediţie, nuanţată sau rescrisă în viziuni compleEditura Cartier, 2011. Scris pe o perioadă de 14 ani, vomentare” (N. Leahu), de timpuriu am înţeles că „nu ai
lumul atinge subiecte delicate, până la evenimentele din
dreptul să deschizi o carte dacă nu te angajezi să le ci7 aprilie 2009 din Chişinău.
teşti pe toate” (R.M. Rilke, Malte Laurids Brigge). Qed! E.G-P.: Apropo de geneza scrierii, cred că toată viaţa mea
A.R.: Există nenumărate legi, instituţii, proiecte etc. care
(sau cel puţin de la 7 ani în sus) nu a fost decât o ciornă
ar putea ajuta scriitorii să trăiască un pic mai bine din
a romanului, pe care am început să-l transcriu efectiv
pe curat prin 1997 (chit că există nişte pagini datând
ceea ce scriu. Mulţi dintre ei nu sunt la curent sau nu au
din 1987 încorporate în text), după ce am prins ritmul
o structură pragmatică şi care să-i îndrepte către „reţete”
de “scrânciob-cimitir” (vezi fraza inaugurală a Cap. 8.
prolifice. Credeţi că dacă s-ar aplica legile cum trebuie,
Scriere la patru mâini), esenţial în respiraţia – acestaiar ONG-urile şi instituţiile, statul sau sponsorii privaţi
i cuvântul – naraţiunii. Toată cartea stă în această “lear fi într-o armonie, s-ar putea trăi din scris?
gănare” (între viaţă şi moarte sau, mai exact, între Cei
E.G-P.: Hai să punem întrebarea într-un mod mai radical:
vii şi Cei adomiţi); fiecare capitol n-a făcut decât să
dar câţi scriitori trăiesc cu adevărat PENTRU scris?!
Frică mi-i că, punându-se accentul pe „legi, instituţii,
mărească amplitudinea mişcării de du-te-vino ce ritproiecte etc. care ar putea ajuta scriitorii” să trăiască
mează naraţiunea (între paranteze, te rog să observi
DIN scris, nu neapărat cei mai valoroşi autori vor becă aproape mereu se pleacă sau se vine de undeva, pe
neficia de aceste „reţete prolifice”, ci firile pragmatice &
distanţe din ce în ce mai lungi). Cam pe atunci mi-a
bine informate. Să fiu bine înţeles: am fost şi sunt penvenit şi titlul Ţesut viu. 10 x 10, iar odată cu acesta şi
tru implementarea unor mecanisme care ar susţine nu
structura cărţii, de Decalog versus Decameron, via…
atât cultura la modul abstract, cât personalităţi din doşotronul. Oricât de tare mi-ar fi plăcut să creez întrmeniu – figuri notorii sau tinere talente –, nu doar în
un „turn de fildeş”, realitatea la zi m-a coborât de fiebaza unor merite „istorice”, ci a unor proiecte concrete
care dată cu picioarele pe pământ – or, pământul nostru (vezi în mod special Cap. 10. „Ibi sunt leones…”) e
de moment (între paranteze amintesc că am făcut parte din comisia Cultură a Fundaţiei Soros-Moldova, iar
mai puţin unul al Făgăduinţei, ci (cu asupra de măsuprintre proiectele realizate cu brio se numără şi acorră!) al Suferinţei (congenitale, aş zice – pe urmele lui
darea unor burse anuale de creaţie în valoare de 1.200
Eminescu, cel care exclama, la oftică: „…tu-i neamul
$ pe domenii: literatură, teatru, muzică, arte plastice;
nevoii!”). Scrisul este felul meu de a compătimi & de
asta pe lângă tipărirea unor serii de cărţi – Prima vera mărturisi suferinţele neamului meu, întocmai cum
ba, la editura Arc, Raftul întâi la Cartier – ale autorilor
mărturiseşti o credinţă, acolo unde nu pot ajuta efeccontemporani, sau montarea unor spectacole, sau editiv; în acest sens, deja Cel bătut îl duce pe Cel nebătut,
tarea unor albume etc., etc.). Or, înainte de ipotetica
atât poemul cât şi volumul, constituie (şi) un maniaplicare „cum trebuie” a acestor legi în domeniul culfest politic, de uz propriu (N. Leahu vorbeşte chiar de
turii, ce-ar fi să vedem în ce măsură funcţionează me„teribila presiune a scriiturii politice (…) oricât ar păcanismele statale (că, dragă Doamne, există doar mirea de straniu, la un estet”). Demersul s-a radicalizat
nistere ale Culturii de-o parte şi de-alta a Prutului) în
în cazul redactării romanului, pânza epică de mari dimensiuni – Ţesut viu… acoperă ultimii 40 de ani, de
societate?! Bunăoară, cum se achiziţionează cărţi pentru biblioteci? Cum se finanţează noi titluri? După ce
la moartea lui Iuri Gagarin, din 1968, la evenimentele
criterii (şi cine se face responsabil) se alcătuiesc asedin 7 aprilie 2009 – funcţionând ca un soi de veronică
menea liste, mai cu seamă când vine vorba de finanţa(iar uneori, şi de giulgiu ce lasă să transpară adevărarea unor manuscrise pe care nu le-a văzut nimeni (mă
tul chip al neamului nevoii, pe cât de chinuit, pe atât
refer în special la Hotărârea Colegiului Ministerului
de prefăcut (şi una şi alta – schingiuirea & prefăcătoCulturii din RM din 28 februarie 2012 de a edita 34 de
ria – datorându-se în mare politicului). Pur şi simplu
titluri, într-un tiraj de 1.000 exemplare per titlu, indinu cred că se poate scrie cinstit româneşte – o limbă
ferent de gen; alături de alţi colegi editori, sunt pur şi
martirizată în R(SS)M, dar şi prefăcută & consfinţită
simplu siderat că o asemenea practică de – hai să-i zic
ca atare în actuala Constituţie a RM în… „moldove-
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nească” – fără să atingi partea sensibilă a fiinţei naţionale, ruptă în două. Deloc întâmplător nucleul romanului îl constituie Cap. 5. „Jus vitae necisque”, unde trecerea graniţei, încolo şi încoace, echivalează cu o afirmare/anihilare (după caz) a fiinţei (identităţii). Scriu o
literatură de frontieră – dintre oameni (de acelaşi sânge şi neam), dar şi dintre lumi (aceasta din urmă mai
puţin opacă decât s-ar crede). Lucrat frază cu frază ca
un poem, romanul se vrea totodată şi un construct
unitar, hai să-i zic Unu-Adunat-Împreună, drept care
toate întâmplările narate, până la cele mai mici detalii, sunt asamblate într-un circuit „în serie” – e suficient să nu „lucreze” un singur bec, şi toată ghirlanda
se stinge (sau nu se mai aprinde). Nu în ultimul rând,
scriitura este chemată să transforme grefele „biografice” (mult mai greu de realizat decât cele de organe)
– şi aici rolul „chirurgiei estetice” (stilul se întoarce în
stilet, dacă nu chiar în bisturiu!) este greu de subestimat – în ţesut viu!
A.R.: În „Ţesut viu. 10 x 10” aveţi şi indicaţii de lectură
pentru cititori. Personajele rămân aceleaşi, locurile se
schimbă, lumile fizice şi cele adormite sunt interşanjabile.
E.G-P.: Dar este cât se poate de firesc să existe un minim
„control” la intrarea în lumea unui roman, doar că cel
ce ar trebui să-l efectueze nu-i autorul acestuia, ci chiar
cititorul care vrea să-i pătrundă misterele (sau pur şi
simplu sensul). Or, Micul îndreptar de lectură de la pag.
6 nu face decât să-l ajute în acest sens, pentru ca mon
semblable, mon frère să nu se pomenească în afara lumii zămislite de mine, chiar dacă a parcurs-o cap-coadă în litera (hélas! nu şi în spiritul) ei. În ce priveşte
Ţesut viu. 10 x 10, ei bine, tocmai acest „10 x 10” propune codul de lectură: în afara faptului, pe care nu voi
osteni să-l repet, că Decalog-ul îşi dă mâna cu Decameron-ul, fiecare capitol poate fi „încrucişat” cu oricare altul, existând însă şi „încrucişări recomandate”.
Altfel spus, cele 10 capitole ale romanului se potenţează reciproc, păstrându-şi totodată autonomia „fabulei”.
Altfel spus, eu am gândit romanul ca pe un organism
foarte complex, care o fi având el o piele bine întinsă
la suprafaţă (stilul/scriitura), dar de funcţionat o face
graţie „organelor interne”, poate mai puţin nobile (la
urma urmei, inima nu-i decât o pompă, ficatul un burete şi rinichii o distilerie), în întregime ascunse privirii şi labirintice (vezi Cap. 4. Portretul artistului nepereche în chip de mulţime, deoarece acesta funcţionează pe post de „aparat circulator” – având tot atâtea replici, sub diferite forme, în fiecare din cele 10 capitole
– al corpusului de texte sudate într-un tot întreg)! Ierte-mi-se comparaţiile fiziologice, dar pentru un băiat
crescut (7 ani de-acasă!) la ţară şi care a asistat de fiecare dată la tăierea porcului de Crăciun, o frază perfectă seamănă cu intestinele spălate din care gospodinele fac cârnaţi – pe cât de lungi şi încolăcite, pe atât
de funcţionale. Scurt pe doi, lumea interioară a omului – cea fizică, dar mai cu seamă cea spirituală – constituie un sistem de labirinturi ce comunică între ele,
în care poţi rătăci la nesfârşit dacă nu ai, pe post de fir
al Ariadnei, cuvântul (scris). Incredibil cum te poate
scoate la lumină! Dar şi – Nota Bene – înfunda… Aşa
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că cititorii care au cetit cu adevărat romanul meu nu
prea au şanse să „scape” din labirinturile textului, dar
pot foarte bine să şi le aproprieze, populându-le cu
propriile lor amintiri, obsesii, fantasme şi – de ce nu?
– Ariadne… În ultimă instanţă, singura persoană rămasă captivă à jamais în labirint, pe post de Minotaur, este chiar autorul – nu vă fie frică de el, abia aşteaptă să fie domesticit!
A.R.: Alexandru Vakulovski a scris şi a spus că „prin acest
roman Emilian Galaicu-Păun împiedică moartea literară a prozei optzeciste”. Care sunt cele mai puternice
influenţe ale acestei generaţii de scriitori?
E.G-P.: Nu sunt eu „girovitalul” Generaţiei ’80, departe de asta. Şi nici Generaţia ’80 nu e pe ducă! Dovadă, ultimele cărţi ale lui Alexandru Vlad, Nichita Danilov, Ioan Groşan, Marta Petreu, Daniel Vighi; Cristian Teodorescu ş.a. Cât despre influenţe, ei bine, păstrez o scrisoare deosebit de emoţionantă de la regretatul Gheorghe Crăciun, care se arătase foarte interesat de roman, după ce citise în Vatra mai multe capitole, în special Cap. 9. Drăguţa lui Şaleapin (ceea ce e
oarecum de înţeles – ne întâlnim în multe privinţe cu
cel care a dat literelor române Pupa russa, de-ar fi să
amintesc doar obsesia pentru o scriitură corporală –
vezi şi opinia dr. hab. Aliona Grati care, scriind despre Gesturi. Trilogia nimicului, Cartier, 1996, observa: „Ca şi la Gheorghe Crăciun, personajul echivoc al
lui Em. Galaicu-Păun exersează ritualuri de descoperire a trupului volatil. Microscopia conglomeratului
de senzaţii în halou devine echivalentă cu o experienţă spirituală. Simţul tactil prevalează, mâna efectuând arpentajul fiinţei pentru a-i da acesteia consistenţă textuală”). Mai mult decât atât, în toamna lui 2006,
tot Gheorghe Crăciun se prinsese să-mi fie redactor de
carte, amintindu-mi că la rându-i a avut şansa de a-l
avea pe MHS (care a şi scris prefaţa romanului Pupa
russa). Nu a mai apucat, săracul! Alte câteva (zeci de)
nume s-ar cuveni pomenite, dar las pe seama criticilor plăcerea de a le descoperi, între pliurile scriiturii.
A.R.: Ce s-a schimbat în literatura română de când sunteţi redactor-şef la Editura Cartier? Cum au fost primiţi scriitorii de peste Prut în mişcările literare ale ultimilor ani?
E.G-P.: Încă de la primele titluri scoase de editura Cartier,
am fost conştienţi că intrăm pe o piaţă de carte ce se extinde de la Chişinău la Timişoara, Arad, Oradea, Satu
Mare (ca să mă limitez doar la fruntariile noastre vestice, chit că odată cu lansarea primelor volume în format
e-book acestea au fost depăşite cu brio), şi că oricât de
„capitalişti” (aici – de la capitala RM) am fi, tot Bucureştiul e micul nostru Paris! Nici nu se putea altfel, de
vreme ce alături de scriitorii originari din Basarabia au
publicat la Cartier, din chiar primii ani, nume de referinţă ale literelor române (Gheorghe Crăciun, Alexandru Muşina ş. a.). Totodată, volumul de poeme al lui
Nicolae Popa, Lunaticul nopţii scitice, Cartier, 1995, a
fost distins cu premiul USR (după ce-l luase pe cel al
USM), iar volumul Poezia generaţiei ’80, de Nicolae
Leahu întruneşte sufragiile cvasi-unanime ale criticii,
fiind considerată una dintre cele mai consistente monografii dedicată fenomenului optzecist. Aşadar, nici
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vorbă de „prejudecăţi comuniste” vis-à-vis de noi (deseama că le lipseşte hélas! tocmai această „dimensiune
a absenţei” – de bună seamă, la ea acasă, literatura rocât doar în culise: un ins supărat pe toată lumea lăsa
mână se simte suficientă sieşi şi fără pag. 17/18 a cultusă se înţeleagă că am fi finanţaţi – nici mai mult, nici
mai puţin – de KGB-ul lui Putin, ca să distrugem culrii basarabene (pe care Ion Simuţ o vede, nici mai mult
tura română din interior!); dar nici „clauza naţiunii cenici mai puţin, drept „a cincia roată la căruţă”). Faptul că o duzină de scriitori moldoveni sunt perfect inlei mai favorite” n-am avut-o, autorii noştri fiind trataţi cu aceeaşi (dreaptă? lipsă de?) măsură ca şi orice alt
tegraţi în literatura română contemporană nu schimscriitor de pe piaţa românească de carte. Iar faptul că
bă deloc datele problemei – la urma urmei, aceştia fac
parte din Republica Literelor, anume de aceea că n-au
tot mai multe nume de primă mărime au apărut (sau
se vor publicate) în Poesis (regretatul Cezar Ivănescu,
rămas la acea pag. 17/18 smulsă (& necitită) a generaEmil Brumaru, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Matei
ţiei ’60. Ori, printre autorii şaizecişti există câteva vaVişniec ş.a.) şi în Rotonda e un argument în acest sens!
lori certe, încă neomologate pe plan naţional. Cine-i
Ca să dau un singur exemplu, sunt foarte mândru că
duce dorul, la Bucureşti, prozatorului Vasile Vasilache,
un fel de „Milan Kundera rural” al nostru? Şi lui Auun poet de calibrul lui Şerban Foarţă ne-a propus anume nouă volumul de poeme Nu ştiu alţii cum sunt…;
reliu Busuioc? Vladimir Beşleagă? Vlad Ioviţă etc., etc.
mi se pare semnificativ şi faptul că Domnia Sa apărea
(lista rămâne deschisă)? Şi invers, bună parte din coîntr-o serie (Rotonda) cu Claudiu Komartin, Dan Colegii mei de breaslă din Republica Moldova, chit că au
man, Radu Vancu. Altfel spus, se poate vorbi de fenoconştiinţa apartenenţei la o singură literatură, de facto rămân la aceeaşi pag. 17/18, rescriind-o la nesfârmenul „vaselor comunicante” între autorii/textele de
şit (de unde nu au citit-o la timpul potrivit) şi chiar revaloare, Prutul fiind în acest caz doar o frontieră geopolitică. (Nu-i mai puţin adevărat că, pentru numeroşi
vendicându-şi statutul de „poeţi naţionali” ai Moldovei
scribi din RM, el este graniţa de vest al unei „rezervaţi(vezi Doamne! avem şi o Alee a Clasicilor în plin cenei păşuniste”, care s-a grăbit să-i instaureze – la nici un
trul Chişinăului, cu Grigore Vieru & Adrian Păunescu
an de la moarte! – bustul lui Adrian Păunescu pe Aleinstalaţi acolo la doar un an de la moarte… Alte câteea Clasicilor din Chişinău, alături de cel al lui Grigova figuri, unele mai degrabă dubioase, sunt împinse în
re Vieru, şi el întronat în pripă.) În acest sens, atât cărfaţă, nu atât din dragoste pentru postumitatea lor lipţile autorilor basarabeni apărute la edituri din Româsită de glorie, cât spre a le face loc celor ce se văd deja,
nia, cât şi cele ale scriitorilor din ţară scoase la Cartierde son vivant, instalaţi printre clasici). Or, dacă în tiul (Latin) din Chişinău, schimbă din mers faţa literelor
nereţea lor ei sacrificau partea pentru a păstra întregul,
acum partea a luat locul întregului şi le conferă un anuromâne în sensul în care aceasta nu mai „râde/plânge
într-un singur ochi”. Altminteri, întrebarea s-ar putea
mit prestigiu local.
pune şi de la celălalt capăt, al neprimirii – de-o parte A.R.: Sunteţi membru al Uniunii Scriitorilor din Republişi de alta – a unor valori certe ale literelor noastre. Iar
ca Moldova și România. Ce elemente comune regăsiţi
răspunsul la ea ar presupune o paranteză ceva mai larîn cele două uniuni? Care sunt cele mai bune programe
gă. Povestea o ştiu de la mai mulţi intelectuali moldodin USR Moldova, care ar putea funcţiona şi la USR Roveni din „prima generaţie încălţată”, cei care au mers la
mânia, în favoarea scriitorilor?
şcoală în primul deceniu de după război şi au intrat la E.G-P.: Nu calitatea mea de membru al unor uniuni de
facultate în anii ’60: fii şi fiice de ţărani „de la coada vacreaţie mă validează ca scriitor, totuşi am conştiinţa
cii/sapei”, majoritatea dintre ei au învăţat carte „pe rupapartenenţei la o breaslă din care fac parte atât mari
te” – dar literalmente! –, adică „rupând” ceva timp de
valori (Angela Marinescu, Ion Pop, Emil Brumaru,
la muncile din gospodărie, dar şi smulgând pagina 17
Ion Mureşan ş.a.m.d.), cât şi o solidă „masă de mane(aia cu ştampila instituţiei) din cărţile luate cu împruvre” (de regulă, foarte activă pe plan mediatic). Cum
mut (horribile dictu!) de la biblioteca sătească. Mai mult
însă nu mă pricep la administraţie, pur şi simplu nu
sau mai puţin îngăduitori câtă vreme odraslele lor îşi
am dreptul moral să-mi dau acum cu părerea despre
făceau temele pentru acasă, aceiaşi părinţi i-ar fi snofuncţionarea acestor uniuni – pot spune doar că, hélas!
noua conducere a USM e mai târâtă prin judecăţi de
pit în bătăi să-i fi prins cu „lecturi de plăcere”. Şi atunci,
câte un copil mai inteligent, rudă săracă a Voiniculuiex-preşedintele Cimpoi, incapabil să-şi recunoască încel-cu-cartea-în-mână-născut, pur şi simplu rupea pag.
frângerea în alegerile din 2010; aşadar, despre ce fel de
17/18, cu ştampila bibliotecii, prefăcându-se apoi că în„cele mai bune programe din US Moldova, care ar puvaţă din manualul şcolar. De cele mai multe ori, foatea funcţiona şi la US România, în favoarea scriitoriia cu pricina era aruncată înainte să fie citită – sute şi
lor” ar putea fi vorba?! (Mai degrabă ar fi cazul să se
mii de pag. 17/18 sacrificate pe altarul cunoaşterii. Paia exemplul de la USR, unde succesiunea la preşedinradoxal, tocmai generaţia ’60 avea să aducă „primăvaţie s-a făcut totuşi fără vărsare de sânge, şi nici de cerra pragheză” în cultura noastră, după decenii de proletneală – prin tribunale…) Acestea fiind spuse, voi încultism. Şi tot aceşti oameni de două ori culţi (cum ar
cheia prin a-i îndemna pe „beligeranţi” să îngroape seveni de la culturile agricole la cea a spiritului!), ajunşi
curea războiului şi să revină cât mai curând la unelteîn anii ’70-’80 universitari & scriitori, ne-au pus în mâile care i-au consacrat. La urma urmei, nu tuturor liteni primele cărţi adevărate, acum cu toate paginile preraţilor li-i dat să lucreze „în favoarea scriitorilor”; dar
zente (mai puţin cele scoase de cenzură), doar că… de
dacă eşti un adevărat profesionist, poţi cel puţin (vorcitit printre rânduri/pe sub masă! Ori de câte ori coba vine – nu-i deloc puţin!!!) lucra în favoarea scrisumunic cu colegii mei de breaslă din România, îmi dau
lui. Şi atunci toată lumea are de câştigat…
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Calcutta, 2007. Priyadarshi şi R. SEN (fiul şi nora lui Maitreyi) şi Adelina Patrichi

În India, pe urmele lui Maitreyi
şi ale lui Mircea Eliade
Cristina SCARLAT în dialog cu Adelina Patrichi 1
„Suntem obişnuiţi să judecăm Asia ca un continent
în veşnică nemişcare. Credem că progresul, reformele, moda şi toate prefacerile aproape zilnice reînnoite
sunt fenomene ce aparţin aproape exclusiv lumii noastre occidentale. E inutil să arătăm netemeinicia acestor
păreri asupra Asiei. Şi în Asia viaţa se schimbă, societăţile se întrepătrund şi experienţe noi schimbă judecăţile
oamenilor - ca în oricare altă ţară occidentală. Ceea ce
deosebeşte net Asia de celelalte continente este numai
o mai vie şi fertilă comuniune cu tradiţia, cu acel tezaur de orientări şi experienţe adunat de însăşi viaţa milenară a rasei.“ (Mircea Eliade – „India nouă”)(1)

c

Cristina Scarlat: Cititorii acestor rânduri îşi amintesc, cu
siguranţă, emisiunile inedite pe care le puteau savura,
cu ceva ani în urmă, la TVR-prezentate sub genericul
Cultura în lume – pe care le-aţi realizat cu reală implicare – emoţională şi de idei… O infuzie de idei, imagini, culoare, un real festin la care ne simţeam oaspeţi
speciali în compania unei gazde speciale…Ce s-a întîmplat, doamnă Adelina Patrichi, cu acele… serbări TV
cu care ne-aţi răsfăţat?
Adelina Patrichi: Trebuie să înţelegeţi că primii mei ani
în TV au fost şi prima mea angajare. Veneam din lun-
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ga perioadă dinainte, de şase ani de stat pe bară, când
nu numai că nu mă puteam angaja nicăieri, în domeniul limbilor şi literaturilor străine, în care mă pregătisem – nu puteam, adică, fără să fac un compromis!
– dar era o aventură şi să ies pe stradă. Pentru că nu
aveam carte de muncă. Am fost de atâtea ori oprită de
miliţie, ori de tot felul de indivizi cu legitimaţii, că începuse să-mi fie frică să mai ies. Şi atunci m-am refugiat în lumea cărţilor şi a filmelor. Când m-am văzut
liberă, am povestit oamenilor lumea pe care o visasem
în mica mea celulă. Pe vremea aceea noi nu visam neapărat lumi fantastice, noi visam adesea o lume reală,
plină de informaţii, cea care ni se refuza. Lumea asta
reală era fantezia noastră, era o poveste. Şi am povestit această poveste. Lumea ca o poveste. Am arătat cât
este de frumoasă lumea, creaţiile ei, când nu ai acces
la ele. Şi am muncit cât zece oameni, în anii de TVR,
pentru a prezenta această lume nu ca pe visul ce-l avusesem, ci într-o formă inteligentă, consecventă, corectă şi atrăgătoare. Dar perioada asta a trecut. Şi pentru spectatori, şi pentru mine. Am trecut la altă etapă.
Nu mă mai reprezintă, în relaţia cu societatea. Televiziunea este clipa de acum, nu cea care a trecut... Nu
e bine să te cramponezi de amintiri. Eu nu am nicio
HYPERION
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nostalgie a acelei perioade, dar mă bucur când aud că
mai sunt oameni care poartă în locul meu nostalgia
poveştilor pe care le-am spus la TVR... Mă mai gândesc la fosta mea emisiune doar la Crăciun, când văd
la toate posturile pe Moş Crăciun din Laponia, şi sunt
mândră că, timp de câţiva ani, el a venit numai la Cultura în lume... Că eu l-am adus...
C.S.: Nostalgicii…unde vă pot întâlni acum?
A.P.: Sper ca unii dintre aceşti nostalgici să aibă încredere în munca mea şi să asculte noile mele poveşti. Am
trecut la scris, lucrul pe care îl iubesc de când eram
copil. Munca în televiziune nu a fost pentru mine decât o scurtă paranteză de nouă ani. De când am ieşit
am scris deja patru cărţi de cultură şi civilizaţie indiană şi pregătesc o a cincea. Pregătesc în acelaşi timp
o carte despre cum am ajuns eu să o cunosc pe adevărata Maitreyi, la ea acasă... Apoi sper ca în 2008 să
îmi public şi romanul, plasat în aceeaşi lume indiană.
Şi acum aduc deci lumea la oameni. Ca scriitor, dar
şi ca... editor. Din 2008 voi aduce şi acest colos care
este literatura indiană mai aproape de publicul român.
Prin editura Taj, care se va relansa în forţă în primăvară. În martie am fost invitată de ambasada română
din Delhi la Târgul de carte din Kolkata (noul nume
al Calcuttei!) şi am fost copleşită de volumul fenomenal de cărţi care se scot şi se citesc în India! Am cumpărat peste 100 de cărţi care au venit acasă pe rând,
care cu avionul, care cu vaporul. Mi-a luat şapte luni
să le citesc pe toate şi să hotărăsc ce drepturi vreau să
achiziţionez pentru început. Nu exagerez când spun
că l-am căutat pe Amitav Ghosh, vedeta literaturii indiene de limbă engleză, jumătate de an şi de glob. Voiam drepturile de publicare ale cărţilor lui, voiam să
fiu cea care aduce în România fenomenul care este
cartea Cromozomul Calcutta. În Calcutta este o modă
să fii occidental să citeşti această carte. Şi, spre deosebire de realismul magic al lui Rushdie, care mie mi se
pare că şi-a cam făcut veacul şi că ar trebui să rămână în America latină, pentru că în alte părţi sună un
pic manierist, Ghosh readuce firul epic sănătos, care
se potriveşte mai bine Indiei, poveştii ei. Din păcate,
în România singurul autor indian de renume (în afară
de Tagore) este Salman Rushide, probabil din pricina
scandalului politic iscat în jurul lui. Editurile mai publică din când în când câte un autor indian, singurul
criteriu părând să fie premiile internaţionale prestigioase pe care le-a colecţionat respectivul. Premii adică
occidentale. Cu alte cuvinte, nu luăm decât ceea ce a
luat Occidentul înaintea noastră. Mi se pare cel puţin
discutabil acest criteriu, al premiilor, dar este singurul la îndemâna editorilor, dacă nu cunosc în profunzime fenomenul literar indian. Editorii fac asta pentru că premiul în sine este o reclamă, spune ceva despre un autor despre care cititorul nu ştie absolut nimic. Dar scriitorii indieni care „ies“ din India sunt
mult prea puţini pentru a reprezenta această mare literatură. Piaţa de carte este atât de mare, încât indienii nu sunt ahtiaţi de a face carieră în Occident. Ei
sunt pe altă planetă, acolo trăiesc şi acolo sunt citiţi.
Din cauza asta este un supliciu să îi găseşti ca să ne-
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gociezi drepturile de autor... Şi aşa se face că încă nu
e moda indienilor, dincoace, pe planeta noastră. Eu
însă pot valorifica cunoştinţele mele despre lumea indiană şi pot lansa pe piaţa de carte autori veritabili, de
mare forţă, în care cred cu tărie. De exemplu voi lansa
drept „cap“ de nouă colecţie o autoare, Shivani Singh,
care a debutat anul trecut, cu un roman extraordinar,
plasat în lumea apusă astăzi a maharajahilor, în care
maharajahii nu mai fac obiectul unor povestiri siropoase pentru femei gen Harlequin, ci al unei istorii
cutremurătoare, triste, despre glorie, desfrâu, crimă
şi decădere... Shivani Singh, autoarea, este fiica prinţesei de Madhupur, şi a fost acuzată de fostele familii
regale că nu i-a iertat deloc... Nu a fost tradusă nicăieri în lume, şi sunt mândră să spun că vom fi primii
editori din afara Indiei care vor publica această bijuterie care este „Moartea unui rajah“.
C.S.: Un subiect, o temă, un spectacol des întâlnite în emisiunile dvs. de odinioară au avut ca punct de plecare
India-tărâm fabulos care continuă să fascineze şi care,
chiar şi pentru călătorul pregătit, poate oferi surprize modelatoare de destin. Care a fost primul contact
cu India …livrescă şi când prima călătorie în acest ţinut fabulos?
A.P.: India livrescă... e greu de spus. Oricum, pentru mine
vehiculul cel mai potrivit pentru a purta cu el India
este romanul. Nu nuvela, nu filmul, nu eseul filozofic. Nu ştiu momentul precis când am citit prima oară
despre India. Pentru că oricum, în viaţa mea, India livrescă a fost precedată de India reală. Tatăl meu a fost
plecat în India, la o conferinţă, când încă eram bebeluş. Când s-a întors, temperatura mi-a scăzut periculos şi doctorul s-a înspăimântat, dar n-a ştiut ce să facă
şi m-a lăsat pe mâna destinului. Mi-am revenit încet,
după ce mama mi-a oblojit corpul cu sticle cu apă caldă. Nici până azi nu ştiu ce-a fost. Dar eu am crescut
între ilustrate cu temple şi zei indieni, pe care mama le
lipise pe peretele din hol, şi între broşe de fildeş, eşarfe de mătase pictate în culori dumnezeieşti, cercei interminabili, papuci cu un deget, brodaţi cu fir auriu,
pe care mama le purta cu mândrie... Am citit tot ce a
apărut, de la Vin ploile până la Maitreyi... Şi totuşi nu
pot să spun că India însemna pentru mine mai mult
decât un punct cardinal exotic. Orientul m-a atras întotdeauna. Nu în mod deosebit India. Încet-încet, toate minunile materiale pe care le-a adus tata de acolo
s-au prăfuit, s-au rupt şi nimic nu le-a înlocuit, în anii
cenuşii. Până ce m-am dus eu în India, şi mama şi lumea mea şi-au recăpătat cerceii şi mătăsurile colorate. Asta s-a întâmplat în 1996. Dar în bagajul meu am
adus şi altceva, mult mai complex, un ghem de neastâmpăr care s-a desfăşurat spre viitor. Şi astăzi se mai
desfăşoară... Cu noduri în 1998, 2007... Şi sper ca deacum să ajung în India măcar o dată pe an.
C.S.: Care au fost gândurile cu care aţi păşit pentru prima
oară printre bengalezi?
A.P.: Că îmi voi lăsa oasele pe acolo. Toată lumea mă
atenţionase să fierb apa, să nu mănânc fructe care nu
au coajă, să fierb până şi tacâmurile... Prima seară a
fost un şoc îngrozitor. Nu uitasem de boala aceea stra-
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mentarele T.V se regăseşte, pe viu, în India pe care aţi
nie din pruncie şi îmi stăruiau în minte poveştile cevăzut-o şi aţi simţit-o?
lorlalţi: Dana Sugu, cea care mă chemase acolo, se îmbolnăvise de hepatită în primul an de India, George A.P.: Dacă aţi citit asta înţelegeţi ce am simţit în prima
Anca se luptase cu malaria, Amita Bhose murise după
seară. În orice film sau carte despre India există o fărâun drum în Calcutta... Iar imaginea Calcuttei în cremă de adevăr. Adevărul celui care o povesteşte. Chiar
puscul nu are nicidecum darul să te liniştească.
şi în cele ce folosesc vechile clişee răsuflate. Ori ne
C.S.: Telespectatorii dvs. fideli îşi amintesc, cu siguranţă,
vorbesc la nesfârşit de sărăcie, ori ne-o prezintă ca pe
filmul TV în trei episoade- Eliade şi Maitreyi: draun tărâm utopic al filozofiei, unde oamenii sunt nişgoste sau foc de paie- a cărei realizatoare sunteţi (2),
te asceţi purtători de mantre care te salvează de orice.
un interviu cu sora lui Maitreyi- Chitrita Devi- micuDacă pleci în India pregătit de acestea din urmă, e ca
ţa Chabu, din romanul lui Eliade, cea care a declanşat…
şi cum te duci la o întâlnire cu o damă inteligentă dar
tragedia celor doi îndrăgostiţi, despărţirea acestora, şi…
fără corp, toată numai materie cenuşie, pe care ai cunaşterea, ulterior, a două romane cu destin mondial:
noscut-o pe un site matrimonial, cu care ai o legătuMaitreyi (3) şi Dragostea nu moare (4). Cum aţi cură virtuală. Când ajungi s-o întâlneşti în carne şi oase,
noscut-o pe Chitrita Devi?
te cutremuri. Apare la întâlnire o femeie din carne, cu
A.P.: Dana Sugu, aflată la Misiunea Ramakrishna cu o
chip şi apucături de femeie uşoară. E multă formă şi
bursă de studiu, este cea care mi-a spus de existenculoare în India. Şi zeii au aici excesiv de multă carne,
ţa acestui personaj, încă dinainte să plec. Ea a venit
sunt ca nişte jucării grăsune, rubensiene. Şi acest asdin India pentru scurt timp în 1996 şi mi-a propus să
pect grosier este India, parte din magia ei. Poate din
vin acolo să fac câteva filme de TV. Văzuse emisiunicauza asta indienii sunt mari experţi în computere şi
le mele cu Amita Bhose la televizor. O studentă indifilozofie. Poate că simt nevoia să ordoneze această reană cazată la Misiunea Ramakrishna ne-a dus în vialitate copleşitoare. Dacă vrei să îi trezeşti nostalgia
zită la un regizor indian unde am reuşit să facem rost
Indiei unui om care a fost acolo, aminteşte-i aceste
de telefonul rudelor lui Maitreyi. În paranteză fie spus,
detalii senzoriale şi l-ai dat gata. Eu aşa fac cu prieteanul acesta în februarie, când am fost a treia oară aconii indianişti. Nu le spun de nu ştiu ce filozof, ci de o
lo, am aflat că regizorul respectiv a devenit unul dintre
anume ulicioară şi un anume miros dintr-un anume
cei mai mari ai Bengalului. Au trecut 11 ani de la priloc, ori de un anume gust, şi melancolia e gata. India
e foartă multă maya, fie că vrem, fie că nu. Îmi displama mea Indie. Nimeni nu mai este la locul lui. Direcce în filme şi cărţi tendinţa autorilor de a privi lucrutorul casei Tagore este în puşcărie, Chitrita s-a mutat
în alt oraş şi apoi s-a stins din viaţă, proprietarul penrile de sus, de a pretinde că au găsit cheia Indiei... că
pot deschide toate uşile ei. Americanii, mai ales, sunt
siunii unde trăsesem în Shantiniketan data trecută a
plecat în Japonia iar pensiunea lui este acum un moradesea incompatibili cu India. Ei cad în una din cele
man de moloz... Ani de zile am visat să ajung iar acodouă extreme, simplifică India. Păcatul simplificării
lo şi să trag la pensiunea lui Shushanto... care oricum
mi se pare singurul major. Cred că prefer India autoapare şi în romanul pe care îl scriu... Iar India este inrilor mai puţin iniţiaţi, care nu au pretenţia că au înţeundată de reclame la telefonie mobilă... Şi totuşi, Inles ceva. Vreau, de pildă, să public un roman delicios
dia este aceeaşi dintotdeauna.
al unui autor englez, despre un tânăr care călătoreşte
C.S.: Motto-ul ales ca punct de plecare a convorbirii noasîn India şi o urăşte până în ultima clipă. Eu, care iutre mi-a fost inspirat (şi am făcut legătura lui cu texbesc India, nu m-am oprit din râs, citind-o.
tul lui Eliade) de ceea ce mărturisiţi dvs. în interviul cu C.S.: Primul volum apărut în seria celor dedicate Indiei, pe
Chitrita Devi: „Imaginaţi-vă (…) sosirea mea într-un
care o coordonaţi la editura Taj –„Indoglinda” (pe care
crepuscul supurînd cu trupuri întunecate, într-un oraş
o şi semnaţi) are ca subtitlu „Îndreptar de cultură şi ciunde oamenii trăiesc, muncesc, iubesc, mor în faţa ta,
vilizaţie indiană”. Ce ar trebui să ştie cei care încă nu
pe pavajul străzii, şi mai puţin în intimitatea căminel-au citit? Ce aduce nou, faţă de titlurile deja existente
lor lor. Peste încă doi ani, cînd mă întorceam în Calîn librăriile / bibliotecile de la noi?
cutta, aveam să găsesc un oraş aproape curat, complet A.P.: Carnea Indiei, de care spuneam. Portretul real. Existransformat, ca urmare a dedughenizării străzilor, dar
tă pe piaţa românească multă materie filozofică, mulnu voi putea uita niciodată Calcutta aceea înspăimîntă înţelepciune indiană. Dar sămânţa Indiei este în
tătoare a anului 1996, dispărută azi pentru totdeauaceste scrieri încă în pământ, este un genotip. Ea nu
na, depozitată doar în amintirea celor ce am avut pria făcut tulpină şi flori ori fructe, nu a luat contact cu
lejul să o cunoaştem. Mormane imense, un trafic strarealitatea. Indoglinda e un fenotip, forma şi culoarea
dal parcă alcătuit din ghemotoace încîlcite de fierărape care le ia India, când te întâlneşti cu ea. De exemie ruginită, oameni crescuţi din pămînt ca ciupercile,
plu, zeii. Nimeni nu vorbeşte despre ei, la noi. Pentru
bărbaţi uscăţivi trăgînd în goană ricşe, clădiri zugrăcă vrem să ardem etapele, să citim texte complicate
vite strat după strat, în culori ţipătoare diluate de muînainte de a cunoaşte literele. Aceia care trişează aşa
son şi transformate în guaşe gigantice, mirosuri necuse pomenesc în India în pielea lui Icar, pe aripile tenoscute, pe care nu le pot fixa senzorial-nici parfumuri,
oriilor mult prea vulnerabile, şi cad. Am observat că
dar nici duhori- majoritatea aveau să se înscrie, mai
aceia care au plecat acolo prea „pregătiţi“ au fost cei
tîrziu, în sectorul mirosurilor mele cele mai dragi.” Cât
mai dezamăgiţi. După un timp, India vopsită de care
din ceea ce se poate afla din filmele comerciale şi docuspuneam începe să îşi întindă tentaculele, şi îi înghi-
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a văzut în celebra scenă de la lacurile Dhakuria. Aici
te. În India oamenii au Dumnezei personali. Mie mi
am folosit tertipul de a o întreba dacă e adevărat că
s-a părut asta ceva extraordinar, potrivit cu firea creatoare a indianului. Aceşti zei sunt de fapt o expresie
i-a văzut sărutându-se, ceea ce a declanşat o legitimă
a neputinţei omului de a-l atinge, a-l înţelege pe cel
reacţie de a restabili adevărul... nu, nu sărutându-se...
suprem. O formă de umilinţă. O machetă, o jucărie,
(Pe un ton apăsat, conspirativ). Şi au urmat detaliicare să reprezinte în formă finită infinitul. Zeii sunt
le pe care le ştiam, dar care erau impresionante auzipăpuşi cărora în temple li se dă de mâncare, li se crote din gura adevăratei Chabu. Interesant este că veriesc veşminte cu fireturi, li se face vânt cu evantaiul în
siunea ei asupra scenei de la Lacuri este mai apropiazilele de arşiţă insuportabilă. Neputând urca la Dumtă de cea descrisă de Eliade... Detaliile acestea au fost
nezeu, omul îl aduce pe pământ. Am încercat în Inprecedate de frazele de aur, pe care orice jurnalist andoglinda să îi ajut pe cititori să înţeleagă ce văd, pengajat într-un subiect greu de abordat îşi doreşte să le
tru că să ştiţi că în India de asta te loveşti. Templele
audă, mantra de presă care cucereşte orice public: să
indiene sunt rânduite în jurul zeului tutelar, nu în juvă spun? Haide să vă spun. N-am mai spus-o nimărul unei teorii filozofice. Iar din punct de vedere arhinui... Da. Era aceeaşi Chitrita pe care o cunoşteam cu
tectural sunt nişte minuni artistice. India nu e o rezertoţii, suflet panteist, copilăroasă, săritoare, neastâmvă de spital lecuitor-filozofic, o lume rarefiată a spiripărată, cu mici răutăţi instinctive, dar inofensive, putualităţii calme în care imaginaţia noastră a plasat-o
ţin geloasă, însetată de cunoaştere, cea care hrănea un
atâta timp, ci un carusel nebun al lumii materiale, un
pom şi credea că toţi pomii au suflet. Şi foarte supărabâlci, unul artistic, ameţitor, în care te simţi pierdut.
tă pe sora ei şi pe Mircea Eliade, căruia i-a rostit răsMii de zei, cu multe braţe, capete, ochi, nume, semnipicat numele, de câteva ori, în timpul interviului. Şi a
ficaţii... frumoşi, dichisiţi, cu podoabe, veşminte faburâs foarte mult. Era o persoană cu un ascuţit simţ al
loase, sceptre, chiar şi animale de companie, pe care
umorului. Aha, ştiam eu, de-asta aţi venit! a exclamat
din când în când le călăresc. În momentul în care înţeea când am adus vorba de român. Cred că a fost unul
legi că toţi aceşti zei sunt variante locale ale celor câţidin puţinii indieni pe care nu m-am sfiit să îi întreb
va principali, India se „ordonează“, şi devine plăcere.
orice mi-a venit în minte... şi mi-a şi răspuns. Despre
Dacă ştii povestea zeilor majori, înţelegi şi personajele
sex, despre competiţia cu sora ei, despre rupturi în
miilor de statui sculptate pe pereţii templelor. E simfamilie. Indienii sunt foarte politicoşi, dar sunt atâtea
plu. De exemplu în sud toată lumea vorbeşte despre
subiecte tabu, pe care nu îndrăzneşti să le abordezi.
Subramanya sau Murugan. De fapt este numele local C.S.: „Dumneata eşti străin şi eu nu te cunosc. Dar, dacă
al zeului Kartikeya. În Madurai vei merge la templul
eşti capabil să consideri ceva sacru în viaţa d-tale, te
zeiţei Miinakşi, de fapt oraşul Madurai este construrog să nu mai intri în casa mea, nici să încerci să vezi
it în jurul acestui mare templu. Ei bine, Miinakşi nu
personal sau să scrii vreunui membru al familiei mele.
este decât Parvati, soţia lui Şiva, zeiţă de bază a hin(…). Te rog să nu vorbeşti de această notă nimănui şi
duismului. Vinayaka, de care auzi în Sud, nu este alrupe-o după ce o vei citi. Raţiunea acestei purtări tretul decât Ganeşa. Indoglinda este un îndrumar de zei,
buie să-ţi fie evidentă, dacă ţi-a rămas cît de puţină
dansuri, sărbători, pietre scumpe, caligrafie, bijuterii,
minte în nebunia d-tale. Îţi cunoşti ingratitudinea şi
obiceiuri, copaci şi flori, arhitectură şi mirodenii. Voofensa pe care mi-ai adus-o!” Astfel îi scria Dasgupta
lumul al doilea este dedicat Indiei „clasice“, cu Delhi,
tânărului Eliade, la 18 septembrie 1930 (5). Rânduri
Agra, Taj Mahal şi oraşele din susul Gangelui, oferind
pătimaş-violente…Cum s-a repercutat, în timp, episodul Eliade-Maitreyi, în familia acesteia? Cum s-a trefoarte multe detalii de artă hibridă, persano-hindusă,
arta marilor moguli. Volumul al treilea, India la Rece,
cut peste? Ce aţi aflat?
o călătorie în Himalaya, conţine 200 de pagini dedica- A.P.: Nu s-a trecut de fapt niciodată. Rupturile au fost fate artei şi zeităţilor lamaiste, tibetane. Volumul al palii. Planeta lor s-a rupt în două. De mai multe ori. Lui
trulea, India Picantă, cuprinde un mic tratat de temMaitreyi i s-a găsit soţ. În mod normal (dacă Eliade
ple şi unul de mirodenii. Dar toate astea sunt descrinu ar fi existat), Maitreyi ar fi vrut să îl întâlnească pe
se pe fondul unei călătorii reale, şi cititorii se dumipotenţialul pretendent. Ea provenea dintr-o familie
resc odată cu mine...
luminată şi avea ea însăşi un caracter foarte puternic.
C.S.: Revenind la Maitreyi şi la familia acesteia…Cum a
Ar fi vrut să aleagă. Cu sufletul sfâşiat de dorul de Elifost prima întâlnire cu Chitrita? Cât din …personajul
ade, de dragostea pentru el, ea a ales să se autoflageleze, să nu îşi cunoască soţul înainte de căsătorie, deşi
livresc aţi recunoscut? Se poate face o paralelă-persoană / personaj?
părinţii i-ar fi dat ocazia, lucru rar în societatea bengaleză. Dacă nu era alesul inimii ei, putea să fie oriciA.P.: Chitrita mi s-a părut incredibil de apropiată de perne. Şi-a întâlnit soţul în noaptea nunţii. Ea, care pusonaj. Din ambele cărţi. Poate pentru că Chitrita era
tea să spargă cercul, să o rupă cu tradiţia, s-a aruncat
şi acum, la întâlnirea noastră, un copil mare. Am avut
în hăurile ei. S-a lăsat căsătorită în grabă, în opt zile.
norocul incredibil să se deschidă şi să îşi amintească
lucruri descrise de cei doi în romanele lor. Cum EliDar rupturile au survenit şi acolo unde nu te aştepade făcea plajă pe terasă, lucru de neînchipuit pentru
tai. Cum povestea şi Maitreyi în cartea ei, tatăl acesindieni, a căror principală preocupare de gen este să
ta al ei, marele filozof Dasgupta, acelaşi care l-a alunîşi deschidă, dacă se poate, culoarea pielii. Pielea desgat pe Eliade din casă, şi-a lăsat soţia şi copiii pentru
chisă e semn de frumuseţe în India. Apoi ne-a spus ce
o studentă de-a lui, deci a comis un păcat poate şi mai
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mare decât cel de care s-a făcut vinovat tânărul Eliade. Deşi Maitreyi vorbea despre această tânără care i-a
răpit tatăl în termeni nu tocmai măgulitori, adevărul
este că această doamnă a avut un mariaj fericit cu filozoful şi este la rândul ei autoare de tratate filozofice.
Prietenii din Calcutta mi-au spus că după moartea lui
Dasgupta doamna Surama Dasgupta (numele ei după
căsătorie) ar fi donat unei universităţi engleze 4000 de
lire pentru înfiinţarea fondului Surendranath Dasgupta, pentru aprofundarea studiului filozofiei indiene.
C.S.: Care este povestea / istoricul interviului pe care aţi
reuşit să-l obţineţi de la Chitrita Devi?
A.P.: Despre istoricul lui am mai vorbit. Dar aş vrea să
vorbesc şi despre viitorul pe care ar fi putut să-l aibă.
Vă explic imediat. Am fost la Chitrita împreună cu
Shangamitra Sarkar (studentă pe atunci la relaţii internaţionale, acum senior lecturer la departamentul
de Ştiinţe Politice la un colegiu din Kolkata), indianiştii Dana Sugu şi Vlad Şovărel. Am stat acolo câteva ore. A fost şi mult timp petrecut în afara interviului,
când Chitrita ne-a citit din poeziile ei, ne-a omenit, a
râs cu noi... Nu a fost o întâlnire rece, profesională. Şi
cred că ăsta a fost norocul nostru. Îmi dau seama deabia acum că am avut un noroc fantastic, ca această
copilăroasă Chitrita, care ne-a promis din capul locului că nu va scoate o vorbă despre povestea cu Eliade,
s-a deschis atât. Dacă am fi revenit, am fi dus discuţia
mai departe. Era dispusă să discute orice. Acum, când
mă gândesc la rece cu privire la cariera mea în Televiziune, mă uimeşte faptul că o asemenea instituţie serioasă, o televiziune naţională pe deasupra, nu a realizat ce însemna Chitrita Devi. Era ultimul personaj
în viaţă din această poveste. Şi nu era un subiect uscat, plictisitor, ci unul capabil să aducă audienţă. Subiectul perfect. Orice altă televiziune mi-ar fi cerut să
pregătesc un scenariu serios şi ar fi organizat în viteză
un drum în India, de data asta în condiţii profesioniste. Televiziunea ar fi avut astăzi un document inestimabil. Eu eram acolo singură, cu o cameră proprie, un
Hi8, în spatele camerei a stat Dana Sugu, care nu pusese în viaţa ei mâna pe o cameră video. Vă închipuiţi ce film ar fi putut să iasă, pregătit din timp, cu scenariu, cu locaţii diferite de filmare, cu operator şi cameră profesionistă etc... Acesta este sistemul de valori
în România. Ştiţi dvs că la un moment dat am cerut
un spaţiu de tezaurizare (din când în când puteai cere
să transpui un material pe care îl considerai valoros
de pe Betacamul pe care fusese montat pe un suport
VHS, pentru că Betacamurile televiziunii erau şterse
mereu, se înregistrau alte emisiuni peste cele vechi)
şi directorul departamentului respectiv mi-a spus că
nu are rost, a văzut emisiunile cu Chitrita şi calitatea
imaginii nu era prea grozavă! Ce pot să mai adaug?
Am avut lipsa de modestie să consider că subiectul
este unul care merită să nu se piardă de tot... E incredibil, dar aşa se gândea în TVR. Cum să mai ai nostalgii?! Apoi am înscris acest documentar la concursul APTR, la secţiunea film-document, înainte de-a
pleca a doua oară în India, şi din câte ştiu nu a ajuns
nici măcar printre nominalizaţi...
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C.S.: În interviul pe care vi l-a acordat, Chitrita Devi nu
vi s-a părut puţin…naivă, în încercarea ei de a apăra, evitînd parţial subiectul, impactul celor două romane asupra familiei lui Maitreyi şi asupra publicului
din India? Vă mărturiseşte că sora sa „a scris nişte lucruri tare ciudate” despre familie. Şi că „legăturile ei cu
noi, cu familia, s-au rupt de tot.” Despre ce este vorba?
A.P.: Avea o naivitate, dar una de copil. Gândiţi-vă că fusese model pentru două personaje de roman! Şi nu un
model „inspirat din“... Nu, toată lumea ştie că acolo, în
cele două cărţi, este ea, această doamnă din faţa noastră. Eu am recitit cele două cărţi din prisma ei, şi vă
rog să mă credeţi că e dificil să rămâi obiectiv şi să nu
te doară anumite pasaje. Mă gândesc de pildă ce rănită ar fi fost să citească (ea susţinea că nu a citit cartea
lui Eliade!) pasajul în care Maitreyi îi explică lui Allan
că sora ei este mai neagră şi deci îşi va găsi mai greu
soţ (vă spuneam mai devreme de obsesia indianului
pentru pielea deschisă la culoare). Sunt lucruri foarte dureroase, pentru un indian. Am simţit în vorbele
ei rana adâncă pe care au produs-o cele două cărţi în
sufletul ei. Cred că vorbind despre asta s-a descărcat
puţin. Singurul moment când vocea i s-a frânt a fost
când a vorbit despre ruperea relaţiilor cu sora ei. Am
putea s-o judecăm că a confundat o operă de ficţiune
cu realitatea, dar ştim şi noi că nu e chiar aşa. Cartea
era despre Maitreyi, sora ei. Asta e limpede. Şi despre ea, Chabu. Ceea ce m-a emoţionat a fost că, la un
moment dat, când spunea că sora ei a spus că Chitrita era geloasă, pentru că îi plăcea Eliade (ea nu vorbea
niciodată despre ei cu numele personajelor din carte,
ci cu cele reale!) a strecurat o afirmaţie-întrebare către mine, şi câteva clipe locurile noastre s-au schimbat. Ea era cea care mă întreba pe mine. Era o încercare naivă să afle de la mine dacă nu cumva Eliade a
fost mai îngăduitor cu personajul modelat după ea. A
spus: Eliade n-a spus asta... Nu?... A spus? Când i-am
spus că nu, a zis ceva de genul: Ce bine! N-am citit cartea lui. Se simţea în glasul ei chiar părere de rău că n-a
citit-o. Da, Chitrita era o persoană naivă, dar de o naivitate cuceritoare. Iar faptul că era încă supărată pe
Eliade... Cine poate să o condamne? După aceea, familia s-a destrămat, încetul cu încetul... Pentru că realitatea surprinzătoare a fost că nu cartea lui Eliade a
provocat ruptura, falia ireversibilă, ci... cartea ei! Na
hanyate, Dragostea nu moare!
C.S.: Care a fost impactul romanului lui Eliade asupra lui
Maitreyi- dincolo de publicarea romanului-răspuns al
acesteia, „Dragostea nu moare”? Care au fost relaţiile
cu familia, cu persoanele cunoscute după publicarea celor două romane?
A.P.: După evenimente, ştim ce s-a întâmplat, din cartea
lui Maitreyi, din ce ne-a spus Chitrita, din scrisori etc.
Ştim cum s-a căsătorit Maitreyi, cum nu a vrut să îl
vadă pe pretendent înainte de nuntă, ştim cum tatăl
şi-a părăsit familia... Ştim că mult timp în familie nu
s-a ştiut de cartea lui, deşi prin 1938 Dasgupta a auzit
ceva despre o carte pe care Eliade i-ar fi dedicat-o lui
Maitreyi. Ştim şi cum a descoperit Maitreyi conţinutul cărţii lui şi cum s-a hotărât să îi dea o replică literaHYPERION
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despre un alt bărbat... Unul pe care l-a iubit şi, spură. Dar ştim din scrisorile pe care le-a scris peste foarte mulţi ani lui Sergiu al-George ce suferinţă a mocnea ea, încă îl iubeşte... Acest personaj, fiul, nu l-a cunit în inima ei. Până în ultima clipă (noaptea nunţii!)
noscut niciodată pe Eliade. Am vorbit mai mult desa sperat că Mircea va apărea şi o va salva în ultimul
pre restul vieţii acestei fascinante bengaleze care a înmoment. I se părea că îi aude paşii. A avut o căsnicie
călcat atâtea reguli... A fost ceva incredibil, pe ultifoarte reuşită, după modelul indian – înainte căsătoma sută de metri. De-acolo trebuia să plec la Misiurie, după aceea dragoste de tip prietenie. Dar ea privine să îmi fac bagajele. În aceeaşi seară plecam din Inse pe furiş în lumea cealaltă, a dragostei-pasiune, predia. Timp de o oră şi ceva am vorbit cu nora. Dommisă pentru o căsătorie de tip occidental. A fost la linul Sen, fiul lui Maitreyi, trebuia să sosească din clipă
mita lumii ei. Era cât pe ce să facă pasul interzis. Asta
în clipă. Dar Kolkata fierbea, în seara aceea. Străzile
explică reacţia ei disproporţionată când, după patruerau pline de demonstranţi. Domnul Sen a sunat, spuzeci de ani, i s-a povestit cartea care îi poartă numenând că nu crede că mai ajunge. Circulaţia era paralizată. Vă daţi seama ce dezamăgire, pentru mine! Trele. Chiar ea îi scria lui Al-George că se comportă ca o
şcolăriţă. Că timp de o lună după ce i s-a tradus carbuie să recunosc că i-am suspectat pe aceşti oameni
tea nu s-a gândit la altceva decât la propria reputaţie
drăguţi că vor să se eschiveze de la un interviu direct!
(gând cât se poate de firesc, de cerebral în condiţiile
Exact când eram pe punctul să mă ridic să plec, (exissocietăţii bengaleze, foarte conservatoare!). După o
tă o limită a ospitalităţii, şi simţeam că nu o mai pot
lună, a înţeles însă că dragostea e mai importantă delungi fără să bat la ochi!) a venit! Şi am vorbit, ca nişcât reputaţia. Că inima ei este încă în mâinile lui. Şi
te oameni cu scaun la cap, dar Eliade a stat mereu între noi. Şi totuşi la sfârşit mi-au mulţumit pentru că
a făcut nebunia de a scrie şi ea versiunea ei. Care i-a
le-am dat ocazia să vorbească despre Maitreyi. Şi miadus un premiu şi ruptura totală de familie. Mai deau spus că se vor gândi întotdeauna la mine cu draparte de publicarea şi premierea ei cu premiul Academiei Indiene nu mai ştiam nimic, în afară de faptul că
goste. A fost ceva foarte intens...
s-au rupt relaţiile cu Chitrita, sora ei. Dar anul acesta C.S.: La 13 aprilie 1973, Eliade nota în jurnal despre înam avut un alt incredibil noroc, acela de a fi primită
tâlnirea neaşteptată cu Maitreyi, care a intrat fără să se
în vizită de fiul şi nora lui Maitreyi, care mi-au acoranunţe în biroul acestuia, la Meadville Seminary: „Îndat un interviu. Pentru că adevărata tragedie acum vetâlnire cu Maitreyi, după aproape patruzeci de ani! Tonea, după cartea ei. Eu nu înţelesesem foarte bine ce
tul mi se pare neverosimil, ireal, fals şi, într-un anume
voise să spună Chitrita. Am zis că poate e o figură de
sens, de prost gust.” (6) Care a fost reacţia familiei, după
stil, dar surorile efectiv nu şi-au mai vorbit! Legătuvizita făcută de Maitreyi în 1973 lui Eliade, la Chicago?
rile s-au rupt total. Mai mult, Maitreyi a fost părăsi- A.P.: Aici lucrurile sunt mai neclare. Chitrita spunea că
tă nu numai de sora ei, Chitrita, ci şi de propria fiică.
după aceea soţul lui Maitreyi a fost un om terminat.
În scrisorile către Sergiu, dinainte de publicarea cărCă a murit repede după aceea. Maitreyi a insistat înţii ei, Maitreyi susţinea că soţul, fiica, fratele şi sora nu
totdeauna că de fapt soţul ei a sfătuit-o să plece la
o acuză, şi făcea comentariul extraordinar (care araChicago. Nora mi-a povestit scena din aeroport, când
tă din nou că Maitreyi a fost cu mult înaintea timpuMaitreyi i-a mulţumit soţului ei. Fiul ei a susţinut, la
lui ei!) că iată, chiar şi aici, lumea se schimbă. Ca o parându-i, că nicio clipă tatăl lui nu s-a simţit în priranteză, nici astăzi, după încă treizeci şi cinci de ani
mejdie. Adevărul trebuie să fie undeva la mijloc. Dar
(adăugaţi celorlalţi patruzeci!), lumea bengaleză nu
faptul că acest soţ a susţinut-o după aceea, după lus-a schimbat, în privinţa aceasta! De la vorbă la faptă
crurile pe care le-a scris soţia lui în carte, lucruri ce
însă e cale lungă. Maitreyi scria că soţul şi fiica o sfăau putut fi citite de o lume întreagă, în India, în Bengal, este unul absolut remarcabil şi îl arată ca pe un tip
tuiesc să meargă să îl vadă (pe Eliade), ca să se liniştească. După publicarea cărţii însă, s-a ales praful de
cu adevărat luminat la minte. Fiul mi-a spus că după
toate acestea. Singurii care i-au rămas alături până la
aceea Eliade a dispărut complet din viaţa lor. Tot vârmoarte au fost cei care ar fi trebuit să o urască cel mai
tejul a fost sublimat, sunt convinsă, în romanul ei. Şi
mult: soţul, fiul şi nora. Pentru o familie indiană (rânfaptul că Academia Indiană a premiat un roman atât
duită de obicei după sistemul joint family, familia rede controversat îi face cinste. Cred că acest premiu a
unită), această ruptură e un lucru foarte tragic. Domfost ca o mângâiere pentru această familie împuţinanul Sen, fiul lui Maitreyi, este cel care m-a anunţat că
tă, de patru persoane, apoi trei, acum două... O mânChitrita nu mai este printre noi. El nu mai ţinea legăgâiere şi o confirmare a faptului că nu sunt ei cei care
tura cu mătuşa lui, dar nici cu propria soră, din pricise înşeală, ci restul lumii, indienii anchilozaţi în perina celor ce s-au întâmplat. El şi soţia lui m-au primit
matele lor tradiţii care înfierează dragostea şi promoîn biroul unde a scris Maitreyi cartea ei. În tot ce au
vează aranjamentul matrimonial drept soluţia perfectă, singura morală. Am vorbit cu mulţi bengalezi, mai
spus am simţit că o iubesc şi acum, şi asta i-a înstrăiales la Târg, unde au vizitat standul României profenat de familie, de comunitate. Pentru că, deşi Maitreyi
a primit cel mai prestigios premiu indian pentru carsori, fizicieni, literaţi etc. Este interesant că majoritatea ei, o mare parte din societatea bengaleză a reputea au aflat destul de târziu că romanul Na Hanyate
este autobiografic. Ei nu ştiau că Mircea a existat cu
diat-o. Vă închipuiţi ce greu mi-a fost să discut desadevărat. Dar apoi a fost tradusă şi cartea lui în benpre Eliade! Vorbeam cu fiul bărbatului care şi-a văzut
soţia în chiar acel fotoliu, scriind zi de zi la cartea ei,
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douăzeci de ani în urmă, aceiaşi indieni fuseseră ingali, a mai fost şi scandalul filmului cu Hugh Grant, şi
vitaţi la acelaşi Târg, dar editorii occidentali i-au pritotul a ieşit la iveală. (7)
C.S.: În „Notă asupra volumului II” din seria „Opere” a
mit cu răceală. Acum, India s-a răzbunat, luând lului Mircea Eliade, îngrijită de Mihai Dascăl, semnamea editorială pe sus, cu formidabila ei piaţă de carte.
tarul notează: „Un sprijin prompt, care ne-a îndatorat
Occidentul de-abia acum începe să înţeleagă că indiprofund, am primit şi de la Adelina Patrichi, realizaenii reprezintă o forţă pe care nu o mai pot trece cu
toarea unui film de televiziune, în trei episoade, despre
vederea. După Frankfurt, anul acesta la Târgul de la
Paris oaspeţii de onoare au fost tot indienii. Dar nu
Maitreyi(…). Dânsa ne-a oferit date insolite, colaterale peliculei, privitoare la Chitrita Devi (…) şi ne-a inexistă numai autorii indieni care scriu în engleză, ei
termediat cunoaşterea unui bogat material referitor la
sunt doar spuma de pe val! Vin din urmă autorii care
filmul artistic de lung metraj (având şi o variantă penscriu în limbile locale (fiecare stat indian are o altă
limbă, alt alfabet!), cu premii prestigioase, dar pretru televiziune) La nuit bengali(…).” (8) Vorbiţi-ne, vă
mii indiene! Ei sunt greu de descoperit şi tradus, dar
rugăm, pe larg- mai ales pentru…eliadiştii însetaţi de
informaţii la care nu au acces!- despre colaborarea dvs.
eu am început deja „vânătoarea“ lor! Dar vom aducu Mihai Dascăl în pregătirea citatei ediţii a „Opere”-lor
ce şi capodopere ale literaturii chineze, finlandeze etc.
lui Eliade şi, mai ales, despre filmul „La nuit bengali”…
Vom ieşi pe piaţă în forţă, în primăvară, cu cinci coA.P.: Am primit la televiziune un telefon de la domnul
lecţii noi, cu nume mari, monştri sacri ai culturii inMihai Dascăl, care mi-a mărturisit că avea cartea în
diene: Amitav Ghosh, Satyajit Ray, Rabindranath Tastadiul final, de bun de tipar, când a auzit de docugore, Saratchandra Chattopadhyay, dar şi nume noi,
mentarul meu. Acolo scrisese că Chitrita a murit, innecunoscute pe piaţa occidentală: Shivani Singh, Sidus în eroare de cartea lui Eliade. Era entuziasmat că
sir Das etc. Voi lansa şi o delicioasă colecţie de cărţi de
a aflat de existenţa ei la timp. Ne-am întâlnit şi i-am
mister, primele titluri fiind semnate de... Satyajit Ray,
spus ce ştiam, punându-i la dispoziţie documentarul,
da, aţi auzit bine, este vorba de Ray-regizorul, singupărţi din interviu şi nişte reviste de cinema în care se
rul indian premiat cu Oscar! Al cărui nume a fost povorbea despre film.
menit în povestea cu filmul după Maitreyi... Am neC.S.: Cum v-aţi implica- dacă v-ţi implica într-un proiect
gociat drepturile cu fiul său, şi el un regizor de marcă
cinematografic, montare a unui serial T.V. sau a unui
în Kolkata. Ray a scris 35 de romane plasate în diverse locuri ale Indiei, în care personajul său, detectivul
lungmetraj plecînd de la cele două romane- „Maitreyi”
Feluda, un soi de Holmes sau Poirot indian, dezleaşi „Dragostea nu moare”…Cele două jumătăţi ale acegă diverse mistere. În fiecare an la sărbătoarea Durga
leiaşi poveşti sau Jumătăţile diferite ale aceluiaşi întreg? Ce titlu credeţi că s-ar potrivi?
Puja, cea mai mare a Bengalului, calcuttienii aşteptau
A.P.: Am fost deja contactată de proprietarul român al
cu sufletul la gură apariţia în librării a unui nou caz al
unei case de producţie din Germania care face filme
lui Feluda! Feluda este deja un cult în Bengal. Ray înpentru canalele de TV ZDF şi ARTE. Voia să facă un
suşi a regizat câteva filme după propriile romane. Iar
lungmetraj după cele două cărţi, dar este un subiect
fiul său, Sandip Ray, este în toiul filmărilor pentru o
spinos şi greu de realizat. Nu ştiu dacă proiectul se va
nouă ecranizare Feluda.
realiza. În primul rând ar trebui obţinut dreptul de C.S.: Nu credeţi că ar fi mai mult decît binevenită o ediecranizare de la ambele părţi, ceea ce e cam probleţie care să publice între aceleaşi coperte cele două textematic... Dar eu sunt convinsă că povestea nu s-a ter„Maitreyi” şi „Dragostea nu moare”? Sunt încă mulţi cei
minat... Vom mai auzi de aceşti doi iubiţi, Eliade şi
care nu ştiu că există un roman- răspuns la cel al lui EliMaitreyi...
ade, cu atît mai puţin că acesta cunoaşte deja două verC.S.: Vorbiţi-ne despre proiectele dvs. şi ale editurii Taj…
siuni în limba română(9)… În 1994, în presa de speciaA.P.: Editura Taj este o editură de autor. Este apanajul edilitate din S.U.A au apărut îmbucurător de multe articoturilor mici. Voi încerca să promovez o literatură încă
le despre cele două versiuni în limba engleză ale romanecunoscută, cea care vine din afara orizontului nosnelor - luate ca două jumătăţi ale aceleiaşi poveşti, cum
tru cultural, întors aproape cu toată faţa spre vest. Voi
şi sunt- ” Bengal Nights”- traducere de Catherine Spenaduce capodopere din sau despre Orient, Nord, Sud.
cer a textului lui Eliade (10) şi ”It Does Not Die”-MaiRaportat, bineînţeles, la Europa Continentală. Occitreyi Devi (11), apărute în acelaşi an la University of
dentul a început să cultive tot mai mult copia, seria.
Chicago Press. Philip Herter îşi intitulează cronica desCopiatorii primesc premii, sunt traduşi, plătiţi, aprepre cele două texte ”Both Side Now” (12), Nina Mehtaciaţi. Părinţii merg în librărie şi cer ceva gen Harry
cronica din ”Chicago Sunday”-”They’ve looked at love
Potter. Şi când într-un imperiu cultural se instaleafrom both sides now” (13), Tilottama Minu Tharoor,
în ”The Washington Post Book World” semnează croză blazarea şi produsul în serie, regenerarea vine adenica ”Remembering Forbidden Love in the Time of the
sea de la periferia imperiului. Uitaţi ce s-a întâmplat
Raj” (14), Carolyne Wright, în ”The Boston Globe”-”It
cu valul de literatură venită din America Latină! Un
vânt asemănător începe să sufle dinspre India. Să cuDoes Not Die :getting to the truth behind Bengal Nights”
noşti India prin filmele de la Bollywood, cum fac ro(15), Sally Echoff-”Biosphere”, cronica sa din ”Voice Limânii astăzi, este ca şi cum ai cunoaşte America de
terary Supplement” (16), Richard Eder-”Two Tales of
Sud prin telenovele. Anul trecut India a fost oaspeteLove and India”, apărut în ”Los Angeles Times” (17),
le de onoare al Târgului de carte de la Frankfurt. Cu
Ian Buruma-”Indian Love Call”, în ”The New York Re-
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view of Books” (18),Isabel Colegate-”Love in Calcutta, His and Hers”, în ”New York Times Book Review”
(19), Udayan Mitra- ”The Imperialism of Culture”, în
”The Sunday Stateman Review”(20)… Şi nu sunt singurii semnatari care asociază cele două texte ca făcând
un tot… Editura Taj s-ar implica într-un astfel de proiect? O ediţie comentată a celor două texte…
A.P.: Şi acest lucru mi-a fost propus deja, de indianistul
Vlad Şovărel, cel care a fost cu mine la întrevederea
cu Chitrita. Mi s-a părut un proiect extraordinar, mai
ales pentru că el voia să includă şi interviul cu Chitrita, şi corespondenţa lui Maitreyi cu Sergiu Al-George,
dar din păcate s-a interesat şi ar fi o problemă cu dreptul de autor necesar într-un asemenea proiect. Vorbesc de partea română...
C.S.: Vorbiţi-ne, vă rugăm, despre volumul al cărei personaj este…Maitreyi, în pregătire la aceeaşi editură…
A.P.: Pregătesc o carte-document în care voi povesti pe
larg cum am ajuns să o cunosc pe Maitreyi... cea adevărată. Cea care a fost o personalitate de marcă a Calcuttei, a scris, a fondat un orfelinat, a luptat pentru
drepturile omului, a făcut filozofie şi reformă socială. A muncit toată viaţa pentru a schimba mentalităţile, pentru a ajuta clasele defavorizate. Noutatea este
prezentarea acelei lumi cu alte reguli sociale, alte legi
ale dragostei şi familiei, care este Calcutta. Acolo totul sună altfel. Numai aşa poate înţelege cititorul român curajul şi înălţimea acestei femei care a riscat
totul pentru a se exprima aşa cum era ea. A iubit un
bărbat care îi era interzis, a scris o carte în care încă
din titlu ne anunţa că dragostea ei pentru Eliade era
ceva etern. A vrut să scrie o carte în care să contrazică varianta lui, dar a terminat prin a scrie o declaraţie de dragoste... Din lac în puţ... Voi pune cap la cap
tot ceea ce am aflat despre Maitreyi, părerile bengalezilor despre cele două romane, întâlnirile mele cu familia ei, şi voi încerca să explic iraţionalitatea acestei
competiţii între romane, în cele două ţări. Dacă veţi
căuta pe Internet pe site-ul Wikipedia cuvântul Maitreyi, veţi vedea în limba română o mostră de închistare, exprimare defectuoasă şi amatorism românesc:
Maitreyi Devi scrie şi ea la rândul său un roman răspuns, intitulat „Dragostea nu moare“, în care îşi prezintă trăirile. Cine citeşte acest roman poate vedea că
este de fapt scris pentru a îndrepta „o reputaţie şifonată“, pentru a şterge impresiile lumii după parcurgerea
romanului lui Eliade, despre care spune că ce a simţit
el nu era dragoste. Mai târziu, sora acesteia (motivul
pentru care Dasgupta a aflat de cei doi) îl condamnă
pe Eliade şi spune că era doar un pierde-vară. Maitreyi
vine în România la invitaţia Uniunii Scriitorilor şi vizitează pe mama şi sora lui Eliade. Îl vizitează pe Eliade
la Chicago, unde trăia orb, şi îşi exprimă repulsia faţă
de cartea scrisă de el. Maitreyi moare în 1990. Romanul românesc trebuie citit împreună cu cel scris de eroină. Însă „It does not die“ - titlul în engleză - nu poate fi
comparat cu cel al lui Eliade, care conţine un mesaj profund, real. E o ruşine! Chitrita numindu-l pierde-vară,
Eliade orb (în Bengal mulţi au crezut că Eliade orbise, din pricina exprimării din finalul cărţii ei!), caco-
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fonii, zici că este exprimarea unui şcolar, care, culmea,
emite şi judecăţi de valoare! Cred că e timpul să privim cele două cărţi drept două jumătăţi ale aceleiaşi
mitologii, pentru că deja cei doi au intrat în legendă.
C.S.: Cum aţi descrie (cum aţi vedea ) destinul lui Eliade fără episodul indian? Sau, dacă acesta ar fi avut o
altă turnură…
A.P.: Dacă nu ar fi fost episodul indian, nu ar fi fost Maitreyi... Ca autor de ficţiune, Eliade nu ar fi cunoscut
celebritatea de care se bucură azi. Nici notorietatea.
Aşa e viaţa. Un roman mic, la care ai muncit puţin,
te face celebru. Tot ce faci în rest, o muncă de o viaţă,
ar fi fost prea puţin cunoscut, dacă nu ar fi fost acel
roman mic... De altfel, acelaşi lucru s-a întâmplat cu
Maitreyi. Dacă nu ar fi scris cartea ei, nu ar fi avut faima de care se bucură azi. Şi poate că, dacă nu l-ar fi
cunoscut pe Eliade, spiritul ei iconoclast nu ar fi ieşit la iveală... Dar dacă nu ar fi fost nici India în viaţa
lui Eliade... chiar nu ştiu cine ar fi fost el... Probabil că
este de neconceput, un Eliade fără India!
C.S.: Cum v-a marcat India destinul?
A.P.: E foarte greu să exprimi efectul Indiei... Impactul ei...
India îţi aduce răspunsuri la întrebări pe care nici nu
ţi-a trecut prin cap să ţi le pui. După ce mergi în India
a doua oară, eşti prins. Dacă te duci o dată, mai poţi
scăpa. Dacă apuci să te întorci a doua oară, întotdeauna ea va rămâne ca o parte lipsă, vei tânji după ea... Bineînţeles că nu vorbesc de nişte sejururi turistice, cu
grup şi autocar şi ghid. Nu le judec, aceste abordări
ale Indiei ca turist, este şi aceea tot India... Eu vorbesc
de momentul când ajungi să nu-ţi mai fie frică de ea.
Când îţi iei bocceluţa şi pleci în India, unde vei vedea
cu ochii. Când pleci cu trenul în alt oraş şi habar nu ai
unde vei dormi. Atunci ajungi să ai o oarece aroganţă,
a membrului unui club select... al celor ce se descurcă singuri în acest teritoriu horror. Dar nu este o aroganţă sterilă, ci una care trezeşte în tine dorinţa să împarţi şi altora din fericirea ta. Eu cred că tot ce am făcut
în ultimii ani a fost să încerc să explic în ce lume miraculoasă am trăit eu... încă mai trăiesc. Şi, explicând,
să retrăiesc mirajul... Filmele au fost prima exprimare,
dar ele au fost tributare convenţiei televiziunii, unde
nu te apuci să caşti prăpăstii... Apoi au venit cărţile Indoglinda, mai deschise, dar încă tributare unor convenţii... Romanul va fi singurul care îmi va permite să
cobor în India, până la fundul ei. În sufletul meu, în
partea lui indiană. Acolo voi dezvolta subiectul acesta fascinant, al mutaţiilor pe care le produce India în
viaţa albilor care vin acolo, fiecare căutând şi aşteptându-se la ceva, ori găsind, altceva. Nu ştiu ce va fi apoi.
C.S.: Cum v-aţi descrie destinul, dacă n-ar fi fost în el…
India?
A.P.: Deseori mă întreb asta. Mai ales că am trăit atâţia
ani fără această himeră, acest drog. Şi să ştiţi că anul
acesta am fost la limită... A fost un moment când s-ar
fi putut să şterg India din viaţa mea. Spre sfârşitul sejurului din primăvară, am primit o veste îngrozitoare: căţeluşa mea vărsa tot ce mânca, părea otrăvită. O
săptămână întreagă a bolit şi părinţii mi-au ascuns
acest lucru. Când am aflat, am schimbat imediat bile-
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tul şi am plecat cu primul avion. (Şi acum îi reproşez
că m-a rupt de cealaltă iubire a mea, Calcutta.) Am
ajuns acasă după ce trecuse cu bine printr-o operaţie grea. S-a uitat la mine cu ochi goi, în timp ce perfuzia îi picura în picioruş. Până a dat prima oară din
vârful codiţei au mai trecut câteva zile. Ei bine, dacă
s-ar fi întâmplat ceva cu ea şi nu o mai găseam în viaţă, cred că toate planurile mele indiene ar fi picat. Vorbesc foarte serios. Ar fi fost prea dureros să mă mai
întorc în India, ştiind că mi-a răpit ultimele două luni
din viaţa căţeluşei mele, că s-a simţit părăsită la sfârşit, că nu m-am mai întors la ea. Dar finalul a fost fericit, şi India a rămas în viaţa mea. Oricum, destinul
meu mai are de mers, nu pot spune că voi merge mereu pe acelaşi drum. Orice dragoste se poate stinge...
Cine ştie? Dar înclin să cred că India îmi va aduce şi
mai mult destin, că mai are multe de oferit.
C.S.: Ce întrebare aţi fi dorit să vi se adreseze? Cum aţi fi
răspuns?
A.P.: Cred că aţi fi îndreptăţită să mă întrebaţi de ce am
pierdut legătura cu Chitrita. De ce nu am făcut mai
multe să o regăsesc. Ar fi trebuit să o caut, a doua oară
când am plecat în India, în 1998. Dacă îmi reproşez
ceva este tocmai faptul acesta... Când am dat telefon
apoi din România, de la Televiziune, numărul nu mai
era bun. Era deconectat. Am pierdut complet legătura. Se mutase la Pune. Au mai vizitat-o şi alţi români
după aceea, dar nu s-a mai deschis în privinţa poveştii cu Eliade. Şi, ca să termin cu un amănunt anecdotic, haideţi să vă semnalez o coincidenţă extraodinară. Dacă părea că Eliade îi ucisese moartea Chitritei,
omorând-o în cartea lui, tot el a avut o altă premoniţie
absolut fabuloasă: în cartea Maitreyi, ea este fiica inginerului Sen. Deci acolo ea este Maitreyi Sen. Ei bine,
prin căsătoria care a urmat după alungarea lui Mircea
din casă, ea a devenit, cu adevărat, Maitreyi Sen! În
lipsa unui tată inginer pe nume Sen, în realitate s-a căsătorit cu un bărbat care era inginer şi se numea Sen!
C.S.: Un alt excurs savuros, iată, şi prin aceste răspunsuri…Cu siguranţă, mai sunt multe întrebări care trebuiau să fie formulate…Dar acestea, poate, într-o convorbire viitoare. Legată de aşteptata apariţie a volumului-document despre Maitreyi. Pentru toate acestea,
vă mulţumim.
Noiembrie 2007
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„Scrisul reprezintă o pendulare
între contrarii“
Andra Rotaru în dialog cu Laura Dan
Laura Dan va debuta, în curând, cu volumul de poezie
„Începe să doară puţin“, Editura Tracus Arte. A publicat poeme în Ziarul de Duminică, remarcată fiind de poetul Ioan Es.
Pop.„Laura Dan pare că îşi descoperă, cu fiecare nou poem,
stilul, undeva la mijlocul distanţei dintre Magda Isanos şi
Domnica Drumea“, a scris Claudiu Komartin.

î

Andra Rotaru: În curând, vei debuta la Editura Tracus Arte.
Care e prima amintire legată de scris?
Laura Dan: E o amintire care mă face să zâmbesc de fiecare dată. Parcă mă văd și acum – scriind – cu mâinile murdare de cerneală și cu ușa de la cameră blocată cu un scaun, ca
să nu se poată intra. Simțeam, probabil, nevoia de un spațiu
al meu pentru poezie. Și cream, cum puteam, un astfel de
spațiu. Am foarte vie în minte acea perioadă din clasa a IX-a
când scriam ore întregi, baricadată în camera mea. Îmi amintesc cât de tare m-am bucurat când, în revista liceului, mi-a
fost publicată o poezie. Atunci m-am gândit că scrisul ar putea fi o sursă de bucurie continuă. Dar, bineînțeles că nu a fost
așa. Poezia mi-a oferit și continuă să îmi ofere satisfacții, dar și
momente grele, încrâncenate. Pentru mine, scrisul reprezintă o pendulare între contrarii, o permanentă ambivalență. O
bucurie mare presupune, întotdeauna, și un revers pe măsură.
A.R.: Cum te-ai decis ca acesta şi nu un altul să fie volumul
de debut? Cât timp ţi-a luat între momentul scrierii poemelor
şi refacerea sau regândirea lor?
L.D.: Am simțit când am ajuns la finalul cărții, că acesta va
fi volumul meu de debut. Asta s-a întâmplat după ce, timp de
un an și jumătate, am rescris în totalitate cartea. Din varianta inițială am mai păstrat doar 2-3 poeme și când spun că leam păstrat mă refer la faptul că nu le-am adus modificări majore pentru că, de fapt, totul a fost schimbat. Doar titlul volumului a rămas același: “Începe să doară puțin”. Îi mulțumesc
pe această cale domnului Ioan Cristescu, directorul editurii
Tracus Arte, pentru creditul pe care mi-l acordă publicândumi cartea. Și țin să-i mulțumesc în mod deosebit poetului
Ioan Es. Pop pentru că a avut, încă de la început, încredere în
mine. Lucru acesta a contat enorm. A fost o motivație în plus
să rescriu totul.
A.R.: Ai optat pentru o structură? Impactul pe care îl lasă
o carte care are un schelet faţă de o alta fără construcţie contează în poezie?
L.D.: Cred că întotdeauna există o structură, pe care ți-o
dictează chiar poemele. Ulterior, unii lucrează mai mult la
acest aspect – văd structura ca fiind decisivă – în timp ce alții
consideră aspectul de importanță secundară și îl tratează în
consecință. Cartea mea are o poveste a sa care, a imprimat o
anumită structură poemelor și volumului în ansamblul său.
Și asta m-a ajutat. Nu a fost necesar să lucrez foarte mult la
construcție. Consider că, în general, conținutul rămâne mai
important decât forma. Și spunând asta cred că ți-am răspuns
și la a doua întrebare.
A.R.: Ai participat la câteva cenacluri. Ce ai învăţat?
L.D.: În cenacluri am învăţat să receptez poezie şi asta m-a
ajutat să-mi văd cu alți ochi propriile poeme. Cred că e im-
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portant să treci
printr-un cenaclu
înainte de a debuta pentru că, un
cenaclu poate să
fie o școală foarte
bună. Genul ăsta
de școală a fost
– pentru mine –
‘Institutul Blecher’
organizat de Claudiu Komartin.
Acum – când vorbesc despre asta – îmi dau seama, o dată în
plus, cât de mult au contat discuțiile de acolo. Și mă bucur că
nu m-am grăbit să public. Uneori, cea mai mare greşeală e însăşi graba de a debuta.
A.R.: Te influenţează mai mult ceea ce ţi se întâmplă ţie, ce
se întâmplă celor din jur? Ai nevoie de realitate pentru a scrie?
L.D.: Cred că, în general, poeții au o hipersensibilitate în
virtutea căreia receptează amplificat realitatea în ansamblul
ei. Desigur că vibrezi altfel la ceea ce ți se întâmplă ție. Și cu
cât vibrezi mai tare, scrii mai bine. Nu e deloc plăcut atunci
când devii cutia de rezonanță pentru o serie de vibrații negative și prin scris îți amplifici această trăire. Dar pentru orice
există un preț care trebuie plătit, mai ales pentru poezie. Nu
cred că poți fi convingător, că poți scrie cu o emoție puternică, autentică despre lucruri pe care nu le-ai trăit. Sunt de părere că poezia trebuie trăită înainte de a fi scrisă. Ea e precum
o lupă care îngroașă tușele, modelează altfel, dar realitatea rămâne punctul de plecare.
A.R.: Cum te raportezi la poezia ultimilor ani?
L.D.: Mă regăsesc mai degrabă în poezia expresionistă a
optzecismului, decât în poezia douămiistă impregnată de sexualitate, mizerabilism și visceralitate. Asta, deoarece, poezia
mea cristalizează un anumit tip de sensibilitate care, cred că
e într-un registru expresionist. Mă bucură faptul că se scrie și
că există nume valoroase în poezia contemporană românească. Și mă bucur când aud de tiraje epuizate.
A.R.: Ai anumite obsesii cărora le-ai dat frâu liber în acest
volum?
L.D.: Tatăl este obsesia acestui volum și ciclul de poeme
care face referire la tată este foarte puternic. După ce mi-a citit manuscrisul, un poet – în a cărui părere mă încred foarte
mult – mi-a spus că a simțit versurile acestui ciclu ca pe niște
cuțite. Dacă e așa, înseamnă că am reușit să transmit ceea ce
am vrut să transmit.
« tată, am învăţat să urăsc/ cenuşa ta e singura mea casă!/ »
« tata/ vine repede/ şi mi se aşează alături,/ la cap,/ cu mâinile desfăcute/ ca o cruce./ »
« ziua de mâine e ramura verde/ pe care tata/ o aruncă în
foc./ »
E nevoie de curaj ca să debutezi așa. Vor înțelege de ce
spun asta doar cei care îmi vor citi cartea și care vor simți, probabil, că “Începe să doară puțin”.
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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
şi scriitor?
5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea liberă,
constituie o mare problemă a lumii contemporane. În aceste condiţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăţean şi
scriitor, dintre scriitor şi putere?
6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din această perspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română contemporană?
7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau
1. Pentru un scriitor, destinul şi 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 noştri, selectaţi din opera dvs.
ceva despre primele încercări literare.
un text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă mul3. Care a fost drumul până la prima carte ?
ţumesc pentru înţelegere.
Anchetă realizată de Petruţ PâRVESCU

ioAnA gEAcăr

„Ca scriitor trebuie
să fii un om al
timpului tău, să
„dai samă” de
lumea în care
trăieşti. Nu poţi
fi spirit de cristal
în texte şi un
cameleon în
viaţa publică.”
1. Nu poţi măsura cât destin a fost, câtă opţiune, nu poţi
delimita, umblăm în zone cu o cartografiere elastică,
imprecisă. Am simţit destinul ca pe o agresiune, ca
pe o forţă care te modelează. Desigur, a avut rol hotărâtor opţiunea, manifestată în special prin curiozitate şi încăpăţânare. În copilărie am demontat ceasul

anchetele revistei
https://biblioteca-digitala.ro

tatălui meu, am tăiat în bucăţi păpuşa unei prietene
şi n-am mai reuşit să repar; descompun şi astăzi romane bune să văd în incizie tehnicile de montaj, sau
legăturile fine... Am avut norocul să am în casa părintească 4 cărţi, de fapt singurele, într-o casă ţărănească, lipită cu pământ în loc de podea, care m-au
făcut să-ndrăgesc lectura: trei ale tatei, „Basme” de
Petre Ispirescu, „Poveşti” de Ion Creangă şi „Prichindel” de Victor Eftimiu, cu nişte ilustraţii grozave, şi
una a mamei, „Poezii” de Mihai Eminescu, pe care
ea desenase când era fată, în spaţiile de la finalul poemelor, modele de rochii, sau femei elegante! Apoi,
prin clasa a treia am descoperit Poezia, eram fascinată. Printre cărţile unei colege am zărit „Fiinţe abstracte” de Gabriela Melinescu, o carte primită de ea
ca premiu , pe care am luat-o acasă, s-o citesc...şi la
mine a rămas. Mă atrăsese titlul pentru că nu-l înţelegeam. Nici cu interiorul n-am avut prea mare noroc, cu cât înaintam în carte, nu înţelegeam nimic...
Şi doar scria româneşte! Ciudat, citeam mai departe,
HYPERION

21

era o senzaţie bună, mă aflam într-o lume stranie, a
mea. Scrisul a venit printr-un joc, am încercat un joc
nou într-o zi de vacanţă, cu o verişoară: cine scrie cea
mai frumoasă poezie despre un castel. Şi ea a câştigat, am recunoscut că poezia ei e mai frumoasă, tot
noi fiind şi juriul. Ea n-a mai scris, eu am continuat
să caut Opera ( perfectă?), niciodată mulţumită, încă
n-am găsit-o, încă o mai caut... În privinţa profesiei, (desigur, mi-ar fi plăcut să trăiesc din scris... am
avut un model, o vecină învăţătoare. Mama îmi zicea că, dacă-i calc pe urme, o să ajung ca ea. Normal
că şi aşa făceam, pe uliţă, mergeam în spatele ei, cu
mare grijă să calc exact pe urme. Mi-ar fi plăcut să
fiu arhitectă o vreme (apoi arheolog), desenam case
cu etaj, cu multe camere de lectura, de pictură, de
muzică, de dans. Făceam probabil incursiuni în viitor, azi lucrez „într-un palat” cu o astfel de configuraţie arhitecturală.

nu, în fine, se schimbase deja în altă carte, făcusem
un compromis cu cenzura în joacă, mi se reproşa că
e copilul-personaj prea reflexiv, însingurat, l-am dus
la grădiniţă!!! - trebuia poezie patriotică, am ales una
cu pacea, l-am pus pe Nicuşor să-şi cumpere o puşcă „şi un căţel vioi care muşcă”, normal că trebuia să
arăt că e exemplul negativ, să nu faci ca el (era deja
cunoscut ca negativ în literatura pentru copii a vremii, spărsese o cană înainte), pentru mine era tare
neserios pactul cu diavolul, chiar dacă aparent naiv.
Aveam în planul editorial din 90 o a doua carte la aceeaşi editură, însă timpurile se schimbau tot împotriva mea, o cenzură politică era înlocuită cu alta, economică. Directorul Editurii „Ion Creangă” de atunci,
Daniela Crăsnaru mi-a zis să scriu proză dacă vreau
să mai public. Visam să continui să public carte pentru copii, drepturile de autor de atunci erau destul de
bune, cât salariul unui profesor debutant pe vreo 10
luni, mi-ar fi ajuns, învăţasem să trăiesc modest, aşa
fusesem educată, să trăiesc modest şi să ascult de stăpân(!!!)! Chiar am demisionat, doar pentru o lună,
drepturile de autor nu le primisem şi mi-a fost teamă...aşa că m-am întors repede în câmpul muncii!
Prin 92 am fost nominalizată la un concurs de debut
în manuscris la Braşov, „Cristel”, printre ceilalţi concurenţi era şi Viorel Paraschivoiu, fost coleg de cenaclu de la „Numele Poetului”. Ne-am citit reciproc
grupajele şi a fost chiar iritat, a fost de acord că eu
scriu cel mai bine, dar nu o să câştig că nu scriu ca
EI, ca poeţii din Braşov adică . A avut dreptate, nici
el nici eu n-am câştigat...De atunci m-a urmărit obsesiv versul : „ Timpul meu nici n-a fost şi s-a dus” ,
făurit pe drumul de-ntoarcere.

2. Am debutat publicistic cu un grupaj minuscul în „Astra”, în urma unui premiu la Festival de Poezie „Laude-să omul şi ţara” din Sighetul Marmaţiei, în 1980.
Preşedintele juriului era Laurenţiu Ulici, un critic literar important al vremii, interesat de evoluţia poeziei tinere. L-am reîntâlnit la un festival în Târgovişte, 2 ani mai târziu, apoi prin 2005 la Târgu Neamţ, la
Festivalul Poeziei, într-un spaţiu binecuvântat, care
a reunit atunci poeţii din întreaga ţară. Au fost câteva zile de întâlniri cu cititori, lecturi publice, un loc
fastuos în memorie acum! Însă adevăratul debut publicistic s-a întâmplat în septembrie1984, în Revista
„Amfiteatru”, graţie poetei Constanţa Buzea.. Din păcate, timpul ne-a răcit relaţia, evenimentele istorice,
problemele familiale m-au ţinut departe, m-am întors prea târziu şi nu m-a iertat...Pentru mine a ră- 4. Pe la 17, 18 ani, dacă m-ai fi întrebat ce poet îmi plamas Prietena.
ce, ţi-aş fi răspuns cu o listă, cu tot ce citisem: Wiliams C. Wiliams, Ezra Pound, Paul Verlaine, Baude3. Drumul până la prima carte a fost tare greu, aproalaire, Esenin, Tagore, Emily Dickinson, Walt Whitpe imposibil, mă obişnuisem cu amânarea, aveam să
man, Lucian Blaga, George Bacovia, Marin Sorescu,
debutez eu în volum cândva, in viitor, amânam înNichita Stănescu, Ingeborg Bachman, Sylvia Plath,
truna. Eram mulţumită dacă puteam citi într-un ceFederico Garcia Lorca, Rilke, Trakl. Nu m-am oprit
naclu, participa la un festival (mai rar!), sau publica
niciodată la un idol, azi am acelaşi apetit pentru poegrupaje în reviste literare (lista de aşteptare era imenzia bună. Prin anii 80 am participat la şedinţele cenasă), acestea erau formele de Rezistenţă pe atunci şi
clului „Numele poetului”, până la desfiinţarea lui. De
pentru alţii! La edituri mi se spunea că scriu o poela Cezar Ivănescu am învăţat să fiu mai puternică, să
zie tristă, eram refuzată pe criteriul estetic de atunci,
pun stăpânire pe viaţa mea, în general m-a învăţat să
nu scriam o poezie militantă, sau măcar optimistă.
nu-mi mai fie frică! Avea o personalitate copleşitoare,
Şi nici n-am avut norocul să am un mentor ca po„ne-a îngăduit în preajmă”, a scris despre noi, discipolii,
eţii din Cenaclul de Luni, n-am făcut parte dintrcâte o prezentare în Revista „Luceafărul”, sau câte un
un grup, singur n-aveai cum să-nvingi sistemul, fără
grupaj consistent de versuri. Se lăuda că eu cu George
protecţia unui critic influent, sau a unui scriitor din
Geacăr, soţul meu, ne-am cunoscut la „Numele poesistem ca DRP, de exemplu! În volum n-am reuşit să
tului”, dorea să ne cunune, din păcate am tot amânat
public poezie în acei ani, mi-a apărut târziu primul
momentul... dar eu cu George ne cunoscusem înainte,
volum de versuri, în 97. Însă am debutat editorial cu
în toamna anului 1982, într-un cenaclu din Târgovişte,
o carte pentru copii, la Editura „Ion Creangă”, l-am
de aici mergeam împreună spre capitală. George m-a
depus în 1982 şi a apărut în 1988, am tot fost amâapropiat de roman, eu citeam poezie, filozofie, critică
nată, de multe ori mi-am pierdut speranţa şi voiam
literară, în special. Cu el am cunoscut pe marii romansă renunţ să mai fac drumuri interminabile la Bucucieri ai lumii, urmăream împreună proza româneasreşti, să dau telefoane, să fiu asigurată că da, deşi era
că şi savuram fiecare apariţie editorială a optzecişti-
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lor, în special pe Mircea Nedelciu, pe care îl şi cunosun truc cu care mulţi treceau de cenzură şi se vedeau
cusem în fugă. I-am făcut o vizită la întoarcerea de la
publicaţi. Dacă voiai să publici un grupaj mai consistent într-o revistă, sau carte, musai trebuia să adaugi
un festival din Brăila, în primăvara anului 1982, m-a
şi o poezie patriotică, specia asta o numea „poezea”, o
dus la el Ioan George Şeitan, am stat în camera lui de
la mansardă câteva ore bune, discutând despre literapoezie de dragoste în care înlocuiai cuvinte ca iubitul,
tură. La plecare ne-a însoţit, eu trebuia să-mi cumpăr
iubita cu patria, partidul. Mi-a făcut o demonstraţie şi ne-am amuzat copios. Chiar funcţiona şiretlicul!
pantofi, eram pe nişte tocuri care mă obosiseră şi m-a
învăţat să cumpăr „pantofi de scriitor”, cu talpă joasă
N-am încercat niciodată reţeta asta.
şi cu faţa de pânză textilă. Trebuie să fii atent să poţi
observa lumea, s-o transcrii, să nu fii agresat de stări 5. Ca scriitor, trebuie să fii un om al timpului tău, să „dai
fizice, sau interioare! Pentru vremea aceea era destul
samă” de lumea în care trăieşti. Nu poţi fi spirit de crisde bine să publici într-o revistă a Uniunii, dacă în votal în texte şi un cameleon în viaţa publică. În nici una
lum nu se putea. Făcea parte din Rezistenţă.... Odată,
dintre ipostaze nu poţi păcăli, nu poţi fi ipocrit. Nu
poţi să fii filozof şi să scuzi gafele tiranilor, cinismul şi
când am citit în Cenaclul „Numele poetului” un gruaroganţa lor, împotriva poporului tău, fără să fii păpaj de poeme mai ...curajoase, Cezar Ivănescu mi-a retat. Şi în romanul românesc există o instanţă auctoriproşat: „Cine te crezi tu, Nică-fără-Frică?” Şi le-a interală „contaminată” pe care n-o suport, vreau obiectivizis celorlalţi să comenteze pe marginea textelor mele.
tate, morală acolo, o conştiinţă civică dincolo de text.
Altă dată am citit într-un cenaclu din Pucioasa, la inDacă citeşti pe Bukowski , de exemplu, n-ai să găseşti
vitaţia lui Doru Mareş. Era şi Ion Stratan acolo, a reniciodată o instanţă auctorială „contaminată”, oricare
cunoscut: „Într-adevăr, o astfel de poezie nu s-ar puar fi grozăviile narate, din perspectiva auctorială doar
blica azi, n-ar trece de cenzură.” Aşa că manuscrisul
un imens umanism, iubire de oameni, iertare, îngămeu de sertar a apărut în 1997, la o editură obscură.
La lansarea volumului „Aparte”, apărut la Editura Viduinţă, niciodată cinism, umor grosier, confundarea
nea” în 2006, Nicolae Tzone promitea o antologie care
cu perspectiva vreunui personaj, ironie moralizatoare!
să includă şi această parte rămasă încă în umbră, poCred, probabil ca şi juriul Premiului Nobel , că premiul
emele mele luxuriante optzeciste, patetice, gri. În 1980,
Hertei Muller ar putea să încurajeze conştiinţa morala Festivalul „Laude-să omul şi ţara” din Sighetul Marlă şi curajul civic. Şi în cazul Hertei şi în cel al lui Tomaţiei, am fost selectată printre alţi poeţi ca Aurel Dumas Tranströmer distincţia nu s-a acordat pe prinmitraşcu, Lucian Vasiliu, Ioana Dinulescu. Preşedintecipiul strict estetic, au cântărit mult atitudinile morale, civice ale celor doi de-a lungul întregii lor vieţi.
le juriului a fost criticul literar Laurenţiu Ulici, prietenul poeţilor tineri! Atunci, practic, am intrat în lumea
De fapt ar fi şi foarte greu să mai acorzi premii literaliterară. De la Aurel Dumitraşcu am învăţat că poezia
re doar pe principiul estetic. Se scriu enorm de mulînseamnă sinceritate şi curaj, atitudine morală cu orite cărţi bune, literatura s-a profesionalizat, a devenit
ce preţ. Însă cenzura impunea atunci o sinceritate voao profesie ca oricare alta, se învaţă azi destul de uşor
în ateliere şi facultăţi, la cursuri de creative writing.
lată, discursivă şi inteligentă, discursul aluziv şi patetic, înţelesul ascuns printre rânduri. Nu-l văd un autor complet fără publicarea integrală a scrisorilor, jur- 6. Ceea ce se observă la nivelul superior al societăţii se
vede şi la celelalte, ale întregii societăţi: absenţa capunalelor, pagini în care este uneori mult mai profund.
Mai târziu mi-a scris că i-a apărut grupajul premiat
lui, înţelepciunii, instanţei morale, proliferarea aroîn Revista Cronica şi că a scris şi despre mine. Am găganţei şi agresiunii verbale, abuzul de putere. Revistesit doar un vers: „Ioana, vitraliile, scoruşii”, un adevăle literare apar foarte greu, doar redactorii şefi ar purat portret ! Aveam de învăţat de la fiecare! Eram cea
tea să ne zică prin ce sacrificii şi cu cât efort! Pe mămai mică, ei debutaseră publicistic, câştigaseră mulsură ce concursurile de debut se înmulţesc, scade valoarea, se diluează. Se focusează intens pe tineret, pe
te premii la festivaluri, până atunci! Lucian Vasiliu
m-a invitat la sfârşitul acelui an să citesc la Cenaclul
următorul debutant. Sunt multe concursuri de debut,
„Junimea”, a fost un moment emoţionant, crucial, isdupă un nume, există graba să apară altul, a doua cartoric pentru mine să citesc într-un loc „aşa bătrân” şi
te nu mai e urmărită în multe cazuri, sau nu mai se
încărcat de istorie literară ! M-am mai întâlnit cu Luridică la nivelul primeia. Acelaşi poet ia toate premiician într-un început de primăvară cenuşie, câţiva ani
le într-un an, cu o carte, doar pentru că nu e alta mai
mai târziu să-mi dea autograf pe o carte, am petrecut
bună în competiţie, una mult mai slaba decât cea slao noapte printre poeţi, gazdă fiind Matei Vişniec, tabă. Se cere o instanţă critică să modeleze, valorizeze,
citurn, care mai mult ne-a suportat, vizibil deranjat
aşeze, aud multe voci în direcţia asta cei care zic aşa,
visează încă la „singura voce”, la „instanţa critică”, in„de mulţime”. Mi-amintesc cât de încântat era Ovidiu
staurată în istorie: Maiorescu, Lovinescu, Manolescu,
Genaru să-i vorbesc despre o cărticică a lui „Nuduri”,
ultimul încă aşteptat să ne salveze din potop. Critici
credea că a trecut neremarcată... Pe Ioana Dinulescu
sunt destui, cred eu, Agenţiile de carte lipsesc, care
am vizitat-o la Craiova, voia să urmez facultatea acosă medieze între edituri şi artist. Dacă lipseşte o inlo, să fim mai aproape, dar n-a fost să fie...Mi-a pus
stanţă supremă, se face un interschimb între memla dispoziţie biblioteca ei, m-a şi lăsat să aleg un suvebrii unui grup, se critică între ei, se ajută. Despre linir: Celine, „Călătorie la capătul nopţii”. M-a învăţat

Anchetele revistei
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

23

casă rămâne. Orfeu cu lira a mişcat mai
mult în lumea asta decât Hercule cu
bâta! Atunci când te apasă ceva, când
ai o problemă sau o durere, trebuie întrun fel sau altul s-o prelucrezi; astfel
când poetul suferă face din suferinţă un
poem. Adevărata poezie devine de la
7. Nu există un timp pentru creaţie, a trecut demult vre- sine atât filozofică, morală, etică, estetică,
mea când trebuia să aştepţi inspiraţia. Scriitorul crea- religioasă, politică cât şi socială!”
teratura de azi pot spune la fel ca acum 10 ani: România literară e fragmentată. Există câteva grupuri
de interese: un ICR care-i promovează pe susţinătorii puterii, filozofii care scuză gafele puterii, rinocerizarea s-a produs, un popor fără înţelepţi e ca un sat
fără câini, sau ca un individ fără minte, o ia şi el încotro îl duce valul, sau ca un orb din „Parabola orbilor”, ţinându-se de turmă.

ză după un program, experimentează în poezie, foloseşte scheme, tehnici într-un orar bine stabilit. Acum 1. Vântul nu-l poţi opri a bate, poţi însă construi mori
de vânt; manipulând destinul, acesta devine „şi mai
scriu despre cum se fac romanele, cum se îmbină. De
Destin”, opţiunea însă este doar o joacă puţin controcâţiva ani aştept să public un volum de poezie...pe
labilă şi acela ce va avea la moarte din toate cel mai
care l-am scris … după un program.
mult, acela va fi câştigătorul, fiindcă la urma urmelor Dumnezeu ne dă materia primă, diavolul însă pe
7 + UNU.
cei ce o prelucrează. Ergo, cel mai sigur demers de
carusel
a rămâne sărac e alegerea a două opţiuni: A devemă umplu de imagini
ni
poet şi a rămâne sincer. Destinul poate mai puţin,
duc cu mine tot
cu siguranţă mai mult, au determinat fapopţiunea
ce agăţ cu privirea/aud voci de demult sau de mâine/
tul
ca
în
anul
1986 să fiu declarat „persona nongrastau şi lenevesc
ta”
în
urma
unui
editorial pe când eram redactor şef
meditez până mă fac una cu sticla rece a geamului
al
unei
reviste
dinafara
ţării. Destinul mi-a dat harul
acum
versificaţiei
dar
în
acelaşi
timp opţiunea de a o valomă tăvălesc printre bulgări
rifica. Destinul mi-a dat numele pe care-l port întrşi pietre şi
o ţară în care nu se potriveşte iar eu am optat – ca
ace printre excrementele animalelor îmblănite
scriitor – pentru acest nume cu multele ei dezavansunt în iarba uscată
taje.
Destinul m-a rupt în trei limbi native, eu am oppe care în acest moment
tat
activ
pentru două. Ce rol joacă (a jucat)? Româvecinii o răpun
nia
e
o
ţară
în care creatorii trebuie să fie de prefeşi-o târăsc la pubelă
rinţă
români
- experienţă pur personală - sau, poate
(ce cuvânt fain
mult mai important, să aibă nume de români ca să fie
dacă aş fi extraterestru aş crede
cu adevărat integraţi (în adevăratul sens al cuvântucă-i o cutie cu lucruri delicate)
lui)
în literatura ei. Opţiunea de a-mi păstra numele
starea de duh de desfrâu sufletesc
numelui!) au fost în multe rânduri fatale: la
(şi
grafia
nu e decât o consonanţă cu
admiterea
în liceu am fost „rugat” să merg la secţia
bătaia planetei
germană
sau
maghiară. La Facultatea de Litere din
acum sunt la-nălţimea gleznei de broască
Bucureşti
–
română
– am trecut admiterea dar… nu
şi aşa de obosită de parcă
am
fost
admis.
Toată
viaţa (până în urmă cu 18 ani),
aş sculpta apa
scriind predominant în română, numele mia fost –
2011-11-09, Târgovişte
exagerat de multe ori – românizat: din Christian W.
Schenk am ajuns să mă citesc ca Cristian V. Şenc sau
Christian W. Schenk
alte aberaţii asemănătoare. Oare literatura română ar
fi
rămas mai săracă cu un Mihail Eminovici? (Mă mir
„Poezia este
că până acum nu a venit nici unul să mă numească
mult mai mult
Christian Şenchescu…

decât perceperea
realităţii, însă
totuşi trebuie
să rămână în
limitele perceperii
realităţii, la fel
ca un palat care
este mai mult
decât o casă dar, la urma urmei, tot o
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2. Primele încercări literare le-am făcut la vârsta de 7-8
ani; momentul debutului e mai greu, depinde ce înseamnă pentru fiecare debutul. În orice caz, un fel de
ieşire în lume, nu? În 1961 am publicat pentru prima dată o poezioară (mai mult un „plagiat” după Arghezi, la îndemnul şi sprijinul acestuia). În 1969, la
Cartea Românească, sub conducerea lui Marin Preda, o carte de balade germane. În 1971 două poezii
în „Viaţa Armatei”, între 1966-1973 în revista braşoveană „Astra” mai multe materiale, în 1984 (sub pse-
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udonim) m-au publicat dramaturgul Dan Tărchilă şi
criticul Mircea N. Rusu în „Almanahul Coresi” iar în
1981 am publicat pentru prima dată o carte consistentă în Mainz (Renania Palatina), editură proprie.
Debutul meu editorial în România a fost definitiv (cu
opere proprii) în anul 1991 în Bucureşti.

în Muză ştie când a venit timpul, cine e sclavul unui
„trebuie” nu ajunge decât maximal la mediocritate.
Pentru orice în viaţă vine un timp, un timp pe care –
însă – nu noi îl hotărâm atâta timp cât tindem – pe
cât se poate – spre perfecţiune. După ce ai creat ceva,
atunci şi numai atunci, se scurge totul în imensul vas
al „timpului creaţiei”, timp care nu vine, ci care a fost.

3. Ce pot să-ţi spun dragă prietene? Cred că toată viaţa.
Faculataiv: 7 + UNU.
Nici acum nu sunt sigur că am ajuns la prima mea
carte, cu toate că am publicat multe. Probabil acea Destinul meu
primă carte va fi după mine.
Destinul meu a fost cuvântul şi contopirea lui în vers,
eu nu l-am scris fiind doar sclavul pluralităţii-n univers,
4. Bunica, pentru mine evident, a început să-mi reci- născut dintr-un cuvânt spre frază fără vreun drept la un
te din fragedă copilărie din baladele germane, fiind mormânt
o împătimită cititoare de lirică la fel ca şi tatăl meu. până în clipa-n care fraza se va-ntregi iar în cuvânt.
Mama îmi citea, în afară de poveşti maghiare, poezii de Sándor Petőfi, Endre Ady, László Arany, En- Destinul meu a fost cuvântul! Ori şi-n ce limbă s-ar ivi,
dre Tóth sau István Eörsi. Primele contacte cu liri- prin mine-şi bate joc de mine, prin mine se-ntregeşte şi
ca (de copii) în limba română le-am avut la grădini- prin mine vrea s-arate frazei că nu-i decât o consonantă,
ţă. Urmând şcolile în română, am avut primele con- vocală – uneori – de ştirbă şi existenţă delirantă.
tacte cu literatura mare a ţării, în acea perioadă îndrăgostindu-mă de ea, fapt care m-a urmărit o viaţă Îngenunchez să-i simt aroma şi blestem când se ascunîntreagă chiar dacă am plecat din România în urmă de-n mine
cu mai bine de 35 de ani. Ca evenimente biografice ba într-o limbă, ba-ntr-o alta, ba-ntr-o metaforă, ba-n
care m-au influenţat, au fost mentorii mei Tudor Ar- rime
ghezi şi poetul transilvan Vasile Copilu-Cheatră. Mai jucându-se de-a Fraza-Oarba – Copil-Destin de iad şi
târziu am avut ocazia să-l cunosc la Portlligat, lângă sfânt
Cadaqués, pe pictorul Salvador Dali, ale cărui ima- ce m-a născut să simt durerea cuvântului în necuvânt.
gini mi-au schimbat totalmente metaforica de mai
târziu şi dragostea pentru imagini plastice.
De-mi va-ngădui la moarte – să mor sper că-mi vangădui –
5. Noi suntem în lumea asta singuratici cu un subconşti- voi întreba de Babilonul o joacă a fost spre-a mă-ntregi
ent extrem de bine dezvoltat. Noi nu avem – sau nu iar eu unealta jucăriei – rupt în trei limbi – trăind cu
am avea voie – să avem carnete sau carneţele politice, gândul
să nu aderăm la o ideologie. Prin acest subconştient speranţei că destinu-mi, totuşi, nu poate fi fost doar
avem o legătură, câteodată fatală sau altădată bene- cuvântul.
fică, atât cu cetăţenii, cât şi cu puterea. Doar – foarte
târziu – când conştientizăm acest lucru, realizăm fa- Eu v-am iubit
talitatea sau beneficul. Din păcate se confundă foar- Un Rondel
te uşor adevărul cu politica, etica cu cetăţeanul, morala cu colectivul, conştiinţa cu gândirea liberă. Nici Voi m-aţi uitat prieteni, dar vă iert,
noi, scriitorii, nici cetăţenii nu pot – prin esenţa în- Vă iert că n-aţi ştiut cum vă voi plânge
săşi a naturii - fi liberi.
Când orice gând spre voi mi-a fost deşert,
Când orice gând sta aripile a-şi frânge.
6. Literatura română contemporană este puţin crispată
faţă de celelalte literaturi europene şi suferă – fără ni- M-aţi aruncat în lume, nu vă cert
cio motivare concretă – uneori de complexul inferio- Că nu aţi vrut din resturi a mă strânge;
rităţii, alteori de o grandomanie dusă până la hazard. Voi m-aţi uitat prieteni, dar vă iert,
La frontiera mileniului III literatura română poate Vă iert că n-aţi ştiut cum vă voi plânge.
oricând concura cu restul Europei şi ar putea ajunge
chiar dincolo de marginile pe care şi le-a impus sin- Acolo dus, acolo-n depărtare
gură dacă ar putea trece peste orgoliile şi vanităţile M-am ridicat cum sunt, din sfert în sfert
care o urmăresc din depărtare, activ/pasiv, de foar- Şi v-am slăvit întregul drum pe care
te mult timp – şi care, pe an ce trece, par a se înteţi. Nu m-aţi hulit, dar m-aţi lăsat inert.
7. Nu cred nici într-un timp al creaţiei şi nici într-un Voi m-aţi uitat prieteni dar vă iert!
program al scriitorului. Dacă totuşi încercăm să ne
Boppar, Germany. 2012
sufocăm în aceste şabloane-menghini, atât „timpul”
cât şi „programul” refuză a ne sta alături. Cine crede
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Adrian Suciu

„Doar opţiunea
e fundamentală:
destinul e
conjunctural.
Un mare artist
se împlineşte
sufleteşte prin
propria-i artă,
indiferent de
conjuncturi.”
1. Doar opţiunea e fundamentală: destinul e conjunctural. Un mare artist se împlineşte sufleteşte prin propria-i artă, indiferent de conjuncturi. Nimeni nu va
putea, vreodată, să facă lista marilor artişti pe care
destinul i-a scos din scenă dar asta e doar spre paguba societăţii şi nu a lor. Unui mare artist, bucuria
creaţiei îi este suficientă şi transcende condiţionările destinului. Destinul are rol doar în receptare, recunoaştere publică, recompensă socială. Ce mărunţişuri pe lîngă bucuria creaţiei!!!

treze mintea şi sufletul libere pînă la moarte. Scriitorului care se vinde pentru avantaje, materiale şi/
sau de carieră, îi voi prefera curvele care fac sex pe
bani. Dacă Sfîntul Petru îşi face datoria, ele vor intra mai uşor în rai.
6. O sumă de contradicţii.
7. A răspuns Eclesiastul la întrebarea asta : există o vreme pentru orice… Lucrez la un roman pe care sper
să-l termin în 2012.
7 + UNU.

Vin mai este

Mi-aduc aminte de cînd eram bătrîn
şi mergeam pe o stradă care trebuie să existe.
Era linişte. Să umplem liniştea noi!, a strigat cineva
în crîşma veselă care trebuie să existe,
unde-s cîinii şi femei frumoase ca seminţele
roditoare. Eram bătrîn şi adunam cocoaşe
de odihnă în spate pentru acum.

Sînt bătrîn şi încă mai fug de acasă
pe străzi care trebuie să existe. Eu şi amarul meu
sîntem prieteni buni: nici nu-l înec
şi nici nu-l sugrum. Şi nici
2. Istoria literaturii este, inevitabil, (şi) o chestiune adminu ne părăsim unul pe altul – bem împreună.
nistrativă. Scriu literatură de cînd ştiu să scriu. Prin
clasele primare, participam cu poezii la tot felul de
Eu şi-amarul meu în crîşmă:
concursuri, încurajat copios de învăţătorul care susvin mai este, noi mai sîntem!
ţinea că am talent. Debutul pe care mi-l asum oficial a fost în revista Tribuna, în 1990, cu o prezentare
Vulturii tandri
a lui Ion Mureşan.
Un om avea o dragoste şi o ţinea ascunsă.
3. Indecent de simplu. Fusesem “înfiat”, din fragedă stu- O îmbrăca, o hrănea, o împăca
denţie, de către regretaţii Mircea Zaciu şi Marian Pa- şi o ţinea ascunsă. Într-o zi, s-a făcut iarnă
pahagi. Aşa că, după vreo 3 ani de apariţii prin re- şi omul a uitat de dragostea lui ascunsă.
vistele literare, am inaugurat, la iniţiativa lor, colec- Cînd şi-a adus aminte, a dat fuga într-un suflet
ţia de debut a Editurii Echinox, în 1993, cu volumul dar ea îngheţase şi roiau vulturii tandri în jurul ei.
Numai
“E toamnă printre femei şi în lume”.
buzele ei mai erau calde şi-a murmurat:
4. Imposibil să răspund la întrebarea asta: orice listă aş
face, ar fi inevitabil incompletă. Fiecare dintre noi „Cine-a mîngîiat cu dragoste obrazul mortului
este, în fond, suma propriilor experienţe şi întîlniri. ştie că nu seamănă cu nimic la atingere. Nici cu gheaţa,
Pe de altă parte, fiind o fire liberă şi independentă, nici cu mătasea, nici cu nisipul.”
nu am avut niciodată idoli, nici în literatură şi nici
în viaţă. Modele da, dar nu sînt dispus să vorbesc pu- Viaţa de apoi a gutuilor
blic despre ele, e o experienţă intimă care ţine de al- Cînd cerul îmi pare prea mare şi mă striveşte,
chimia propriei mele deveniri.
mă duc în pădure. Printre frunze, se văd doar bucăţi
de cer, mititele. Şi eu trăiesc şi mă simt bine.
5. Puterea a fost întotdeauna hipnotică pentru scriitori. Ca o călugăriţă care s-a rugat
În spatele tuturor marilor aberaţii din istoria omeni- toată noaptea şi, înainte să adoarmă,
rii, din antichitate şi pînă la comunism şi fascism, au se miră: Oare cine-o fi Dumnezeu?
stat scriitori şi intelectuali care au justificat, din în- Ca un soldat care dezertează ca să-şi întrebe
alte considerente sociale, morale şi umanitare, ori- cîinele de-acasă: Oare borcanele cu gem
ce! Scriitorul sau intelectualul care, indiferent de sînt viaţa de apoi a gutuilor?
motivaţie, devine un propagandist al puterii, indi- Ca un călător străin undeva.
ferent despre ce putere vorbim, nu-mi inspiră nicio
Bucureşti, 2012
încredere. Scriitorul, dacă le are, e dator să-şi păs-
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Opera neperisabilă
Căutăm să dăm răspunsuri la chestiuni ce sunt, la o adică, insolvabile: privind soarta tristă a scriitorului român, privind proasta funcţionare a instituţiilor, a politicii, a economiei… dar a cui nu? Privind incultura, prostul
gust. Sau încercăm să ne dăm seama de ce artiştii nu-şi găsesc un loc normal în societate, nu-şi află recunoaştere,
ci se lovesc de nepăsare… Trăim în România, nu-i aşa? Nu vom găsi răspunsuri, lumea românească e un fluviu
prea poluat ca să mai poţi discerne între bine şi rău şi să dezvălui cauzele… Un fluviu poluat cu greu mai poate susţine viaţa. Dar, cum trebuie să mergem înainte, măcar să căutăm acele lucruri ce ne pot susţine existenţa,
ce pot procura detaşarea necesară uneori şi, de ce nu, ne pot încânta chiar. Iar a fi scriitor înseamnă, printre altele, să meditezi continuu asupra valorii operelor literare. De aceea mi-am permis să adresez o provocare scriitorilor, să vorbească despre ce cred ei că dă valoare unei sau altei opere literare. Întrebarea a fost următoarea:
„Există opere literare pe care timpul nu le-a alterat. Care consideraţi că sunt acei „ceva“ ce le fac neperisabile… ?“
Anchetă realizată de Dan Perşa

Dan Sociu
Textele care surprind/produc situaţii paradigmatice, valabile oricând - de la Homer ne amintim înstrăinarea, dorul de
casă şi întoarcerea acasă, iar la nivelul expresiei, brutalitatea
lumii exprimată foarte bine - luptători superbi zac acum în
praf/ şi vulturii îi iubesc mai mult decât i-au iubit vreodată
nevestele. Emoţii foarte puternice, universale, prinse in formule simple - But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than weOf many far wiser than weAnd neither the angels in heaven above,
Nor the demons down under the sea,
Can ever dissever my soul from the soul
Of the beautiful Annabel Lee.
Dincolo de orice analize, cred că diferenţa o face inspiraţia, unele texte sunt inspirate şi rezistă, altora, deşi bine făcute estetic, le lipseşte smalexul (aşa îşi numesc maneliştii elementul misterios care-i separă pe cântăreţii buni de cei magici). Nu ştiu ce e inspiraţia, dar e evident că e ceva, altfel n-ai
face marţi o capodoperă şi vineri o chestie mediocră - eşti
acelaşi artist, cu acelaşi meşteşug, totuşi de câteva ori in viaţă îţi iese foarte bine şi în rest faci obiecte frumoase şi corecte, dar lipsite de graţie.

Maria Bălaşa
Mi-am pus cu mulţi ani în urmă întrebarea aceasta, când
constatând că nu-mi mai ajunge timpul şi că nu există vreun factor să mă oblige să citesc ceva anume, am început sămi selectez lecturile.
Răspunsul pe care mi l-am dat a fost că general-umanul
ca temă, iar ca stil, acel ceva ce atinge o coardă sensibilă prezentă la majoritatea oamenilor. E un răspuns cam vag? Aşa
este, dar dacă scriu mai mult aveţi răbdare să citiţi?
Practic: dacă nu sunt «prinsă» de carte la primele zece
pagini, o las din mână. Există riscul cu această metodă (am
păţit-o cu Dao de Jing/ Cartea despre Cale) să treci pe lângă cărţi mari. Dar, dacă este într-adevăr «mare» o carte şi ai
nevoie de ea în evoluţia ta, e imposibil să nu revii la ea. Totul e să ştii că există.

Marius Ştefan Aldea
Opere literare nealterate de trecerea timpului sunt multe,
atât de multe încât o viaţă de om nu este suficientă pentru a
le consuma în tihnă. Ar fi interesant de amintit opere de nezdruncinat din literatura univerală, începând cu dramaturgii greci din Antichitate şi terminând cu ultimii mari poeţi
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şi prozatori ai secolului XX, dar ne-am întinde pe prea multe rânduri iar eu nu am competenţa unui istoric literar pentru a satisface un subiect atât de complex.
Aş vrea, totuşi, să vorbesc puţin despre ”orătăniile” din
ograda noastră. Nu o să vă plictisesc cu Nicolae Olahul sau
Nicolae Milescu şi nici cu marii noştri cronicari, autori de
literatură religioasă sau cu toţi aceşti precursori importanţi
pentru limba şi literatura română. O să mă opresc la poezie,
pentru că poezia este stâlpul cel mai solid al literaturii noastre. Chiar dacă avem o literatură minoră, aproape inexistentă în afara graniţelor, consider că nicio altă poezie (din literatura universală) nu poate fi mai mare şi mai semnificativă pentru sensibilitatea noastră ca popor. Numiţi-mă nebun,
dar voi spune că poezia românească, deşi a apărut sub formă cultă (asta însemnând apariţia unui sistem solid al limbajului literar) grozav de târziu, este la fel de mare ca oricare
alta (puneţi degetul pe hartă şi alegeţi voi o ţară!). Şi nu spun
asta pentru că românul s-a născut poet, ci pentru că orice om
s-a născut poet, astfel că poezia existentă sub formă latentă
din orice individ are nevoie de o abordare lirică de-a locului,
care să o cutremure şi să îi dea refresh după refresh. De aceea, operele poetice traduse din marii autori universali nu vor
fi niciodată la înălţimea fiorului poetic al individului vorbitor
de limbă română. Şi nu vorbesc de lectorul avizat, de cercetători, critici, istorici etc. care de dragul ştiinţei (atenţie, nu
de dragul artei) pot simula o sensibilitate cameleonică. Dar
uite că mă întinsei cu vorba, am ales să vorbesc despre poezie şi mă trezesc făcând proză.
Voi spune, în continuare, câteva nume de poeţi români a
căror operă consider că nu va fi ciuntită şi sărăcită de trecerea timpului. Aşadar, voi da unul sau mai multe nume pentru fiecare epocă poetică, începând cu romantismul şi terminând cu generaţia anilor 70. Consider că m-as pripi dacă aş
termina cu postmodernismul.
Romantismul junimist - Mihai Eminescu; Simbolismul
- Alexandru Macedonski; Sămănătorismul şi Poporanismul
- George Coşbuc şi Octavian Goga; Modernismul (interbelicii) - Tudor Arghezi, George Bacovia, Ion Barbu, Lucian
Blaga; Tradiţionalismul - Vasile Voiculescu, Barbu Fundoianu, Ion Pillat; Avangardismul şi Suprarealismul - Ilarie Voronca, Tristan Tzara, Geo Bogza, Gellu Naum; Generaţia 60
- Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ileana Mălăncioiu, Petre
Stoica; Onirismul - Leonid Dimov, Emil Brumaru; Generaţia 70 - Mircea Dinescu.
Intuiţia îmi spune că opera acestor mari poeţi va fi la
mare căutare şi peste 100 de ani de omul de rând care îşi face
timp şi pentru poezie.
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Remus Valeriu Giorgioni
Există şi nu prea! Orice carte îşi are - ca omul - viaţa, destinul
ei. Cum orice grilă de lectură se aplică subiectiv: prin „ochelarii adolescentului miop” (şi scăpărător de inteligent) – prin lupa
omului matur sau luneta bătrânului înţelept. Până la urmă, prin
telescoapele epocii.
Încerc să mă gândesc puţin la câteva din cărţile pe care le-am
citit eu însumi şi care, la momentul acela, m-au marcat profund.
La cât a rămas din ele în mine… Şi constat că, deşi sunt multe,
am rămas cu puţin din lectura lor, ca beneficiu moral-spiritual, ba chiar intelectual. M-au impresionat la timpul lor: Muntele vrăjit, Un veac de singurătate, Războiul sfârşitului lumii, Jocul
cu mărgele de sticlă, Orbirea, Toba de tinichea, Idiotul, Război şi
pace, Rusoaica, Magicianul, Deşertul tătarilor… (Vă daţi seama
că lista e enormă, aş putea să umplu pagina cu ea. Dar dacă cumva, vreuna din cele de mai sus lipseşte cititorului tânăr, cred că
ar trebui să facă ce am făcut şi eu la vremea mea.)
Au fost şi unele care m-au dezamăgit (sau nu m-au satisfăcut pe măsura aşteptărilor): Lolyta, Oraşul şi câinii, Donna alba,
Amantul doamnei Chatterley, Logodnica locotenentului francez.
Va zice cineva - de preferinţă din tânăra generaţie: ăsta e ori sectar, ori redus, - sau şi-şi! Ba eu zic că nu: de pildă nu m-au dezamăgit în nici un fel cărţile lui Henry Miller (dar nu citesc Pavel
Coruţ, Sandra sau Dan Brown!). Deşi marea doamnă - „decană”
- nu are întotdeauna dreptate să intr(a)TRADUCĂ în pagină cu
tot entuziasmul orgasmul şi organele sexuale ale autorului occidental - al unuia oarecare, nu ne referim la unul anume. Apoi
daţi-mi voie – judecaţi-mă voi: Nu-mi place Ulysse (mai ales ultima parte), nici dacă s-ar scrie simplu, Ulise; nu-mi place nici
pe sfert cât Iliada sau Odiseea. Dar, mă rog, aici nu-i vorba de
preferinţe, nu ni se cere o listă de titluri – de aia am şi luat foarfeca din start! Ceea ce vreau să spun e că am reţinut cam puţin
– nepermis de puţin! – din fiecare carte mare citită. Deşi cartea
cea mai citită de pe glob, după unii (exceptând Biblia) ar fi Cien
anos de soledad, pe care ar fi, cică, „degustat-o” vreo 50 de milioane de muritori, nici nu e un roman fundamental, obligatoriu în manualul de literatură al oricărui cetăţean planetar. Mai
degrabă aş opta eu, la poziţia asta pentru volumul I al unui autor român trăitor în ţară. Da, - nu vă speriaţi! – e vorba chiar de
Orbitor I, pe care eu îl simt şi-l percep ca fiind mai dens şi mai
percutant; mai „penetrant”; mult mai persistent în memoria lectorului atent şi perseverent. M-a marcat iremediabil romanul
PRINS al românului de la Beverly Hills and Hollywood, Petru
Popescu – dar, vă rog, nu mă întrebaţi de romanele „nobelizabilului” Norman Manea, cunoscut şi apreciat pe undeva, pe vreun
main street…, dar nu în limba şi ţara de origine.
… Iarăşi nu răspund la întrebare (nu mă aflu la obiect), dar
consider necesar să mă pronunţ prin exemple. Pe mine m-a
marcat mai puternic Războiul sfârşitului lumii decât Război şi
pace, cu interminabilele lui digresiuni pe tema strategiilor belicoase napoleoniene. M-a marcat Magicianul (deşi la prima lectură m-a cam zăpăcit) – un mare roman de dragoste; dar m-am
cam dezumflat la lectura Logodnicei…, cum am şi scris într-o
cronică comparativă.
Dar să revenim totuşi la oile noastre. Acei „ceva” care fac
nepieritoare o operă literară sunt de fapt unul singur: Succesul peren, sau mereu revenant al unei cărţi e asigurat de cantitatea de viaţă, suflet general-uman conţinut. O carte adevărată
trebuie să vorbească „doar” despre viaţă şi moarte, dragoste şi
durere (adică doar despre TOT!). A, că editurile contemporane,
mai demult cele occidentale, acum tendinţa resimţindu-se şi la
noi cer scandal şi sex/perversiuni sexuale, vulgaritate şi oroare,
asta nu dovedeşte decât setea lor de înavuţire rapidă şi degradarea gustului public (pentru frumos); alterarea lui – să sperăm –
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temporară. Dar cel mai grav lucru este scăderea apetitului pentru lectură, cu consecinţele lui directe: diminuarea vădită a pieţei de carte. Editurile sunt (încă) salvate de : 1. Faptul că majoritatea titlurilor sunt finanţate/sponsorizate şi 2. Faptul că nu se
simt obligate să plătească un procent din vânzări ca drepturi de
autor, dar dau fără să crâcnească 25-30% la difuzor. Cărţile mari
ale lumii au, fiecare, elementul ei peren, pe care însă nu-l poţi
descoperi dacă nu le-ai citit… Epopeea lui Ghilgameş, Iliada şi
Odiseea, Eneida, Kalevala, Mahabharata şi Ramayana… Dar, să
nu închei pe acest ton absolut pesimist, declar sus şi tare: Singura carte care şi păstrat conţinutul intact de-a lungul secolelor şi
mileniilor (3,5 milenii!) e Biblia, Sfânta Scriptură. Restul e – mai
mult sau mai puţin - făcătură. Literatură. Maculatură.

Vlad T. Popescu
Nu-i scriitor care să nu viseze că opera lui va rămâne interesantă şi apreciată peste ani, peste mulţi ani, chiar şi atunci
când lumea lui va fi dispărut, limba în care a scris va fi fost uitată, iar accesul către paginile scrise va fi posibil doar prin traduceri. (Aşa cum şi accesul la Shakespeare este, de fapt, posibil astăzi doar în urma traducerii din engleza veche în engleza contemporană.) Când farmecul limbii este miza textului, el singur
nu poate asigura eternitatea, chiar dacă suntem la prima apariţie a unor cuvinte celebre. Eventual rămân acestea, traduse cât
se poate de bine, mereu retraduse, dar opera, ca ansamblu, dispare. Deci Shakespeare nu-i neperisabil doar din cauza lui ”O,
slăbiciune, numele tău e femeie!”.
Când lumea ta moare, detaliile vieţii cotidiene pot da un farmec oarecare, dar opera literară nu-şi propune să fie doar o cronică, iar interesul pentru cronici este limitat la un cerc restrâns,
nu putem numi operă nepieritoare un text care doar aruncă o
lumină asupra unui univers dispărut. Dacă-l citesc pe Balzac,
nu o fac pentru a afla detalii despre cum se circula prin Paris.
Când privirea autorului este orientată către un viitor îndepărtat, iar nu avem garanţia operei nepieritoare pentru că nimic
nu-i mai perisabil, de fapt, decât anticipaţia (atunci când este
strict o speculaţie asupra ştiinţei şi tehnologiei, fie aceasta ştiinţă reală sau umanistă). Viitorul este un subiect fierbinte azi, nu
în viitorul imaginat. Recitesc ”2001: o odisee spaţială” deşi nu
mi-a spus nimic despre anul 2001 nici atunci şi nu-mi mai spune nici astăzi, când viitorul a trecut.
Când personajul principal este real şi rămâne el, prin faptele
lui, interesant peste secole, iar nu avem garanţia perenităţii pentru că întotdeauna pe cititor îl va interesa mai degrabă perspectiva contemporană asupra evenimentului istoric, nu fresca realizată încă sub imperiul evenimentelor. „Napoleon Bonaparte“,
drama lui Dumas tatăl, din 1831, mă interesează mai puţin decât seria lui Max Gallo, care şi ea va spune puţin peste un secol.
Cred că perenitatea este oferită doar de ceea ce opera poate oferi realmente interesant despre om, despre emoţiile, sentimentele, pulsiunile, motivaţiile lui, indiferent de timp şi loc, dincolo de detalii şi decor. O nouă perspectivă asupra arhetipului,
o nouă evaluare a acestuia va face mereu diferenţa, chiar dacă
nu se bazează pe cea mai frumoasă metaforă. Este ceea ce oferă, de fapt, şi Shakespeare, şi Balzac, şi toţi cei care pot fi trecuţi
pe lista autorilor care au dat măcar o operă neperisabilă. Dacă
ai ceva original de spus despre om, ai toate şansele să fii autorul unei opere care să rămână peste timp. Dacă înlocuieşti preocuparea faţă de om cu orice altă temă, oricât de spectaculoasă şi vandabilă la momentul scrierii, aceasta va deveni, în timp,
un lest care va duce opera pe fundul oceanului, acolo unde putrezesc toţi cei condamnaţi pentru orgoliul de a fi considerat că
omul nu-i suficient de spectaculos pentru ei.

Anchetele revistei
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„deeper than deep“

în fiecare zi
când vreau să-mi amintesc de mine
mă uit într-un înger prin chiar ochiul său drept
*
în fiecare zi
când vreau să-mi amintesc de înger
mă uit din înger afară chiar prin ochiul său stâng
*
când obosesc de atâta privit
încep să scot din înger prin chiar ochiul său drept
fire de nisip fire de nisip fire de nisip
*
dar
de fiecare dată chiar prin ochiul său stâng
năvălesc înapoi în înger firele de nisip firele de nisip
firele de nisip
*
nu ştiu unde să mă mai ascund de atâta deşert
şi de atâta înger
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în salcâm, cum furi
ouă de cioară și cum ești atacat de ciori…

De unde nu poți scăpa

mirosul greu al ierbii netunse și fluturii
albi zburând cu burta în sus, în
picaj, așa-i vezi tu? Tu, întinsă pe spate, piatră. Piatră
peste piatră, la râșnit de grăunțe: eu,

cu fața în jos, „izvor al
ritmului cosmic”, așa cum îți place ție să-mi spui. E
o vară lesnicioasă și
aventurile amoroase șoptite pe la colțuri se învață
pe de rost, se însușesc „de parcă ar fi fost
ale noastre” și se povestesc mai departe. Pe la colțuri,
unde pereții se coșcovesc și unde
se vând papagali, tămâie, banane verzi: nu
departe de locul ciocnirii

Liviu Ioan Stoiciu

Prins

plimbat din chilie în chilie, prin
vasul astral, cu cercuri de alun: cu durere. Prins
în propria-i cușcă electromagnetică.
Pătruns de sine, părăsit, fără să știe în ce altă parte ar
fi putut să o ia: copil al
unor vremuri prea crude. Prin harul
tăcerii, privind pe fereastră din când în când, închis pe
dinlăuntru, la o nouă răscruce: „nu mai am,
parcă, la ce mă concentra, oare nimic nu mai merită?” Aici,
în orașul în care moartea ține în gură sperma
zeului ros de lanț…

Îmbătat

îți clătești mâinile în sângele meu – scurs în lighean,
adunat ca la porci, după ce mi-am tăiat
vena principală cu lama. De ce-ai simțit nevoia să-ți
clătești mâinile? Din dragoste? Din
ură? De fiecare dată când spectacolul o cere… Te

trezești ca din cine știe ce somn
profund cu această întrebare. Îți faci cruce că nu e
adevărat. Iar ai visat? Rău ai
ajuns dacă nici pe tine, mort-copt, nu te înțelegi. Că nu
mai înțelegi nimic: de fapt, ce
cauți tu pe scena asta? Cu un sac de îngrășăminte în
căruț, traversând strada.
Te-ai îmbătat îngrozitor astă-noapte și nu mai ții minte
ce-ai vrut să-ți demonstrezi,
te-ai îmbătat – tu, care n-ai nici după ce bea apă. Acuma
îți dai seama, nu era sânge, era vin
roșu. Curgea vin roșu, în care îți clăteai mâinile… Sau
voiai să-ți rupi gâtul, nu să-ți tai vena?
Ce naiba? Organismul tău nu se mai recunoaște pe
sine și vrea să se autodistrugă. Ai
o dorință arzătoare de răzbunare, să o iei de la capăt. Te
și vezi: urcat până la cuib, în copilărie,
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cu numărul 72 a două mașinațiuni de sex diferit, loc
plin de cioburi de sticlă colorată și
ulei de motor!
E o veselie… Amândoi, eu
și tu fiind văzuți prin binocluri, de pe la colțuri:
murind de râs, țopăind, făcând
giumbușlucuri prin ierburile înalte, de unde nu poți scăpa
în univers…

Reînvia trecutul în asemenea hal

lua tramvaiul 41, îndemnat de propria slăbiciune, dând
vina pe diavol: după ce-și punea pe rană
cenușă, rană a trecutului, după ce-și punea cenușă caldă,
din lemn de frasin, care îl chinuia, cum de a
putut să reînvie trecutul în
asemenea hal? Privea în gol în dreptul lacului Ciurel,
biletele la control, soldații fumau la
ecluză, nu se apropia nimeni de ei, zăngănitul roților,
după pasaj cobora, se uita în stânga
și în dreapta, era urmărit, urca în lift, îl aștepta „femeia
luminii”, suna la ușă, sărut mâna, se uita
la ea cu duhul blândeții, ești
sigură că azi nu va veni ăla? Că avea cheie. Ea era
încurcată, dragostea o păzea de frică,
fuseseră surprinși împreună, norocul lor că blocase yala,
în sfârșit, ea potrivea limba clopotului. El

nu avea răbdare să bea o cafea, se dezbrăca, dacă ai ști
ce dor îmi era, îi
răspunde ea, credeam că nu mai apari, se întindeau
în patul tare și el închidea ochii, își
nota numele buruienilor de pe pajiște și determina
migrările celulare, ea
îi ciufulea părul plin de frunzulițe, se apleca asupra
butucului de vie și strivea, pe cerul
gurii, bobițe de struguri…
Până ce, deodată, el își dădea seama că se află în afara
corpului său și-și spunea cu glas tare:
„cât e de bine, cât e de liniștit totul, nu mă doare absolut
nimic”…
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La patruzeci dacă nu se întîmplă nimic nu este nimeni
de vină
uneori aştepţi toată viaţa să vină o zi.
Adevărul este ascuns şi probabil că va rămîne aşa de-a
pururi –
mai nimerit nu se putea şi Alexis a nimerit-o.
Iar ea, ea despre care sunt silit să tac
are intuiţia a tot ceea ce este rebel în viaţa mea!
O, Søren – copil mistagog o, viaţă discretă
ai fost tu oare prieten cu Dumnezeu?
Ai ştiut tu: ceva din Dumnezeu este exilat din Dumnezeu?
Ca un nor fără formă nici alb nici negru nici roşu nici
verde
de nici o culoare? fără sunet fără semnificaţie?
ca un sânge de fulb – dar ştiţi voi oare ce este un fulb?
Un fulb este un poet mort prin oasele lui cântă vîntul
(cînţi tu)
dar poeţi şi prostituate poţi avea pe bani oricînd...
Chiar dacă eu ştiu – de s-ar cufunda dorinţele şi lumea
toată
un poem va pluti auriu...

fundătura homer

Nicolae Coande

Poetul îşi declină faima

Se întoarse şi spuse – am cunoscut totul
dar am venit prea tîrziu.
Acum în vîrsta de fier nici un mesaj nu animă
vocile mele
vocile spun bine căci pe mai multe vorbesc
dar într-o singură limbă
limba din care toţi vă trageţi ca puii predestinaţi
să fie orfelini
şi primei scîrbe pe care o zăresc să-i zică mamă.
Am cunoscut totul m-au lăudat ca pe Masiah
au trimis succubi să mă convertească
să-mi sugă măduva de Sefirot.
M-au publicat m-au făcut celebru mi-au dat de băut.
Am şters cu ei pe jos. Am venit
prea tîrziu.

Sînge de fulb

Bismark a spus: poeţi şi prostituate poţi avea pe bani
oricînd.
Auden mormăi – indiscutabil ca moartea...
Diavolul poate maimuţări orice – mi se pare că asta a
scris-o
un discipol al lui Guénon.
Şi Silone: daţi-mi o singură propoziţie şi vă voi spînzura
autorul.
Cred că este în sală zise cineva.
În sală, dar nu în viaţă uitaţi-vă cum s-au rărit rîndurile
cum se răreşte părul după treizeci de ani.
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respir cu plămînii altei lumi între zidurile astea vechi
sînt amețit și greu nu mă mai pot ridica uşúre
la căderea serii – iată vaca asta străluceşte
de la o vreme singură pe cer
cîndva am să mă îngrop de viu în pămînt. voi lăsa
doar o mînă afară pentru vechii trecători ai
fundăturii homer (uliţa-ngustă sub care trăiesc)
voi indica sensul şi direcţia de mers
cu policarul dreptei crescut monstruos şi zdrobit
de apăsarea hulei care vine
va fi o zi apoi va fi o noapte va fi scîrba asta
de lumină. respir cu o icoană în minte
sînt secera întristării – omul mare plînge în somn.

Oameni tăcuţi

Îmi lipseşte un bar de negri în craiova.
lou donaldson quartet
she put whisky in her coffe she put whisky in her tea
she put whisky in her whisky
în fundal privirea lui barack obama la cnn
scrutînd america afro. şi ea a zis: dar într-o zi
cineva se va ridica şi va sta de vorbă cu mine
şi va scrie despre mine
neagră şi frumoasă.
azi cînd citeam cu ochii mijiţi panorama lui mincu
mi-am dat seama că sînt cel mai negru poet
dintre cei strînşi într-un cărţoi de o mie de pagini.
Cum zice papa hem: să tăiem ce e bun şi să vedem
dacă mai merge.
Am fost mîndru pe loc de originea mea.
Sînt pe la pagina omieosută colţ cu blue note
unde-a şoptit sorescu ceva ce-am uitat. O ciorbă
de burtă să fie.
Îmi lipseşte o muzică mare cîntată
de oameni tăcuţi.
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ca să înțeleg mai bine am ieșit dimineața din casă
ca un faraon în cîmpiile cu orez din fața piramidelor
și cu multă migală mi-am întors sufletul pe dos
și l-am lăsat așa în voia sorții
o viață de om.
3.
Oameni şi peisaje
(nu voi şti niciodată)
faţă în faţă cu moartea nu voi şti niciodată
dacă am învins. sînt reguli clare care adună
în spatele casei anotimpuri de iască.
aici şi dincolo nu mai sînt graniţe
totul pare desăvîrşit. nu mai am viziuni
doar o anumită surzenie apropie realitatea de margini.
stăpîn pe o mare închisă
cobor pe ţărm o dată pe an
îmi trec sufletul
din mînă în mînă
ca pe un orizont greu de pipăit
în partea asta de lume.
4.
Oameni şi peisaje
(trec de mijlocul zilei)

Radu FLORESCU

1.
Oameni şi peisaje
(o secundă de grație)

încă o călătorie şi ar fi fost de ajuns
să-mi găsesc locul în lume.
dar asta nu s-a întîmplat şi de atunci
caut continuu o breşă
un timp paralel
o secundă de graţie
să pot trece dincolo
un alt om.
2.
Oameni şi peisaje
(rînd pe rînd risipiți)
moartea e un vis enorm pe care nu-l spui nimănui.
rînd pe rînd risipiți prin ungherele cărnii
împărțeam bucuria. trăiam în alergare cu gîndurile
mereu în altă parte. îmi aminteam trupul cald al
pămîntului
cum pulsa în lumina crudă a dimineții.
urmau zilele și nopțile fără memorie
cu o ușă care se deschidea în neant.
primisem un nume și un drum pe care coboram în fiecare zi
să văd lumea. eram singur și mă îndreptam spre viitor
cu mîinile adînc ascunse în trup
cu ochii
cu inima
cu sufletul într-o anumită dezordine.
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nu datorez nimănui nimic.
ziua de mîine ca o promisiune amară a fost alegerea mea.
mă pierd între două dealuri care cresc continuu.
fiecare clipă a mea adună în partea nevăzută a inimii
bulgări de pămînt cald.
rezist tot mai greu.
în partea de sus a inimii bucăți mari de întuneric
călătoresc de la o zi la alta spre nicăieri.
trec de mijlocul zilei obosit și sătul.
cu partea de jos a inimii ating pămîntul
întorc capul și văd că nu mai e nimic de făcut.
plecat pentru totdeauna de acasă mă plimb fericit
între două dealuri care pulsează nevrotic
ca niște plămîni imenși aflați sub o stea norocoasă.
5.
Oameni şi peisaje
(la aceeaşi oră din zi şi din noapte)
uneori am atîta nevoie de mine încît mi-e frică să adorm.
oricine din preajmă îşi închipuie lucruri ciudate
despre omul care vine pe scara de serviciu.
el vine şi pleacă la aceeaşi oră din zi şi din noapte
de parcă ar căuta adăpost în hainele noastre
puse la uscat cu o dimineaţă înainte.
aşa cutreieră el
stradă cu stradă
casă cu casă
avînd grijă ca toate depresiile noastre să nu blocheze
fluxul energetic atît de precar în zilele în care mimăm
primăvara.
despre omul care vine pe scara de serviciu
se spune că nu are calciu în oase
iar uneori intră aşa peste noi
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fără să dea bună ziua. ne-am obişnuit atît de tare cu el
încît de cele mai multe ori trăim o stranie confuzie
atunci cînd ne trezim dimineaţa şi nu ştim dacă omul de
serviciu
a plecat sau trebuie să se întoarcă
în hainele aşezate frumos la capătul patului.
6.
Oameni şi peisaje
(amintiri din copilărie)
în jurul meu nu mai era nimeni.
vedeam asta pînă în a şasea zi a săptămînii.
abia acum eram stăpînul propriului meu deşert
pe care l-am construit cu migală ani de zile la rînd.
cel mai greu a fost atunci cînd am încercat să scap
de nisipul care-mi umplea buzunarele
de soarele care-mi ardea tălpile cînd păşeam
pe drumurile pustii care legau inima de ficat
plămînii de stern
globulele albe de globulele roşii
văzul de auz
mîna stîngă de mîna dreaptă
ziua de luni de ziua de marţi.
în deşertul ridicat cu atîta sudoare
mi s-a făcut foame
mi s-a făcut sete.
ani la rînd am fost căutătorul de apă
ani la rînd am aşteptat picătura de ploaie
curată şi vindecătoare să-mi aline sufletul
să-mi înfrîngă setea. dar nu.
fiecare clipă a mea semăna panică
cucerea noi teritorii.
7.
Oameni şi peisaje
(gata să uit)
gîndesc la întîmplare. totul se rezumă la aerul rece de
afară
la primăvara ce lasă în urmă un sentiment confuz de
tristeţe
la drumul tocit care duce în inima nopţii
unde de zile bune aştept sufletul să se întoarcă acasă.
e multă grabă înlăuntrul meu
o stare acută de criză domină un pumn de celule
alb-roşii.
tot mai neînsemnat sunt pe cale să uit
viaţa din care vin
viaţa din care plec.
pe cerul nopţii îmi văd trupul întins
ca un nor de purpură care se deşiră
la cea mai mică adiere de vînt.
8.
Oameni şi peisaje
(în cer oamenii tac)
în fiecare zi moartea îşi trimite iscoadele
dar tu cauţi continuu o şansă
un timp unde să dispari pentru totdeauna.
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cauţi o lume invizibilă numai a ta
unde o mare albă şi grea îţi va locui retina.
în fiecare noapte auzi imenşii plămîni ai lunii
cum respiră şi afli că încă nu eşti pregătit.
o durere atroce îţi pulsează în gînduri
şi simţi cum se roteşte timpul prin om
ca o pasăre care are aripile crescute spre înlăuntru.
dacă pleci acum mai trece o zi care sfîrşeşte în nimic
iar sufletul tău numai lapte şi miere
va părea o bizară construcţie în bătaia lunii.
acum sînt aici şi aştept.
secundele la care ai renunţat cu atîta uşurinţă
acum îşi fac culcuş cald în creierul tău.
în tot acest timp
în cer
oamenii tac.
9.
Oameni şi peisaje
(pînă în zori)
seară de seară mă plimb stingher prin oraş.
în jurul meu o pădure de suflete îşi caută adăpost
printre cărămizi şi betoane.
ziua călătoresc în burta unui peşte
care mă scoate din apele dulci spre ocean.
văd lumea ducîndu-şi viaţa pe ţărmuri
văd soarele cum tremură năprasnic pe apă
mai văd pe fraţii mei peşti cum stau veşnic la pîndă.
seara tîrziu
istovit
mă întorc de pe întinsele ape.
fiecare clipă naşte gîndul pierzaniei.
timpul din lume măsoară acum bucuria din oase.
pînă în zori
calcule simple îmi arată că în trupul unui bărbat
doarme liniştit un trup de femeie.
10.
Oameni şi peisaje
(nu mai plec nicăieri)
în fiecare seară mă întorc acasă învins.
în fiecare dimineaţă o iau de la capăt.
ies prin fereastra de la bucătărie şi plutesc uşor
deasupra oraşului.
las în urma mea umbrele grele
casele pline de rouă
copacii şi cîinii.
văzute de sus
străzile oraşului se surpă încet dar sigur.
în urma lor răsar alte dimineţi rătăcite
în care alte peisaje mor în retină.
oricît ne-am închipui lumea de aici
lumea de dincolo e tot mai aproape.
văd tufa de păducel cum respiră
cum trăieşte
cum copie frunză cu frunză inima unui înger pierdut.
în fiecare seară mă întorc acasă învins.
mîine dimineaţă nu mai plec nicăieri.
aştept furnicile să vină să-mi mănînce din palme.
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dar ce spun eu
va fi un dezastru mai feeric decât
orice apus pentru că eşti atât de aşezată în
inimă, în sânge iar sufletul mi-i ocupat în întregime.
Cum să te desprinzi?
Va fi o rană pe care-o vor vedea toţi
care se va scurge pe bulevardul Victoriei, pe strada Puşkin
şi
Lăpuşneanu, pe stradela Baudelaire prin clădirea
televiziunii centrale prin pieţe cluburi
de zi şi de noapte o rană urâtă
ca o lipicioasă meduză ca o inimă însângerată pulsând
în dezordine
ca un monstru uriaş.
Iar oamenii zice-vor: ce despărţire urâtă
ca un muşuroi ca un oraş oceanic după apocalipticul
tzunami!
- Fă ceva – îmi spune noua iubită – şi pune capăt acestei
ambiguităţi!

Daniel CORBU

TOPIREA

(Începusem să mor prea devreme)
Începusem să mor. Muream încet în fiecare zi
în fiecare oră în fiecare secundă.
Consultam tomurile sănătăţii şi ale bolilor lumii
zeci de tratate ale trecerii
cărţi despre regi glorioşi
gladiatori, cruciaţi, castelani şi celebre madone,
şamani, zoroaştri, exploratori, prinţi ai curajului
şi papi intermediari ai Bunului Dumnezeu
şi din fiecare se înălţa ca un abur
abia perceptibil revoltătorul firesc
aşa cum din adâncul materiei nimicul.
Începusem să mor vizibil. Îmi spuneau
iubitele prietenii vecinii:
Tu nu observi cum mori cu câtă evidenţă
şi impardonabil fast chiar fără un pic de ruşine
în văzul tuturor te topeşti ca o apă
ce se scurge fără de noimă-n adâncuri
sau ca o avere căzută pe mâna părăduitorilor?
Începusem să mor prea vizibil. Vorbeam cu
mult prea ocupatele celule, cu sinapsele, cuarcii, leptonii,
gluonii
şi-i rugam să oprească un timp lunecarea
de nesuportat pentru cei care chiar în acel moment
mă acuzau de pierderea clasicei demnităţi
a minimei decenţe sociale.

Dar totul căzuse în autism şi totul
lucra în defavoarea mea şi nici scepticismul
nu-mi mai era biserica sfântă a rugăciunii
iar iubita cea nouă-mi spunea:
- Degeaba ai scris şase mii de poeme despre
sânii mersul şi părul meu auriu
uite cât de vizibil mori în fiecare zi, în fiecare oră
în fiecare clipă te zbaţi ca o floare tăiată
şi nu faci nimic. Nimic şi nimic.
Iar plecarea mea e foarte aproape.
- De mă părăseşti – spusei cu glasul pierdut – va fi o rană,
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Dar eu continui să mor vizibil
în fiecare zi în fiecare oră
în fiecare secundă
crezând ca şi vechii greci în destinul câştigului
din pierderea lucrului de pierdut supus astfel măreţiei
pierzaniei şi golului absolut
continui să mor vizibil cu neruşinare,
în timp ce-mi îmbogăţesc impunătoarea colecţie de timbre
şi fluturi
sau fac adânci reverenţe unei glorii de trei parale
şi uneori chiar ascult zile şi nopţi în şir
cum din adâncul materiei urlă nimicul.

ŞAH ORB

O, Feodor Dostoievski, în paginile tale
apune luna şi răsare Moartea!
Osîndit ca şi tine
probez labirintul şi deşertul barbar
apoi strig:
DACĂ NUMAI PENTRU ATÎT AI FĂCUT OMUL,
DOAMNE,
E PREA PUŢIN!
Apără-l, Doamne, pe prietenul meu
mort de fericire pe cîmpurile sintaxei,
pe actorii aşteptînd replici şi gesturi suflate din
culisele lumii!
Ocroteşte-i, Doamne, pe fumătorii de marijuana
pe cititorii în stele
pe beţivii din gări şi din porturi
modelînd norii magelanici ai depărtării!
Apără-i pe artiştii boemei, cei alunecaţi în alcooluri
şi nu te bucura cînd vezi cam li se chirceşte steaua
şi cum li se usucă trecutele glorii!
Apără-i, Doamne, pe rătăciţii în inima mea!

MAŞINA DE INVENTAT IDEALURI

Aproape că spusesem toate cuvintele
împuţinîndu-mă
şi priveam printre gene cum îmi mor
secundele unui alt timp unei alte lumi.

Mi se părea că aud gongul din cer
semn că se-apropie corăbiile cu prieteni
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din Ordinul Metaforei
şi mi se părea că Dumnezeu mă priveşte
prin lucarne fierbinţi.
Dar seara a venit un fel de înger
stătea chircit pe singurul fotoliu din camera mea
un înger zgribulit şi tăcut.
Şi pe cînd cineva îmi făcea semne din sicriul prea strîmt
îngerul palid repeta refrenul acela aulic al
concordiei omeneşti
ce umblă tuturora prin creier la cea mai nepotrivită oră.
I-am spus îngerului:
Tu n-auzi că noapte de noapte cineva sapă
în mine-un mormînt
şi nu auzi neodihna cum îşi desfăşoară corpuştii
pe amorţitele căi ale aşteptării?
Atunci el a scos din sîn un ghemotoc
de fire-ncîlcite de toate culorile
„Pentru că nu excelezi în gîndirea abstractă
priveşte, aceasta e Spaima!”
I-am spus îngerului cel zgribulit şi abulic:
NU VEZI CUM ATÎRN DE CRUCEA CUVINTELOR
DE PARCĂ-AŞ ATÎRNA DE PĂCATUL PRIMORDIAL?
Toţi iubiţi păsările doar păsările care
mor cîntînd
dar nu vezi cum zi de zi mă surp
şi deodată
de greutatea unui cuvînt voi muri?
APROAPE CĂ SPUSESEM TOATE CUVINTELE
ÎMPUŢINÎNDU-MĂ
şi priveam printre gene cum îmi mor
secundele unui alt timp unei alte lumi.

NU-I NIMENI S-ALUNGE
POEŢII DIN CETATE

Deşi poate nu-i nimeni s-alunge poeţii
din cetate
totuşi vă rog, prieteni ai mei:
De mă vor căuta arătînd fotografia sau
portretul robot
sau poate o pagină cu versuri din Poema sfîrşitului
sau din Documentele haosului
spuneţi-le că nu m-aţi văzut
deşi cutreieraţi oraşul în lung şi-n lat
şi victorioşi ieşiţi din parcuri din cîrciumi
sau din muzee ale vechilor timpuri
sau din odăile unde iubiţi femei aprinse
ca nişte iepe de Pomerania – vorba bunului Ioanid –
spuneţi-le că nu mi-aţi văzut chipul.
Şi de vă vor întreba dacă-am vorbit vreodată
a lepădare de lume
voi să negaţi cu tărie
iar de vă vor întreba de instaurarea plictiselii
în unele unghere ale fiinţei mele
de oboseală, întristare sau lehamite
voi să le răspundeţi:
Poetul este al cerurilor şi al surîsului
şi bătăliile sale sunt ca ale bunului templier
iar profilul eroic de care vorbiţi
e doar platoşa de cuvinte înfăţişată-n
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cîntecele sale – glorie a harului şi singura avere.
Iar de vor întreba dacă-aţi auzit
un plîns o hohotire sau dacă aţi întrezărit
vreo mîhnire ivită din binecuvîntate pricini
asemenea să negaţi
spunîndu-le că în lupta cu Neantul cel rău
victoriile mele vor triumfa
şi chiar dacă zilele mi-s adunături de
ne-mpliniri şi vise retezate
nevăzutele-mi aripi de ceaţă
cu iubire acoperă sanctuarele oraşului
şi întotdeauna Poezia ia locul absenţei.

POEMUL PERIPATETIC

Lui Vasilian Doboş

De ani şi ani plimb pe străzi
ideea unui poem
de parcă mi-aş plimba propria-mi moarte.
Deseori prietenii vorbesc
înşirînd verzi şi uscate despre glorie
sex sau politică şi nu-i aud.
Poemul nescris zumzăie în urechi
şi mă scoate pe străzi
intru în bodegile unde altădată
prezidam mese de prieteni.
Să luăm o bere zice Lessy, asta mai saltă glicemia!
Luăm bem în tăcere
eu simt cum poemului încep a-i creşte solzişorii
brusc mă ridic şi ies iar pe străzi
ies prin pieţe aici totul se vinde şi totul se
cumpără paradisul murdar poate ajunge
pînă şi-n grădinile suspendate pînă şi în
privirea lui Orfeu întoarsă spre Euridice.
De ani şi ani plimb pe străzi
ideea unui mare poem
de parcă mi-aş plimba propria moarte.

PENTRU ULTIMA OARĂ

Pictorului Dorin Baba

Doar ceea ce-ai iubit trăieşte cu-adevărat.
Cui îi pasă că paşii-mi vor rătăci
poate pentru ultima oară pe strada Lăpuşneanu
a unui mare oraş din Europa de est
că voi privi Biserica Trei Ierarhi pentru ultima oară
că poate după amiază voi asculta pentru ultima
oară cîntecul condorului din poemele
lui Walt Whitman
că voi citi pentru ultima oară sceptica Glossă eminesciană
sau versetele din Biblia pre versuri tocmită de Dosoftei.
Cui îi pasă că am probat paradoxul
ca probă a creierului viril
că am scris cîntece de amînat trufia
că voi număra pentru ultima oară plopii
şi pentru ultima oară îmi vor ieşi fără de soţ
că teama de moarte se destramă încet
ca broderiile atacate de molii.
................................................................
Nu vreau să-mi închipui
cum va arăta peste o sută de ani
mîna care-a scris acest poem.
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constelaţiile şi să ne povestim visele de după-amiază
să respirăm cu inima iar plămânii să fie faruri
de ceaţă la vremea sărbătorilor de iarnă
să mâncăm şi să bem iarbă încărcată de rouă
din văile clare ale luceafărului de dimineaţă
din văile sălbatice ale luceafărului de seară
să iubim o singură femeie precum şacalul
mama puilor săi
să iubim un singur bărbat ca şi cum ar fi zeul
de la începuturi când cerul era totuna cu ploaia
când luna era o coastă înverzită a planetei pământene
când pe muntele ruwenzori înotau peşti fosforescenţi
şi delfinii vorbeau în limba de ametist
a elefanţilor din kalahari
ca şi când copiii ne-ar rămâne acasă toată viaţa
aşa ar trebui să fie

întâlnirea

Ioan Radu Văcărescu

acasă viaţa e un miracol

am ieşit pe terasă şi fumez lejer un gauloise blond
iau câte o înghiţitură cumsecade de cognac călăraşi
divin
cumpărat la soroca de la alimentară cu 111 lei
moldoveneşti
a nins de trei degete apoi s-a înseninat
grădina e frumoasă precum maica domnului
brăduţii şi mestecenii de la rio del sadu
plantaţi acum şapte ani nu sunt reali
clyde doarme pe salteaua de iarnă
în bătaia soarelui firav de ianuarie
mă întorc în camera înaltă străjuită la fereastră
de două dracaene până în tavan
mă aşez la vechiul birou art deco paris 1920
angolina s-a lăţit pe soba de teracotă
cu lăbuţele din spate atârnate înafară
mo îşi face unghiile de la picioare ridicată pe două
perne
sub lampa de perete cu cap de vultur
gongul bate douăsprezece ceasuri
casa şi grădina-s o arcă plutind în derivă
pe marea duminicală şi pustie a străzii moldovei
atârnată de un nor pufos ca mângâierea privirii maicii
domnului
pe peretele vernil în ramă verde în mantie albastră tivită cu aur
ridic capacul laptopului intru direct în word şi scriu
am ieşit pe terasă şi fumez lejer un gauloise blond...

aşa ar trebui să fie

să ningă în kalahari şi puii de elefant
să se bălăcească în zăpada de un metru
să plouă pe venus şi planeta să miroase
a iarbă proaspăt cosită şi a sânziene
să dormim trei ore pe zi iar noaptea să numărăm
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urcam aleea de la marginea parcului subarini
şi de departe am zărit-o coborând
legănându-se lent pe un refren de altădată
sau măcar unul imaginat ad-hoc
într-o rochie roşie spălăcită
şi cu pantofi negri cu toc înalt şi butucănos
în picioarele umflate
şi când a trecut pe lângă mine
şi de aproape i-am văzut ochii duşi
şi vârsta greu de ghicit ca un ritm aproape uitat
mărgelele uriaşe de sticlă de la gâtul ei
au prins dintr-o dată o strălucire aparte
în lumina crudă a echinocţiului
filtrată printre ramurile chinuite de gerurile iernii
şi ca prin vis am văzut mesele încărcate de oameni
la barul din fostul veceu public cu beri multe în faţă
şi la capătul aleii uşile de la billa
deschizându-se şi închizându-se mute
şi maşinile intrând şi ieşind silenţioase
din parcarea bazinului olympia
am mai făcut câţiva paşi cu greutate în sus pe alee
şi m-am întors s-o mai privesc încă o dată
cobora pe alee legănându-se lent în acelaşi ritm
pe tocurile uriaşe şi scâlciate şi aproape ajunsese
la podul de peste părâul trinkvasser
ca să urce în partea cealaltă a parcului
şi brusc am realizat că probabil
sunt singurul bărbat din lume
care a întors vreodată capul după ea
şi brusc s-a întors chiar acolo pe podeţ
legănându-se din ce în ce mai tare în rochia aia roşie
spălăcită şi mi-a făcut cu mâna aşa cum ai flutura o
batistă
prin geamul coborât pe jumătate al unui tren gata de
plecare
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chipul meu ca o umbră şerpuieşte printre obiecte.
încotro mă îndrept?
lumea nu vinde. lumea nu cumpără.
toţi plutesc în aer atenţi şi veseli
buzele lungi şi tăioase ale Clarei. e aproape o poezie
această femeie.
prezenţa ei fantomatică îi binecuvântează pe florari,
pe aceia care nefericiţi zâmbesc în faţa universului.
în vitrine suvenirurile prind viaţă.
printre ele devin o bucată de porţelan
peste care o catedrală îşi cicatrizează frumoşii sfinţi.
du-le acelora de acasă trupul meu adulmecând
liniştea
şi spune-le că port în poemul acesta buzele lungi
şi tăioase ale Clarei. buze care au dat buzna… aşa
peste chipul meu repezit în vitrine

în câmp deschis

Paul Gorban

caii din Perugia

caii din Perugia au femeile lor care îi spală de pământ
de aceea sunt puternici, siguri pe ei ca nişte zei
care înfulecă fluturi. caii din Perugia sunt nişte umbre
pe care bărbaţii curajoşi le călăresc. seara
caii năvălesc în copilăria mea şi mă forţează să le cânt
poeme pe care femeile a doua zi le spală pe coamă,
mă forţează să trag din limba lor dragostea şi partea
lor
de lume ca apoi, călare pe umbre, înţepenit în şa,
să implor noaptea să fie blândă, să-şi rostogolească
în oglindă stelele regale până când un chip de copilă
cu ochii căptuşiţi de lumină îşi leagănă trupul ca un
fruct
copt. femeile din Perugia venerează nările cailor albi
şi negri pentru că zi de zi din caii aceia vin bărbaţii
care asmut sângele să ne întoarcă în hăţişurile cerului.
caii din Perugia nu suferă şi nu îmbătrânesc pentru că
în copitele lor călăreţii solemn îşi ascund respiraţia.
probabil aşa se odihnesc caii… ascultă cum aerul
traversează ca un şarpe un corp în care bate o inimă.

suveniruri şi forfotă la Assisi

e cald şi îmbulzeală peste tot.
chipurile oamenilor sunt acoperite cu ziare.
parcă sunt nişte păsări cu aripile întinse. îmi zici:
du-te mai încolo şi ia şi tu câteva suveniruri.
privesc şi îmi dau seama că sunt şi eu
o victimă colaterală a vitrinelor. fără să fie zgomotos
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miroase puternic a răsărită,
de parcă soarele transpiră
când pământul îşi schimbă lumina.
aici, la hipodrom şopârlele călăresc caii.
le vezi cum din fân înfloresc ca nişte pete.
le vezi cum cad când nici nu te aştepţi
de pe lustră. îmi pun o dorinţă
ca atunci când cade o stea.
sunt în genunchi iar forfota rugăciunilor
mele miroase a tămâie.
n-am fost niciodată atât de implicat
în inima mea, dar acum văd cum în aer
caii nechează la iubirile ce duhnesc a nisip.
moartea în câmp deschis nu simte nimic.
aşa, de dragul companiei
intră în gândurile mele
şi se răsfaţă cu tăcerea. doar un cal
pe care îl cheamă Spiritus
galopează ceasul ursitoarelor. sunt nemuritor
în locul acesta în care soarele
puternic miroase a pământ.

ca să ajung la Roma

ca sa ajung la Roma am luat avionul
nu ştiam cum e să mergi prin aer în stomacul
unei păsări de metal. dar ce mai pasăre
totul all inclusive. nu am fost sigur la început
că de la un capăt al lumii la celălalt pot avea
acces la atâtea grozăvii. de fapt eram în cer
şi în cer ai acces la orice. o grămadă de lucruri
poate aduce stuardeza lui Dumnezeu. bunăoară
eu i-am cerut trupul. mâncaţi şi beţi din acest trup,
m-a întrebat ea. vroiam doar să am peste mine
o pătură pufoasă sub care ca într-un gol să-mi
ghemuiesc viaţa pe jumătate lăsată pe pământ.
atunci stuardeza m-a înconjurat cu zâmbetu-i
neprefăcut şi am simţit într-adevăr cum în cerul

HYPERION

37

pentru o sete fără frontiere.
Sărut fruntea, femeie!
Mălai rumenit în rolă, faţă de Dumnezeu.
Trei părţi făină de porumb necernută, o parte nori albi de
grâu.
Înainte să o ating cu buzele, bunica desena deasupra o cruce.
Sărut obrajii, mamă!
Geanta mereu îţi mirosea a biscuiţi:
3 ouă, 12 pătrăţele zimţate.
Acum, câteva ambalaje de ciocolată rusească şi un volum de
Esenin.
„Vânătoarea de foc” nu-i tot una cu vânătoarea de vânt.
Te sărut pe gură, patrie,
şi mă iartă pentru toate nefăcutele mele.

Cerere pentru o patrie ce îmi aparţine

Vasile Iftime

Să desenăm hărţi pe-o felie de pâine

Ceva îmi este cunoscut la tine, patrie,
chiar dacă înstrăinarea a săpat râu în inimă,
peste care minciuna a ridicat poduri de flori.
Trecea iluzia goală de pe un mal pe altul,
precum târfa satului desculţ pe Pietonalul Unirii.
Un fel de nuntă fără mireasă,
un fel de înmormântare fără mort.
În cer, se săpau gropi; din nalbă, se împleteau verighete;
unii vorbeau chiar de un copil ce urma să se nască.
,,I-au spus Prutului Iordan”
şi Iordan trebuia să-i fie numele în vecii vecilor.
Dar târfa satului, iluzia, şi-a strâns picioarele şi s-a făcut mare
doamnă.
Acum poartă bikini, doişpe stele, sutien n.a.t.o.,
şi un scut mare cât un lighean de spălat picioarele.
Proxeneţii nu mai pot să-i ia urma,
n-au decât să-şi lustruiască racheta până vor ejacula cenuşă
peste istorie.
Un cântec spune: ,,podul de piatră s-a dărâmat”.
S-au dus florile la vale până în Dunăre,
apa puţea ca o agheasmă în care a putrezit busuiocul,
ca o scăldătoare în care s-a înecat pruncul.
Cam atât despre acele vremuri
în care prostimea bea rachiu de sfeclă direct din sticlă,
iar miniştrii se ştergeau la bot cu barba stufoasă a lui Rasputin.
Unirea a ţinut cât o zi de post, sâmbăta morţilor.
Se pupau microfoanele ascunse sub tunică
şi era semn de pace între popoare.
Doar pace.
Şi totuşi, ceva îmi este cunoscut la tine.
Miroşi a copilărie, copilăria face tumbe în inimă.
Sărut mâna, copilo!
Cu pielea precum laptele fiert duminica dimineaţa
într-un ceaun peste care decembrie lăsa coajă de mămăligă
nouă!
Sărut ochii, iubito!
Două găleţele pline cu apă, nu foarte rece, nu foarte limpede,
dar foarte bună
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Tovarăşe ministru,
ajută-mă să-mi schimb patria!
Ca o adiere de vânt,
inima mi-a zburat printre gratii
(pentru zbor nu s-au inventat frontiere);
acum numără timpul ce o să vină
ascunsă sub alte perechi de coaste.
Sângele meu se bucură izvor,
sângele ei se bucură sete,
cană cu vin,
turtă coaptă pe vatră.
Cântec se bucură sângele nostru.

Când eram mic, în jurul patriei mele,
a crescut un gard din beţe de răsărită.
Mai târziu, drumul către cireadă
tăia patria pe din două.
Cureaua lată de trei degete –
tata îmi măsura spatele după fiecare beţie.
Cercuri de fum, ţigări snagov cu filtru
(un pachet, şase ouă ce nu săreau cercul)
înnorau cerul patriei mele.
Despre patrie, ca despre mort, numai de bine!
Chicotelile fetelor prin lanurile tăvălite de lucernă,
scăldatul la miezul nopţii în iazul popei Secară
(„Mama voastră de derbedei,
aşa-mi trebuie dacă nu v-am înecat în cristelniţă la botez!”),
grădina cu harbuji a mătuşii Casandra,
văduva satului –
i-a îngropat pe toţi trei sub o singură cruce –
mălaiul uscat în rolă, nopţi aburinde de iarnă,
făină de grâu cât să lege
poveştile,
multe poveşti despre o patrie ce nu-mi aparţine.
Tovarăşe ministru,
inima mea şi-a ascultat glasul,
nu a trecut fraudulos frontiera.
De ce te miri?
Este de-a dreptul banal de simplu pentru o inimă să treacă o
apă,
cum banal este pentru un dor să treacă un munte,
pentru un bob să dospească o pâine.
Şi-a ascultat glasul ca pe o chemare de clopot.
Nu mă înţelegi.
Nici eu nu mă înţeleg, tovarăşe ministru,
acum când printre gratii mi-a zburat patria.
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În acest coridor alb

Cerul alb își coboară stelele albe uriașe miraj hrană
Brațele copacilor se întind a rugă îmbrăcate în vânt
Șuierul unui tren plecat înspre niciunde înfioară
Și cărările se ocultează către suflet urmele se șterg
Una câte una ce ușoară sunt fără amintiri
Îmi dau seama că am lunecat așa de sus
Precum aceste bule de prana și nu știu ce caut singură
În acest coridor alb static și fluid totodată
Tăcerea îmbată simțurile corpul fizic încremenește
Din el se evaporă corpul astral ca o ninsoare inversată
De extaz trec prin rotunde inele suprapuse miliarde
Inele de foc mă apropii tot mai mult până la atingere
De Mister afară e ger înăuntrul meu ești Tu
Pe umeri mi s-au clădit aripile albe de cântec

Mă văd venind spre mine portal
fără de umbră fulger vertical

N-a mai fost zi n-a mai fost noapte doar un gol imens
eu sunt golul
Esența unui vas în care poeții persani au celebrat acorduri de rubin
Polul migrează armura-i de ghețuri începe să crape la
Viorica Petrovici
încheieturi
Eu înghit lumile dinăuntru și dinafară uitarea abur inCălătorești prin structura mea
digo se ridică
Vântul acesta albastru îmi aduce aminte de tine
Mă
văd venind spre mine portal fără de umbră fulger
El trăiește o alt fel de libertate proaspătă mereu
vertical
Fără compromisul atașamentelor pe el nu-l poți avea
Împrejur galopul de stele în neant ferestre marele
Pentru tine aparține nopții și zilei în egală măsură
computer- mister
Stele fierbinți i se încâlcesc în păr și în barbă
Se
accesează din inimă aici este codificat A D N-ul înDin ce în ce mai multe stele și mai grele
tegului
Univers
I se cuibăresc pe cuvinte armonii ludice
Spații dispărute galaxiile pulsatorii sori noi cu lumile
Tu vii să mă locuiești simfonie perpetuă
lor crude mere văratice
Călătorești prin structura mea în aroma focului
Cu mireasmă de rouă aici se reflectă unele în altele în
Peste pământ ape și învolburare moartea mă sărută
oglinda neagră
Cinci femei din mine pleacă cântec fără dualitate
Scrisoare vie ploaie de aur împrejur și-n mine mă
Albastru galopează tu nu mai ești bărbatul
aflu pretutindenea
Ești o piramidă văzută și una răsturnată nevăzută
Și
nicăieri timpul e fără început și fără ieri el nu există
O clepsidră de eter orgasm în cer și vântul
pentru
Sine
Vântul acesta fluieră persiflând nimicinicia
Chipurile mele dispar unul câte unul chipurile voastre
se suprapun și dispar
Geometrie un bărbat și o
Vidul mă cuprinde mă soarbe în bucurie mă dărui Luminii celei oarbe
femeie un munte o pădure
Adevărul doar el este fără început Cântecul Izvor vieţi
Geometrie un bărbat și o femeie un munte o pădure
din vieţi au trecut
Râul subteran intră în hăuri desparte pereți de argint
Să
mă întorc niciodată n-aş fi vrut o niciodată să
Flori de sulf galbene ca niște pui de rață abia ieșiți din
iar corpurile
înfășor
ou
Biciclete
rusești care cu boi trenuri de marfă sau de căPereți de aur taine în Bucegi și Orăștie în aorta
lători
uneori
avioane
Pământului
Printre
circumvoluțiunile
cosmice rareori raze împreSunetul de clopote mângâie Putna Voronețul Arbore
jur
alte
geometrii
Mănăstirea Neamț vânt prin poiene de narcise sălbatice
Poiene de lalele pestrițe și toporași vijelia istoriei mereu Extratereștri fac navetă înspre grădina aceasta unde
este ascuns focul alb
Cu sânge de om tânăr și mamă ce alăptează orfani
Unde munții au conștiința cristalelor și prana ninge
Un bărbat și o femeie lumile virtuale jocuri de rol
peste necuprindere
Transfer de conștiințe multiple în puncte mistificate
Pe un deal un măcieș înflorit și o ciocârlie beată de zbor O singură axă menține totul dorința cascadă cu ambele
capete în cer

Poesis
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

39

VECINII NOŞTRI

vecinii noştri poartă mirosul cafelei în vârful degetelor aşează răsăritul soarelui în stropul de rouă mirosul florilor de
liliac e o poartă descuie cu cântatul cocoşilor sângele prin
robinetele din curtea casei mirosul sângelui fuge în grădina
plină de ferestre în spatele lor o femeie descoase scârţâitul
uşii mirosul cafelei fărmiţează lumina în hornul casei

SÂNGELE IUBITEI

sângele iubitei miroase a vin copt înalţă biserici în pendula
primăriei dincolo de dorinţe e trupul abandonează în trabucuri cubaneze oboseala felinarelor sărutul femeii e mai
geu decât răcoarea fântânii adăposteşte zbucimul clepsidrei
sângele iubitei învaţă singur şiretriclul luminii fură liniştea
prin gaura cheii o prinde cu şuruburi de sărutul meu dincolo şi dincoace de sărut răcoarea sângelui

O SEARA CU TATA
Gheorghe Vidican

DESPĂRŢIREA DE LUMINĂ

din mirosul fânului cosit bunicul îmi veghează copilăria
fîşîitul coasei arde măcieşul de la marginea păşunii acoperişul amurgului are ferestrele deschise de liturghia ghemuită în pendula primăriei se alintă genunchii razelor de lună
în mirosul tutunul din pipa bunicului picură nedesluşit
întunericul în pălăria femeii sânii ei uitaţi în gamela soldaţilor din primul război mondial desparte lumina de lătratul
câinilor asmuţând luna la dangătul clopotului feştila lămpii
arde buzele pendulei

AMPRENTELE MELE

în grădina socrilor mei privirea isoscelă a ţaţei maria împachetează bucăţi de curcubeu cu amprentele mele locuiesc
timpul cu păsări ivite din deşertăciunea dezmăţului masca
pendulei descoperă muchia clipei în sărutul tău încep sămi amintesc lumina sângelui din glasul dropiilor răsturnate
în apa ialomiţei câmpia bărăganului la crăsanii de jos adapă
cântatul cocoşilor cu roua dimineţii amprentele mele plâng
setea izvorului înlăuntrul uitării mucuri de ţigară aşează
amprentele soldaţilor neîntorşi din război privirea isoscelă a ţaţei maria pedepseşte mâinile mele cu înfrângerea lui
dromichete de catre lisimah la piscul crăsani stăruie mărturie în muşcătura şarpelui seminţele făgăduite spre rod de
îngerul cu aripile înhămate la răcoarea dimineţii picură seceta miros de mucegai în ciutura fântânii umbletul rodului
locuieşte şi dezlocuieşte sângele meu

LA ORFELINAT

frumuseţea strigată de hormonii sălbăticiţi de mersul pe bicicletă a adolescenţilor de la orfelinat devine în ochii femeii
şiruri de guri noaptea deschide fereastra cu scârţâitul sângelui fărmituri de la cina cea de taină luminează trupurile
arse de privirea trecătorilor într-un colţ al ferestrei sângele
lustruieşte sărutul cu trupul femeii lacrima spală roua dimineţii cu hormonii adolescenţilor de la orfelinat
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uită-te la tata cum cască când marcă gol hagi pentru barcelona veşnicia din uralele spectatorilor se topeşte în pleoapele grele de somn la marginea patului cinismul mirosului
de vin din beciul bunicii umple ridurile de pe fruntea tatei
cu pustietăţile hrănite de palmele culegătorilor de struguri
duhoarea neputincioasă a somnului zgârâie lumina lămpii
lătratul câinilor în beciul bunicii scârţâie mirosul vinului

FEMEIA DE PE BORŞULUI

se micşorează clipa în paşii pisicii maidaneze vocea femeii tunde iarba pe şoseaua borşului deschide interiorul
detaliului trupul femeii buzele ei iau chipul unui felinar
luminează setea şoferilor de tir trudeşte mirosul cafelei
prin gleznele analfabete ale nopţii în aşteptarea foşnetului ultimul venit mângâie lătratul câinelui

ŢINUTUL ORBILOR

călătoria miresei prin singurătatea plină de greşeli a mirelui aruncă piatra în mijlocul lacrimei vârtejurile înconjoară nuntaşii cu miros de fân cosit dezghiochând razele
lunii de umbră foamea adună-dezadună liniştea mirelui
în cochilii de melci mersul mitesei pe bicicletă prin călcâiul lui achile face ţăndări pocalul de vin nuntaşii îmbarcă degetele orbilor în sărutul mirelui privirea miresei
putrezeşte liniştea din vârful degetelor

TRAMVAIUL

şinele tramvaiului trage privirea vatmanului prin ochii
călătorilor trupul femeii cu genunchii ghemuiţi în copilăria oraşului răstoarnă lumina felinarului în zâmbetul
afişului publicitar dangătul clopotului face rădăcini în
scârţâitul uşilor urmează staţia pod decebal privira călătorilor subţâiază zborul pescăruşilor trecerea de pietoni
o gură amară în paşii călătorilor

APUS DE SOARE

arde straşina ochilor rugina toamnei glasul privighetorii
se aşează în cearcănele bunicii începutul clipei întoarce
în scorbura înserării liniştea cu degetele orbilor rugina
toamnei aşează privirea pe razele lunii cearcănele bunicii putrezesc in cântecul privighetorii
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poem strămutat

ei, da! şi dacă într-o zi te vei trezi uitat,
fără să îţi mai aminteşti vreun semn despre tine?
dacă vei privi uşa, masa, capătul patului dinspre bibliotecă,
îngerul din fereastră, femeia
din prelungirea umărului tău, ochiul lăsat de-cu-seară-n
icoană,
cine te va cuprinde pe tine, cel preschimbat?
din alungirea umărului, braţul căzut spre pîntece
se va încolăci mijlocului ei, una cu femeia vei naşte, una cu
chipul
un trup de braţe împrejmuind ograda cu iarbă de casă,
frămîntată de bunica mamelor noastre
te vei recunoaşte oare pe tine, tu, cel în mine ascuns?

ierbarul lui Seferis grecul

Florentina Toniţa

oglinzi

rug obositelor clipe, forma păsării ca o
întîmplare în lanţuri
nu e puţin lucru să exişti (discursul zeilor
în campanii de cretă: să crezi, să iubeşti şi să uiţi)
părul tău împleteşte anotimpuri de spice
! Dumnezeu ţi-a uitat anii de împrumut
forma păsării cuprinde-nlăuntrul
în trup, explozii de aripi anunţă plecarea
metaforă cu amprente de sticlă, oglinda
adună din lume învinşii

ispita

părtaşi semnelor din calendare
repetăm lecţia tristei iubiri
risipă de lucruri vechi, aşezate strategic
în pervazul luminii de sticlă
! dar cine pune semn însingurării
! cine primeneşte întâmplări pierdute
nemăsluită prefacere, ai uitat forma iubirii
trecutul ispăşeşte pe drum de cenusă
în sfinte ţinuturi un om măsoară amintiri
izbăvită de îngeri ispita

suflet pierdut

ridicăm zilnic statui, oglindire cernută de spaime
loc de odihnă în doi, singurătatea
străbate adevărul din umbră: legi imperfecte, exultaţii
(te-am zărit furişînd sub pleoapă fericiri împărăteşti
! divină pierzanie de raze, un veac ne desparte)
apăsări stranii ca un somn fără vîrstă
peste pelerina de şoapte a ploii,
cîinii pămîntului focuri ridică spre lună

avea un fel ciudat de a merge, uneori apăsat alteori aplecat
în pîntece
într-o zi am aruncat cu iarbă în el. vei năvăli ca apele în sufletul meu!, am spus
şi apele l-au atins într-o dimineaţă în palmă
încremenită, linia inimii s-a rupt în două cărări
m-ai blestemat!, a strigat, cu viaţa în palmă abia respirînd
m-ai blestemat!
astăzi a venit la uşă, avea în spate o valiză veche cu jucării
şi de buzunar, atîrnată, o scrisoare către vii:
corăbierul lui Seferis veghează iarba din port...

dimineaţa promisă

lasă un semn în odaia suspendată
(foşnet de lampă, un pahar gol îndărătul oglinzii)
nu mă aştepta
vindecătorii spun că
veghezi insomniile inorogilor
naştere în zori, pe cărare de aştri
la botez îngerii fredonează auzul
lasă un semn în patul de aripi
pregăteşte decoraţiile, vulturi de ocazie
ospăţ cu dantele în pleoapă dimineaţa promisă

DA. nu?

nu ştii dacă merită să te mai naşti anul acesta
hai-hai, ai spus ultima dată şi nălucirile ţi-au invadat
văzul
împăienjenită
ca un chip de Petre Stoica în anul muririi lui,
mai am o noapte să cred. sub mese, tîlhari
coborîţi de pe cruce sorb oţetul din lacrimi
orele trec pentru naşterea ta
încă un an de suflet-pre-umblare-un-doi…

în vremea asta se coc gutuile, ţăranii cumpără lemne săşi amăgească iarna ce cade, fata de peste drum întinde
gîtul sub fereastra murdară, soţiile funcţionarilor aburesc cuptorul în care adună secrete din isteriile prelungi,
iubiţii aruncă în copaci poeme uscate

la marginea lumii suflet răpit caut odihnă
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Paul ARETZU

MUNTELE VIU

*
fi-vor albine cu feţe de oameni sihaştri. zburând peste tot locul. şi oi şi
boi cu feţe blânde. şi scriitorul cu o bucată de hârtie nouă peste cap. şi
pietrele din pereţi şi cărămizi sticlind ca îngerii. şi oameni cu feţe de
înalţi. şi lumină cu glas. şi viţe de vie înflorite peste munţi. şi pescari de
oameni. şi tineri cu obraze bătrâne. pâine şi vin amestecate. astfel, s-a
născut.
*
numai eu sunt negru ca o furnică. pe un cortex alb. printre stâlpi de
zăpadă. printre gări îngropate în alb. în adâncul adâncului amintirii.
prin satul cu miei înjunghiaţi. an alb alergând prin pădurea albă. furnică urcând pe un munte viu. printre nămeţi de zăpadă. printre culcuşuri
de scaieţi. urme sângerând pe muntele viu. zidit numai din cărămizi şi
îngeri.
*
ascuns în tăcerea bisericii goale. cu uşile de la altar închise. fără lumânări aprinse. fără miros de tămâie. un preot şi o preoteasă trec prin
fereastră departe. ninge prin fereastră. ghemuit în pronaos de nu ştiu
cât timp. este frig. sfinţii din pereţi cad peste mine. se simt încă în jur
urme ale liturghiei de ieri.
*
angajat cu ziua la iluminatul public. într-un ghem de lână. într-un coviltir de iarbă mai ales. într-o pleoapă umflată de sămânţă. toamna
înfigând morţi în grădina speranţelor. lângă o faţă cu ochi care acoperă
coastele. în oraşul cu înalţi. mă caţăr pe un fir subţire de argint venit de
sus. schimb pe ici pe acolo câte un bec amorţit.
*
curtea e plină cu dulapuri şi cu paturi. au icoane în ele. porţile au rămas larg deschise. câte un iepure printre ciulini. sau vreo vulpe iluzorie.
oamenii toţi duşi în muntele în care începe liturghia. cu mâini de lemn
răsfoind cartea de foc.
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Laura Dan

Printr-o fereastră nevăzută
pătrunde o bucurie proaspătă
copii desculţi aleargă în grădină
şi râsul lor
e un iureş de culori
ce dilată hotarele curții

bucuria mea e o călătorie scurtă
oraşul se transformă
repede
într-o rană caldă
când tata
pătrunde şi el
printr-o fereastră nevăzută.

Portret

un bilet folosit
o gură plină cu pietre
oase
o cărare îngustă
o groapă
un bici uriaş
un copil ca un ghem de ierburi.

Petruţ Pârvescu

Joaca jocului

1.
totul începe
aidoma unor pustiiri lichide
în paharul coacervatic pe fundul dublu al acestei mării
albe
un vacuum îndestulător ce
umflă pereţii turbinelor aleatorii
totul sfârşeşte
labirintic în carnea zilei următoare trichineloza
întâmplării grăbită să prindă rădăcină
între straturi subţiri decolorate
totul rămâne
între limite verificat de pudoare şi milă
metamorfoza realului dintr-o aproximare a distanţelor
parcurse
în joaca jocului cicatricea luminii deschisă pe scoarţa
punctului umed
2.
demult acum mai bine de câteva religii (amon buda alah
dumnezeu) milenii ani clipe poate şi mai mult cineva a
inventat tabla de şah câmpia cu numere pătrăţica celula
bipedă centimetrul fluid punctul egal depărtat către toate zările deodată a lucrat şase zile zile de lut zile de piatră
zile de bronz zile de fier zile de aur zile de zile geometric fără nopţi fără odihnă (nelăsând amprente) în ziua a
şaptea şi-a cerut bobul de orez promis dar jocul începuse demult şi jocul îi înnebunise pe toţi şi nimeni nu l-a
mai auzit!
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în Praga
pe podul Carol
artistul ambulant
îmi întinde
portretul.

* * *

În aer
un iz greu, înţepător,
curtea miroase
a plajă
cu alge descompuse
tata mă privește
dintr-un tricou vechi
se ridică deasupra curții
numai mama crede că el stă prins
cu cleștișori colorați
pe sârmă.

Vreau

să mă trezesc în altă parte
într-un alt pat
într-o altă lumină
să port alt nume
să-mi aleg altă cămașă
să-mi pun zilele în altă ramă.
vreau să mă trezesc lângă un alt bărbat
să mă spăl în altă apă
să-mi sculptez un alt tată
aștept un semn
la care să-mping tare ca o gravidă.
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Oraşul fără răsărit

Petrache trecu pe trotuarul de vizavi, de parcă stând prea
aproape de zidul de prefabricate ar fi auzit toate astea într-un
mod absurd, ca şi cum şi-ar fi lipit urechea de piept şi ar fi auzit bătăile propriei inimi. Se rezemă de un stâlp de beton, ridică ochii să privească stelele, era prea devreme să se arate ori fumul coşurilor le acoperise, rămase cu privirile aţintite pe porţile metalice care închideau zidul ca o cataramă.
Când porţile se deschiseră, mulţimea dinăuntru, în ritmul
blacheurilor lovite de bordurile îngheţate, veni către Petrache.
El se trase puţin îndărăt, în întuneric, şi privi cu băgare de seamă; această precauţie nu era necesară căci nimeni, dintre cei
care ieşeau, nu-l privea. Oamenii mergeau cu frunţile plecate, zgribuliţi în hainele lor de iarnă, bărbaţii târşâindu-şi bocancii şi femeile luptându-se cu cizmele de cauciuc, ţinând cu
respiraţiile lor fumurile nici să coboare, nici să se risipească şi
mergând aproape încolonaţi, deşi erau acum în afara oricărei
supravegheri, erau liberi, dar părea că, abia ieşiţi din fabrica
unde munciseră toată ziua, nu se dezmeticiseră încă.
Petrache rupse, pentru o clipă, rânduiala resemnată a siluetelor cu umerii strânşi şi cu capetele plecate, temătoare să se
împrăştie pentru ca fiecare să poată trăi pentru sine. Făcu doi
paşi înainte şi ridică mâna în semn de recunoaştere. Dar trebui să-i strige numele pentru ca fata să întoarcă privirile spre
el şi să iasă din rând.
- Uite, Aurica..., spuse făcăul, ridicând din umeri şi dând
braţele în lături, ca şi cum ar fi vrut să se arate pe sine, în lipsa oricărei alte explicaţii.
- Ai venit..., spuse şi ea.
- Ţi-am zis c-o să vin...
Ea îşi ascunse o şuviţă de păr sub basma.
- Aşa zic bărbaţii, promit multe lucruri...
Înciudat că n-a găsit nimic altceva de spus, Petrache o luă
înainte, pe trotuar. Aurica aruncă o privire spre tovarăşele ei,
care continuau să meargă în ritmul uniform şi legănat, şi-l
urmă. Merseră în tăcere până la prima întretăiere de drumuri,
el încercând, stângace, să-şi micşoreze paşii după ai ei, iar femeia căznindu-se să-l ajungă.
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- Să mergem la Moşi, spuse flăcăul, după ce cumpăni în
ambele direcţii.
- Nu e prea târziu? întrebă fata, fără să aibă aerul că-l contrazice. Mai bine la film, am auzit că e unul frumos, atâta plângi...
Petrache cugetă o clipă, dar pentru că nu se gândise el înainte la asta, hotărî:
- Hai la Moşi. Când am venit era gălăgie acolo şi tot felul de
lumini. Tragem la ţintă şi ne dăm în căluşei.
- Nu ştiu să trag la ţintă, spuse ea, părând că încuviinţează.
- Îţi arăt eu, nu-i mare lucru. Am fost ţintaş bun, loveam
nouă din zece. Odată le-am nimerit chiar pe toate.
- Ce loveai?
- Cartoanele alea. Uneori te gândeai, ziceai că-s oameni. Nu
pot să fugă, stau aşa, parcă ar avea mâinile şi picioarele legate.
Aurica se opri în faţa unei vitrine pline de ghirlande. Manechinele, în rochii lungi şi strâmte, priveau peste capetele lor.
- Aia de-acolo, roşie şi cu volănaşe, e cea mai frumoasă, tânji ea. Parcă aş fi la nuntă, dacă aş îmbrăca-o. Odată am şi visat-o. Purtam şi tocuri înalte şi subţiri. Râse: Parcă nu eram
eu...Ştii că visez în culori?
- Orice om visează în culori, nu?
- Nu ştiu, continuă Aurica, dar eu visez foarte colorat. E
mai frumos decât în realitate. Păcat că te trezeşti...Vin aicea
mereu, rochia asta e de vreun an în vitrină, poţi să crezi, toţi
ştiu că e a mea. Chicoti: Sau te pomeneşti că e aşa de scumpă,
de-aia n-o ia nimeni...
Era un subiect pe care Petrache nu ştia cum să-l ducă mai
departe. Aşa încât porni iar, cu Aurica pe urmele lui. Se opri
în dreptul unui felinar.
- Cu care ochi vezi mai bine? întrebă, ridicând arătătorul
în lumină.
Ea se zăpăci, ridică din umeri, apoi închise ochii, pe rând,
uitându-se la deget.
- Nu ştiu, zise. Da’când închid ochii pe rând, parcă degetul
se mişcă de la un ochi la altul...
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- Lucrurile nu sunt la fel când le priveşti pe rând, răspunse
Petrache, fără să o lămurească în vreun fel. Dar de apărat cum
te aperi, dacă vreunul vrea să-ţi tragă una?
- Cu un ochi închis? întrebă, încurcată, fata.
Petrache râse, apoi deveni serios, şi întinse, brusc, palma
spre ea. Fata ţipă, scăpă geanta şi ridică braţul. Petrache se înveseli şi îi ridică geanta.
- Eşti stângace, spuse. Când tragi, trebuie să închizi ochiul
drept.
Merseră în tăcere, ea încă nedezmeticită după sperietură,
el cu ochii în sus.
- O să fie noapte senină, spuse. Au început să răsară stelele...
Ea încuviinţă, vru să-l ia de braţ, însă rămase cu gestul la
jumătate când el nu deschise cotul, să-i facă loc. Dar avusese
dreptate. La Moşi, ici şi colo, era lumină şi în jurul beculeţelor
colorate se adunaseră pâlcuri de oameni. Merseră către căluşei. Aurica se cuibări pe poneiul ei roz şi râse.
- Nu m-am mai dat în căluşei de când eram mică...Noi stăm
la bloc, nu prea m-am jucat. Erau nişte leagăne ruginite, dacă
nu erai atent, se dădeau peste cap. Pe-ai mei i-au luat cu demolările, aveau casă aici, la poalele dealului, de unde începe
drumul la castel. Eram mică tare, nu-mi mai aduc aminte...
- Pe partea ailaltă, spre câmpie, noi am scăpat, zise Petrache. Adică ne-a scăpat revoluţia. Pe-o parte ne-a ajutat, pe-altă parte ne-a luat. Toate economiile, de când au crescut preţurile, am rămas cu nimica toată. Când am scos banii, abia dacă
am mai putut să luăm nişte cratiţe inox cu ei...Hei, strigă apoi,
tine-te bine, pornim!
Fata prinse bara cu amândouă mâinile, adăpostindu-şi
geanta în poală. Râse, dându-şi capul pe spate, şi chiui când,
din mişcarea sa de rotaţie, căluţul începu să salte. Cu basmaua ei înnodată de două ori, sub bărbie, o faţă care parcă te privea din spatele unui cerc decupat în zid, cu nasul mic, dar vârful rotund, parcă neterminat, cu gura mică şi buzele rotunde
care, doar puţin strânse, ar fi încăput în conturul unui inel, cu
ochii piezişi şi verzui, aşezaţi statornic pe nişte pomeţi săltaţi,
o frunte netedă, de copil, înjumătăţită de sprâncenele arcuite,
subţiate neîndemânatec cu penseta, şi cu şuviţele blonde care,
strecurându-se de sub strânsoarea basmalei, îşi cereau întruna dreptul la viaţă, Aurica avea o mutrişoară veselă şi ţuguiată, cam nepotrivit însoţită de hainele grele şi cenuşii. Abia
după câteva ture, Petrache îşi dădu seama de potriveala gleznelor şi a braţelor ei. Aurica dansa în ritmul muzicii care se
auzea dinăuntru, ca o flaşnetă învârtită nu prea degrabă. Ea
mai continuă câteva clipe, după ce caruselul se opri, dar valsul de flaşnetă continua, pentru a atrage muşterii. Poate că ea
aştepta, şezând pe căluţul ei, legănând capul şi înălţând umerii, când unul, când celălalt, şi atunci Petrache se încumetă,
întinse braţele spre ea şi o luă de subsuori. Fata chicoti, stătură aşa, câteva clipe, îmbrăţişaţi, obrajii li se lipiră, dar bărbatul nu mai ştiu ce să facă şi se desfăcu, privind în jur, stânjenit.
Se apropiară de tarabele de dulciuri. Aurica se hotărâ, luă un
băţ cu vată de zahăr, cufundându-şi mutrişoara în spuma sticloasă. Petrache privi vârtejul albăstrui şi scânteietor, încercă
neîndemânatec, cu vârful limbii, apoi apucă un pămătuf cu
degetele şi-l făcu ghem. În pumnul pe care îl deschise rămase un ciob sticlos, ca de gheaţă.
- Asta e tot? întrebă.
- Nu se mănâncă aşa, râse Aurica. Uite... Întinse limba, o
şerpui prin vata de zahăr, încolăcind particulele pulverizate şi
trăgându-le cu îndemânare printre buze. Cât de mult mai am
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eu, pe lângă tine. Aşa-ţi trebuie, dacă vrei să vezi cum sunt făcute lucrurile.
Mai bine să nu ştii. Ea continuă să smulgă ghemotoacele
scânteietoare cu mişcări pricepute şi moi ale limbii, în timp
ce Petrache îşi linse, încurcat, degetele lipicioase. Şi înainte de
a mângâia patul armei, îşi şterse bine mâinile umezite, de pulpana hainei. Ea păru să asculte cu atenţie explicaţiile, nu reuşi
din primele încercări, de aceea el încărcă arma din nou. Tarabagiul încuviinţă toate aceste manevre, bucuros că nu trebuie să se deranjeze de pe taburetul lui şi continuând să-şi molfăie chiştocul între buze.
Petrache îi puse puşca în mâini, încercând să-şi imagineze
cum ar fi toate acele mişcări şi ţinti nu cum era el obişnuit, ci
de la stânga spre dreapta. Îi lipi umărul cu o mână, iar cu cealaltă o cuprinse de mijloc, proptindu-i cotul cu căuşul palmei.
Ţinând-o, astfel, în braţe, se simţi cuprins de o căldură care îi
pornea din coşul pieptului, şerpuia prin toate ungherele corpului şi cobora spre pântece, stăruind şi zvâcnind acolo, astfel încât prelungi, în mod viclean, pregătirile acelea. Tarabagiul îngăduia, oricum nu avea alţi muşterii şi, cu siguranţă, mai
văzuse scena aceea, conspiraţia celor care caută astfel de tertipuri pentru a suplini lipsa de curaj.
- Acuma nu te mai mişca, îi şopti Petrache, fără să-şi dea
seama că respiraţia lui grăbită ajungea la urechea ei înaintea
cuvintelor. Uite, trage în iepuraş.
- Mi-e milă de el...Mai bine ciuperca...
Oricum, precauţia se dovedi zadarnică. Aurica încercă de
câteva ori şi nu nimeri nicicum. Ceea ce nu-l descurajă pe Petrache, căruia zvâcnetul din măruntaie nu i se ostoise. În cele
din urmă, Aurica se lăsă păgubaşă, privind cu jind către ursuleţul de pluş promis celor mai vajnici trăgători. Petrache îşi pipăi mărunţişul în fundul buzunarelor, privind când la căutătura bosumflată a Auricăi, când la rânjetul molfăit al bătrânului.
- Câte? întrebă acesta, cerându-şi bănuţii cu palma întinsă.
- Nouă din zece, propuse Petrache. Te prinzi?
Bătrânul se ridică, abia atunci văzu Petrache că îi lipseşte un picior, dar ţopăi în lăuntrul dughenei lui cu îndemânare şi numără cu repezeală zece capse pe care le puse, muşuroi, în faţa lui. Flăcăul le luă, una câte una, indicând de fiecare
dată ţinta şi nici nu era nevoie căci, după fiecare icnet al puştii, iepuraşii, răţuştele ori lupii înşiraţi pe perete se răsuceau,
pe rând, de câteva ori şi încremeneau cu capul în jos. Bătrânul
rămase cu gura căscată şi cu mucul de ţigară lipit de buza de
jos. Uită să se mai sprijine, se bălăbăni o clipă pe singurul picior, înainte de a se propti de tejghea. Petrache îi dădu puşca
înapoi şi-i făcu loc Auricăi, să-şi poată primi ursuleţul de pluş.
Moşii începură să se întunece. Obloanele se traseră, vrăjitoarele din corturile colorate şterseseră zaţurile de pe fundul
ceştilor de cafea, cerşetorii ologi îşi recăpătaseră sprinteneala
şi porniseră către casă, căluşeii încremeniseră cu ochii goi, lanţurile celui mai tare om din lume zăceau morman, ca un şarpe sătul. Petrache privi cu un aer satisfăcut cum Aurica îşi îngroapă faţa în păpuşa moale. „Ţi-e frig?” întrebă. Ea socoti că
acela era un îndemn şi-l luă de braţ, şi încă atât de strâns, încât
putu să ţină, mai departe, ursuleţul la piept cu ambele mâini.
De la Moşi începeau marginile cu case. Asfaltul se îmbucătăţea în străzi pietruite, castanii bătrâni luau locul stâlpilor
de beton, şinele tramvaielor şi firele troleibuzelor se răreau, se
mai auzea câte un câine lătrând. Ei mergeau tăcuţi în această
îmbrăţişare piezişă, oarecum în grabă, căutând să lase restul
lumii în urmă. Încât ajunseră aproape de lizieră, unde, după
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câteva pâlcuri de copaci, începea câmpia. Iar acolo, în ţarcul
lor din sârmă împletită, ghemuiţi ca într-o pândă fără ţintă, unii cu capetele lăsate într-o rână, cu cozile strânse dedesubt, alţii cu elitrele căzute, zăceau cu dinţii tociţi, cu ghearele strânse în teacă, cu articulaţiile înţepenite, monştrii de odinioară. Petrache scutură lacătul care se deschise imediat. Iar
fiarele nici măcar nu ridicară ochii.
- Când eram mic, mi-era frică de ele. La toţi ne era frică.
Nu le vedeai dintr-o dată la capătul străzii. Le simţeai de departe, după vârtejurile mai groase, de praf. Tu nu ştii, erai mai
mică, dar praf era peste tot. Nici nu puteai să baţi covorul pe
gard că până să-l bagi la loc, se prăfuia iarăşi. Dimineaţa, pe
dinafara geamurilor puteai să scrii cu degetul. Când respirai
pe gură, aerul îţi scrâşnea printre dinţi, ca pâinea uscată. Cel
mai tare se vedea când dădea bruma. Trotuarele şi frunzele şi
ce mai era pe-afară se acopereau de un polei zgrunţuros, parcă era glaspapir.
Aurica privea cu ochii mari, strângând braţul bărbatului.
Se lovi de o bucată de metal, strigă, frecându-şi piciorul lovit.
Maşinile ruginite dându-şi, ca orice om, sângele la iveală, nu
amorţiseră cu totul.
- Pe strada mea erau toţi speriaţi, continuă Petrache. Chiar
şi când stăteau pe loc ziceai că se apropie. Când am auzit că s-a
spart mitingul la revoluţie, toţi care erau camionagii, excavatorişti, motostivuitorişti, au lăsat maşinile de frica oamenilor
şi au fugit. Au lăsat până şi cheile în contact. Nu s-a mai întors
niciunul, nici a doua zi, nici mai târziu. La început n-am ştiut
ce se întâmplă, pe urmă oamenii au început, încet-încet, să se
apropie. Până când au înţeles că totul se terminase şi mahalaua era izbăvită. A fost de-ajuns unul mai curajos, că pe urmă
au început să se cocoaţe de-a valma pe ele, careva a adus chiar
un steag din ăla găurit şi l-a înfipt în grătarele din cupa ridicată a excavatorului, ca într-o redută cucerită.
Se apropiară de un camion care zăcea cu burta lipită de pământ, fără roţi. Petrache continuă, simţind cum fata se strânge şi mai tare spre el:
- N-avea cine să-i mai oprească, le-au smuls tot ce se putea,
au aruncat curelele de ventilator prin aer, au spart parbrizele, au tăiat muşamaua de pe canapele cu cuţitul. Staţi, oameni
buni, striga câte unul, dacă le stricaţi cum le mai mutăm de
aicea? O mai fi nevoie de ele vreodată, că nu sunt bune numai
de dărâmat... După atâtea spaime şi supărări adunate, cine să
mai asculte? Au zăcut aşa, luni de zile, parcă aşteptam ca întro zi lucrătorii să se întoarcă şi să-şi reia treaba, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Da’ nu s-au mai întors, au venit, în
schimb, alţii, cu nişte maşini la fel de mari, parcă erau tramvaie, şi le-au tras pe străzi, ca pe nişte mistreţi împuşcaţi. Când
au mutat macaraua, a fost un adevărat alai, toată mahalaua
s-a adunat şi a mers în spatele ei, ca la mort, până au aşezato aici, unde o vezi.
Aurica ridică privirile, cabina macaralei se profila ca un elicopter care încremenise deasupra.
- Unii ziceau că mai bine le duceau de tot, continuă Petrache, mirat de cât vorbise. Ca să ne lepădăm de toate amintirile rele. Alţii ziceau că mai bine le lăsau acolo, ca lumea să nu
uite niciodată, să nu se mai repete ce-a fost. Aşa, stau aici, pot
să doarmă până le mănâncă rugina de tot, dar pot şi să învie
şi să se năpustească iar asupra oraşului. Nu ne-am lecuit până
la capăt. Dar tu ce ştii, Aurică, erai mică tare pe atunci.
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- Ba mi-aduc aminte, zise ea. Când mirosea a portocale,
era Crăciunul. Aveam un prun în faţa blocului, visam să dea
portocale...
Întunericul se îngroşase. Un firicel de vânt muta frigul dintr-o parte într-alta. Aurică se strânse şi mai tare între bărbat şi
ursuleţul de pluş. Petrache simţi din nou căldura aceea care
făcea ca inima să i se mute, zvâcnind, când spre moalele capului, când spre pântece.
- Veneam aici când eram puşti, spuse, cu vocea tremurând
şi respiraţia tot mai grăbită. Arătă spre cabina macaralei. De
acolo se vede tot oraşul, până la castel. E odaia mea secretă,
acolo, sus. Hai, să-ţi arăt...
- Mi-e frică, şopti Aurica, privind la ghemul cel negru al
cabinei, care se înălţa la cîteva zeci de metri. O spuse, însă, în
aşa fel, aproape de urechea lui, încât măruntaiele lui Petrache
se făcură ghem.
- Nu e greu, zise. Eu am făcut asta de zeci de ori, te uiţi numai în sus, orice ar fi. Eu urc după tine, la o treaptă distanţă.
Dacă ţi se face frică, vorbeşte, spune orice, dar nu te uita înapoi.
Îşi deschise haina, îndesă ursuleţul de pluş şi trase fermoarul, lăsându-i doar capul afară... Îi făcu fetei semn să o ia înainte, ea privi spre gâtul lung al macaralei peste care, ca un fel de
coloană vertebrală, stătea lipită scara, apoi se prinse cu mâna.
Urcă primele trepte cu o anumită vioiciune, dar se opri după
câteva momente şi păru să ezite.
- Aş vrea să vorbesc, dar nu ştiu ce, spuse, ţinând privirile ţepene în sus, de parcă cineva îi trăgea capul de păr înapoi.
Începu din nou să urce.
- Ai fost vreodată la mare? o îndemnă Petrache.
- N-am fost. Numai o singură dată la Bucureşti, cu clasa, să
vedem Circul Mare din Moscova. Ba am fost odată şi la mare,
dar eram foarte mică şi nu-mi aduc aminte. Ai mei luau, pe
vremea aia, bilete prin sindicat, erau ieftine, după aceea n-au
mai putut. Iar eu n-am concediu, sunt încă în perioada de
probă.
- Înseamnă că n-ai văzut niciodată soarele răsărind?
- Poate că l-am văzut...nu ştiu..
- N-aveai cum... În oraşul nostru răsăritul nu se vede niciodată. E un oraş în care oamenii nu văd niciodată soarele răsărind. Ei nici măcar nu ştiu asta.
- Şi tu de unde ştii?
- Eu sunt singurul care-l vede. Soarele răsare în spatele castelului. Mă cocoţ, în zori, pe ziduri, şi mă uit în partea cealaltă. Răsăriturile sunt altfel decât apusurile din partea astalaltă,
dinspre câmpie. E ca şi cum te-ai uita la o apă care curge, şi ţiai imagina cum curge de-a-ndăratelea.
- Nu trebuia să le dea voie să ridice castelul în dreptul soarelui, spuse ea, cu vocea obosită, dar care nu era moale, ci încordată.
- N-avea cine să le dea voie, explică flăcăul. La început a fost
castelul. Casele s-au făcut după aceea. Aşa încât au început să
se obişnuiască, treptat, cu o lume fără răsărit. Oamenii nici nu
se întreabă cum se poate ca soarele să apună fără să răsară...
Oraşul nostru e o lume cam aplecată într-o rână.
- De-acuma o să-mi pară rău în fiecare dimineaţă..., murmură ea.
- O să te duc într-o zi devreme la castel, continuă Petrache, bucuros că fata se lasă dusă de conversaţie. Când o să fii
în schimbul de noapte. Ne cocoţăm pe creneluri. O să vezi ce
n-ai mai văzut...
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Aurica se opri, încordată. Ajunsese în dreptul cabinei, Petrache urcă până în dreptul ei, lăţind mâinile să o încapă, lipită de scară, şi deschise. Se strecurară înăuntru. Nu încăpem...
chicoti ea.
- Întoarce-te cu faţa la mine..., spuse Petrache, făcându-şi
loc pe scaunul macaragiului. Pune piciorul ăsta aici, şi celălalt
în partea cealaltă, cum ar fi să mă încaleci..
„Ba uite că încăpem”, şopti ea, luându-l pe după umeri. Privi într-o parte, lipindu-şi obrazul de al lui.
- Ce frumos e aici! Ce de lumini se văd în oraş. Şi ce de
stele... Parcă am fi între ceruri... Ar putea să ne vadă toată lumea, aici sus, aşa cum o vedem şi noi...Cu toate astea, nu ne
ştie nimeni, nu-i aşa? Eu n-am mai fost niciodată singură cu
un băiat...
- Nu ştie nimeni, pentru că nu-şi închipuie că cineva ar putea să plutească aşa, deasupra oraşului...
- Ce aproape sunt stelele, mai şopti Aurica. Zici că poţi să
le atingi cu mâna...Parcă sunt şi mai mari...
- Şi ţie ţi se pare? Nu e de glumă când cresc stelele. Unii
chiar mor din asta, de frică...Stelele cresc şi ard, zic ei, cerul
nu poate să le mai ţină şi cad peste noi...
Aurica îşi dădu capul pe spate şi privi prin fereastră.
- Cad peste noi? râse. Ca perele coapte...?
El o mâingâie pe obraz, îşi strecură mâinile sub basma, să
caute rădăcina şuviţelor. Ea desfăcu năframa colorată şi lăsă
părul să-i cadă, slobod, peste umeri. Apoi îl privi din nou,
adânc, brusc nedumerită şi serioasă. Când buzele li se atinseră, închiseră ochii. Rămaseră aşa, furându-şi îndelung unul altuia respiraţia. Dintr-o dată, bărbatul o strânse în braţe şi începu să o sărute mai adânc, buzele se îmbucătăţiră unele întraltele, de parcă strigau, dar fiecare prin celălalt, încât sunetele, ca o piatră scufundându-se în apă, nu se auzeau. Degetele
lui, coborâră spre gât, apoi mai jos, încurcându-se în cordonul paltonului ei, în nasturii care se împotriveau, ea se strânse, astfel încât să lase mânecile să alunece. El căută mai adânc,
bâjbâind cu degetele desfăcute şi lacome prin veşmintele ei, ca
şi cum ar fi vânturat un morman de frunze. Găsi, spre coapsă, un petec de piele, îl lăţi cu disperare, încurcând veşmintele, care în sus şi care în jos, dar reuşind, în sfârşit, şi prinzândo cu palmele amândouă. Nu mai simţea moliciunea dinainte, era parcă un pumn care ţâşnea dinăuntru, trăgând, după
el, de-a valma, simţuri şi măruntaie amestecate. Fără a-şi înceta strigătul mut printre buzele ei, ca o orbecăială care îşi caută cu disperare calea, prinse femeia de umeri şi o apăsă, înfigând-o în zvâcnetul său bărbătesc. Ea icni, încremenind o
clipă. Dar el începusă să se mişte şi atunci femeia se potrivi
după bărbat. Se îmbrăţişară mai strâns decât sărutul le îngăduia, îşi lipiră tâmplele unul de celălalt. Gemeau, încercând,
fiecare, să fie celălalt, şi neputând până la capăt. Străduinduse, totuşi, din răsputeri.
- Uite cum se scutură cabina..., şopti Petrache, abia întredeschizând ochii. Nu te mai mişca atâta...
- Dacă-mi vine..., gâfâi Aurica.
- Atuncea mai bine strigă...
Poate că ea nici nu auzi îndemnul lui, nici nu era nevoie. Erau nemărginiţi, pluteau deasupra lumii, rostogolinduse printre ceruri, o apă despicată ca o carne crudă. Când luminile se apropiară din toate părţile, de parcă se prăbuşeau în
acelaşi timp în adâncul cerului şi în măruntaiele pământului,
Aurica dădu un ţipăt scurt, tremurând. Apoi tremurul dădu
în plânset, de parcă ar fi vrut să tragă înapoi tot aerul pe care
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gâfâiturile îl risipiseră... Plânsul se înmuie într-un tors ca de
pisică, mai târziu, când şi acesta încetă, Petrache înţelese că
Aurica, aşa încălecându-l, pe jumătate dezvelită, cu capul culcat pe umărul lui, adormise. Ii ridică paltonul pe umeri şi i-l
strânse pe şale. Privi îndelung, prin parbrizul macaralei, stelele şi luminile oraşului, cerurile amestecate, căută din priviri
castelul din care nu se desluşea decât un contur negru, cocoţat
şi încremenit, ca un corb cu aripile strânse, apoi adormi şi el.
Cerurile se răsturnaseră, stelele se trăseseră în tecile lor, pe
pământ mai rămăseseră luminile, difuze şi inutile, ale felinarelor străzii, dar şi altele, când şi când, ale ferestrelor în spatele
cărora unii se trezeau cu noaptea-n cap. Caldarâmurile luceau,
ca o apă care îngheţase gros, roţile primelor tramvaie scârţâiau pe şine, ca şi cum ar fi împins nişte chepenguri ruginite.
Petrache mergea neîndemânatec prin lumea aceasta nouă,
ar fi vrut să se grăbească, dar simţea un fel de sfârşeală, tihnită
şi neliniştitoare, în acelaşi timp. Simţea, încă, în nări parfumul
ei, dat în grabă sub lobul urechilor, măruntaiele lui răzvrătite se întorseseră, se făcuseră culcuş, ca o împletitură de nuiele. Cavalerul de bronz crescuse uriaş, îl privea prin ferestrele
macaralei, voia ceva de la el, dar nu putea să spună. Petrache
ar fi trebuit să înţeleagă, se simţea nefolositor şi vinovat. Cavalerul făcu atunci un lucru neaşteptat, clipi şi ochii curăţaţi
de goliciune prin căderea aceea de pleoape, se umeziră. Apoi,
brusc, se întoarse cu spatele, se îndepărtă călare, dar bidiviul
nu atingea pământul cu copitele, ci zbura spre castel, îi crescuseră aripi uriaşe, negre şi solzoase ca de corb.
Petrache vru să-l strige, dar nu-i ieşi decât un strigăt sugrumat, care îl făcu să tresară, privi în jur, derutat, până când înţelese ce e cu femeia adormită în braţele lui şi mai înţelese că
ora lui de veghe pe crenelul dinspre răsărit se apropia. O trezi, îngăduitor cu nedumerirea ei, apoi o ajută să coboare, privind iarăşi în sus şi vorbindu-i despre castel şi despre călăreţul care îl aştepta. O privi cum se depărtează, mergând încet
printre blocuri, ţinându-se cu o mână de zid şi cu alta apăsându-şi pântecele de o durere întârziată.
Apoi merse spre casă, aproape alergând, se strecură prin
poarta întredeschisă, făcu la fel şi cu uşa de la intrare, atâta
doar că, uitându-l, clopoţelul de deasupra uşii dădu, numaidecât, de veste. Atât de repede apăru maică-sa în uşa sufrageriei încât Petrache înţelese că pândise toată noaptea, moţăind pe canapea.
- Unde-ai fost? întrebă ea, mai degrabă bucuroasă că-l vede.
- M-am întâlnit cu Aurica, şopti el, fără s-o privească. Ţiam zis doar, am aşteptat-o la fabrică.
Intră în camera lui şi se ghemui în pat, cu faţa la perete. O
auzi cum deschide uşa încet şi îl priveşte din prag.
- Ce i-ai promis, ca să stea cu tine până la ora asta? întrebă ea.
Petrache rămase cu ochii la perete, strângându-şi mai tare
genunchii la piept.
- I-am zis că o să-i arăt răsăritul...
Femeia nu păru mulţumită, dar nici surprinsă de răspunsul acesta.
- Vezi să nu ajungi unul din ăia care le ţine şi nu le ia! La
masa mea mâncare nu mai primeşti...
„Măcar, dezbracă-te”, mai spuse ea, depărtându-se. Dar lui
îi era frig şi nu-şi putea lua ochii de la peretele din care, de
sub alcalii, cavalerul îl privea neclintit, cu un chip prelung, de
icoană bizantină.
(fragment din nuvela „Judecata de apoi a statuilor”)
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Gheorghe SCHWARTZ

Al Nouăzecilea, nepotul Contelui1

Viaţa Celui de Al Nouăzecilea nu s-a remarcat prin nimic deosebit, însă fără ea, lungul şir n-ar fi putut continua.
De aceea, scribul, notându-i trecerea, nu s-a oprit strict la
fiul Geamănului: spre mirarea sa, a scribului, asemenea
biografii de tranzit sunt cele ce încheagă cel mai strâns întregul.
Când Doi-într-unul, Al Optzeci şi nouălea, a revenit
acasă, „a început să-şi petreacă şi el tot mai mult timp
în grădinile castelului. Însă niciodată alături de tatăl său.
Spaţiu era destul pentru ca să nu se calce pe picioare cei
doi, încât se întâmpla să treacă zile întregi în care să nici
nu se vadă decât la cină, deşi amândoi s-au aflat în aceeaşi vreme în aproape acelaşi perimetru. De fapt, toţi trei,
fiindcă, de cele mai multe ori, Contele îşi lua şi nepotul
cu el. Spre deosebire de alţi copii, Al Nouăzecilea nu-şi
amintea mereu că el reprezintă centrul lumii, aşa că nu
încerca să-i acapareze pe cei din jur, mulţumindu-se să
asculte ceea ce i se spunea ori să se joace de unul singur.
Cum să nu iubeşti un copil atât de cuminte? Bunicul se
străduia să-şi clarifice gândurile prin complicate lungi
discursuri despre viaţă şi despre moarte, discursuri pe
care, la vârsta sa, copilul n-avea cum le înţeleagă. Cu toate acestea, punea rar întrebări, însă nici nu dădea semne de plictiseală.”
şi
„Au trecut în felul acesta mai mulţi ani şi, spre bucuria lui Ambrogio, nimic nu părea să se schimbe în viaţa
sa, în viaţa care se desfăşura aşa cum şi-o dorea şi niciodată altfel. Doar nepotul îi creştea şi, de la un momentdat, a trebuit să-l lase dimineţile în grija unor dascăli, alături de alţi copii ai angajaţilor de la castel. După amiezile, însă, băiatul venea în uriaşa grădină şi se găseau fără
nici un efort, fără a se fi înţeles dinainte. Au trecut în felul acesta mai mulţi ani şi, spre bucuria Contelui, nimic
nu părea să se schimbe în viaţa sa, în viaţa care se desfăşura aşa cum şi-o dorea el şi niciodată altfel.”
Sunt rânduri înşirate de scrib descriind viaţa Celui
de Al Optzeci şi optulea, după ce s-a întors fiul său acasă. Fiul său, unicul copil supravieţuitor, din cei cinci pe
care i-a avut.
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Şi a mai notat scribul „Stăpânul de la Segrate nu se mai
exterioriza decât în prezenţa nepotului său, cu care petrecea multe ore pe zi. Însă chiar şi acele manifestări nu
erau semne ale unor trăiri reale, ci doar exagerările obişnuite la adulţii care se adresează copiilor mici. (Când Al
Nouăzecilea n-a mai fost copil mic, bunicul său, întreţinându-se în mod constant cu el, nu i-a observat evoluţia
şi a continuat să se comporte la fel. Ceea ce, mai târziu,
l-a pus pe tânăr, de multe ori, în situaţii penibile faţă de
martorii acelor scene. Mai ales atunci când martorii respectivi erau persoane străine.) Însă, în rest, nimeni n-ar
fi putut afirma despre Contele Ambrogio că l-ar fi văzut
schimbându-şi expresia feţei, indiferent ce veste primea.
Şi modul său de conduită cu personalul era identic: stăpânul domeniului se purta distant dar politicos şi cu ultimul rândaş.”
Domeniul de la Segrate era întins şi neîngrădit. Atât
de întins încât Celui de Al Nouăzecilea i se părea nesfârşit.
(La fel cum, pe vremuri, cimitirul în care s-a născut bunicul său i s-a părut şi aceluia un infinit univers în sine.)
Aşa s-a petrecut a doua existenţă a Celui de Al Optzeci şi optulea, „o viaţă care se desfăşura aşa cum şi-o
dorea el şi niciodată altfel.”. La un moment-dat, odată cu
transformările realizate de Geamăn în parcul din spatele palatului, acest trai a riscat să se frângă. Nu s-a întâmplat aşa. Singura modificare produsă a fost doar în scurtul itinerariu zilnic al Contelui: fără să mai treacă vreodată prin „grădina vie” (care chiar vie devenise), el ajungea
pe o alee lăturalnică tot în locurile unde petrecea zilele
frumoase şi unde, fără a se înţelege vreodată cu nepotul
său, acesta îl găsea, de fiecare dată, venind direct la ţintă.
Şi, nu în ultimul rând, scribul a mai notat că nepotul a
fost singura legătură reală pe care a mai păstrat-o Ambrogio cu lumea. Nepotul despre care, iniţial, scribul a crezut
că a fost primul dintre Cei O Sută despre care nu aveai ce
nota şi că unica lui menire în lumea aceasta a fost tocmai
aceasta: de a reprezenta „singura legătură reală pe care a
mai păstrat-o Ambrogio cu lumea” şi de a constitui „biografia de tranzit cea care încheagă cel mai strâns întregul”.
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Frumos, doar că fiul Geamănului n-a avut nici măcar
un episod de tinereţe la fel de captivant ca tatăl său, n-a
prea ieşit din palatul în care s-a născut, nu s-a amestecat
în nici o afacere cât de cât deosebită. Ce să scrii despre
un asemenea personaj?
Al Nouăzecilea s-a născut la 7 decembrie 1727. Ceea
ce i-a dat prilejul unuia dintre magii întârziaţi prin castelul de la Segrate să caracterizeze astfel această dată: „7
decembrie 1727 este o zi a unui miez de casă stelară. Ea
conţine trei cifre 7 care sunt amplasate împreună cu două
numere 12. Ce înseamnă asta? Asta ne conduce la o situaţie extrem de rară, „7” fiind „acţiune”, iar „12” „împlinire”, adică odihnă. Cum poate să convieţuiască un de trei
ori semn activ într-o dublă stare de repaus? Va fi o luptă
continuă între cele două elemente şi viaţa copilului se va
desfăşura sub imperiul acestei lupte. Unul dintre elemente va învinge în mod dureros pe al doilea, înghiţindu-l”.
Contele a aflat această previziune în mod întâmplător, după ce astrologul a părăsit de mult castelul. (Ambrogio a interzis în mod categoric prezenţa prezicătorilor
pe domeniul său, „Magii ne-au adus destule nenorociri”.
Cu toate acestea, nu s-a putut despărţii de spusele lor. Iar,
după ce Stefano Eximius îşi va impune punctul de vedere şi după moarte, Al Optzeci şi optulea nu va mai alunga ghicitorii din preajma sa pentru că îi socotea şarlatani,
ci tocmai de frica celor pe care le-ar putea auzi din gura
lor.) De atunci, Ambrogio s-a străduit să afle cu o clipă
mai devreme dacă forţa lui 7 va învinge latenţa lui 12, sau
dacă aceasta din urmă va domina energia nepotului său.
Ajunsă - împotriva oricăror aparenţe! - în familia
Contelui, mama Celui de Al Nouăzecilea şi-a făcut datoria şi a născut un băiat, cel menit a deveni viitorul moştenitor al domeniului de la Segrate. Şi-a făcut datoria, după
care a murit… (Mama Celui de Al Nouăzecilea s-a arătat
într-adevăr a fi fost o femeie foarte cumsecade.)
Pe copil l-a crescut o doică, însă, în curând, mai ales
după ce şi tatăl său l-a părăsit plecând în lume, Ambrogio s-a ataşat tot mai tare de prunc şi a dispus ca un grup
întreg de domestici să se ocupe doar de nepotul său. Grija aceasta – care multora li s-a părut exagerată, chiar dacă
nimeni n-a cutezat să spună aşa ceva cu voce tare – nu
l-a părăsit pe Al Optzeci şi optulea niciodată. Poate din
pricină că şi-a pierdut, pe rând, patru copii, iar al cincilea
s-a dus şi el cine ştie unde. Poate fiindcă orice om simte
nevoia de a se ataşa de cineva.
Se spune că, în general, ataşamentul bunicilor faţă de
nepoţi este mai puternic până şi faţă de instinctul patern,
iar Ambrogio a fost un exemplu extrem în această privinţă. Însă şi acest sentiment şi-l manifesta tot în felul lui
de mare aristocrat, aşa că bunul cititor nu trebuie să şi-l
imagineze veghind somnul pruncului sau dându-i personal de mâncare. Ambrogio îşi respecta cu sfinţenie tabieturile, doar că nepotul a devenit un element în plus al
vieţii sale zilnice, „viaţa care i se desfăşura aşa cum şi-o
dorea şi niciodată altfel”[1].
1. Şi nu trebuie să-şi închipuie bunul cititor nici că Al Optzeci
şi optulea şi-a organizat astfel traiul pentru că aşa l-a vrut. Nu, el
şi-a organizat astfel traiul pentru că altfel nu mai putea, pentru că o
modificare oricât de minoră îl speria până la panică. Viaţa închisă la
Segrate îi producea sentimentul de securitate al copilăriei închise în
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Aşa că Al Nouăzecilea a crescut înconjurat de o femeie
care-l schimba, de o alta angajată doar să-i facă lui mâncarea şi să-l hrănească, de o croitoreasă şi călcătoreasă şi,
deasupra acestor trei, de bona, şefa lor. Iar, cu ocazia naşterii copilului, a fost adus şi un medic obligat să stea tot
timpul în castel, să-şi transfere toţi bolnavii la un confrate şi să se ocupe doar de eventualii pacienţi de la Segrate.
Contele venea dimineaţa să-şi vadă nepotul, purta (zilnic!) o scurtă discuţie cu doctorul, apoi dispărea în locurile lui. Uneori, zăbovea câteva minute cu „Puiul”. Seara, înainte de cină, urma a doua vizită la copil. Inspecţiile acestea puteau avea urmări: două dintre femeile care
au avut grijă de Al Nouăzecilea au fost înlocuite: una fiindcă i s-a părut Contelui că i s-a dat micuţului un terci
prea fierbinte, a doua pentru că încăperea n-a fost aerisită, iar aşternutul a fost găsit - pentru a treia oară! - neglijent întins, ceea ce a lăsat dâre pe spatele băieţelului. Oricând puteai să pierzi slujba aceea specială şi atât de râvnită, care, în fond, îţi solicita doar o mică parte din timp:
stăpânul nu spunea nimic, constata, pufnea pe nări şi
pleca; peste puţină vreme venea administratorul, Ţipor,
şi „rezolva problema”.
Ambrogio nu le vorbea domesticilor, însă cu atât mai
mult se adresa pruncului. În momentele acelea, parcă nobilul conte nu mai era nobilul conte, ci un bunic la fel ca
orice bunic îndrăgostit de nepotul său. Copilul s-a obişnuit cu acele efuziuni şi le accepta cu o mutrişoară serioasă. Şi când a mai crescut, lucrurile au decurs la fel: Ambrogio i se adresa pe acelaşi ton înalt, cu aceeaşi voce nefirească, folosind aceleaşi diminutive. Iar Al Nouăzecilea
îl privea cu aceeaşi mină serioasă.
Legătura dintre cei doi a devenit indestructibilă. Şi
când s-a întors Geamănul acasă, băiatul, ajuns de acum
stăpân pe itinerariile sale, a continuat să-şi petreacă mai
toată vremea tot cu bunicul. În timpul inspecţiilor de dimineaţă ale Contelui, el mai dormea, însă după ce se trezea şi-şi lua micul dejun[2], o zbughea în grădină sau în
apartamentul lui Ambrogio, unde nu avea voie nimeni
să vină nechemat. (Ambrogio a imaginat un sistem complicat şi pentru acele momente, când puştiul risca să iasă
de sub supravegherea bonei şi a echipei care se ocupa de
el şi înainte de a ajunge în câmpul său vizual: una dintre
femei se strecura în urma copilului, având grijă ca acesta să nu simtă că i s-a îngrădit în vreun fel iniţiativa şi libertatea de mişcare.)
Până la vârsta de şase ani, Al Nouăzecilea şi-a petrecut astfel întreaga zi alături de Conte. Doar la o anumită
oră fixă, îşi făcea apariţia femeia însărcinată cu hrana copilului şi se ocupa de prânzul lui. (De atunci, şi Stăpânul
lua o masă frugală, până la ceremonia cinei.) Spre seară,
femeia apărea din nou şi lua băiatul cu ea. În restul zilei, bunicul îşi savura tabieturile, iar copilul îşi găsea singur de lucru. Câteodată adormea într-unul din leagănele atârnate de grinzile filigoriei. Iar unul dintre puţinele
„Poarta Raiului” - întreprinderea de pompe funebre pentru înmormântări de lux de lângă Lacul Lugano, cu locuinţa administrativă
din incinta elegantului cimitir. Care, la rândul ei, îl aducea înapoi în
traiul călduţ din viaţa intrauterină.
2. Întotdeauna în prezenţa doctorului, care era şi cel ce-i stabilea meniul zilei.
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tabieturi noi ale bunicului era să-şi rostească gândurile
cu voce tare, vorbindu-i nepotului. După ce acesta a împlinit şase ani, într-o anexă a castelului a fost amenajată o sală de învăţătură unde, în tradiţia de la Hanul Diavolul Argintiu, copiii, indiferent de poziţia părinţilor pe
scara socială, deprindeau scrisul, cititul, număratul, socotelile, cântul şi desenul. Pentru aceasta, a fost adus, la
început, un tânăr învăţător cinstit, politicos şi harnic, Lorenzo. Doar că acela n-a reuşit să se facă ascultat de elevii săi între 6 şi 13 ani. Aşa că a fost chemat părintele Luciano. Care, la rândul lui, a fost înlocuit din pricina severităţii sale excesive şi fiindcă a fost prins de mai multe
ori băut la lecţii. În sfârşit, cea care s-a impus a fost Maica Ana, o călugăriţă cumsecade, dolofană, cu sânii abia
încăpându-i sub sutană.
Nu s-a schimbat nimic în relaţia dintre nepot şi bunic,
doar că Al Nouăzecilea nu-şi mai petrecea şi dimineţile
cu Contele, ci îl întâlnea doar după ce a luat prânzul împreună cu colegii săi de învăţătură. Ambrogio avea locurile sale preferate atât în casă, cât şi afară, iar în grădini
puteai cu adevărat să te rătăceşti. Şi apartamentul Contelui era alcătuit din mai multe încăperi şi a rămas secretul celor doi cum de ştia nepotul să vină, de fiecare dată
fără greş, direct acolo unde se afla bunicul. Parcă dispunea de un simţ special cu ajutorul căruia să-l poată detecta oriunde se afla.
„Puiul” creştea şi viaţa s-a desfăşurat şi în continuare
aşa cum şi-a dorit-o Contele şi niciodată altfel. Însă, treptat, mici modificări totuşi s-au produs.
Prima s-a întâmplat într-o primăvară, când, după ce
Al Nouăzecilea a împlinit nouă ani, bunicul a contractat
o gripă. Acesta a fost un eveniment, întrucât Ambrogio,
„imunizat de albinele nimbului său din copilărie”, n-a fost
văzut niciodată bolnav de către personalul de la Segrate.
În cele două săptămâni cât Contele n-a ieşit din dormitorul său, nepotul s-a plimbat printre păunii din „grădina vie” a tatălui, prilej cu care a descoperit-o cu adevărat. Atunci a rostit copilul replica aceea atât de neaşteptată, când, în mijlocul spectacolului resimţit drept perfect şi umplându-i sufletul Celui Al Optzeci şi nouălea –
„umplându-i sufletul şi viaţa!” – băiatul a rostit „Nu chiar
perfect, lipseşte muzica!” Replică într-adevăr neaşteptată din partea unui copil obişnuit mai mult să asculte decât să emită judecăţi. Şi de unde i-a venit ideea aceasta
cu muzica, după ce n-a petrecut cu adevărat decât câteva după-amiezi în mijlocul creaţiei iniţiate de tatăl său?
Această „primă modificare” a părut iniţial fără urmări,
mai ales că bunicul însănătoşindu-se, băiatul a revenit la
programul său de dinainte.
Însă a apărut şi o a doua modificare. Aceasta s-a produs câteva luni mai târziu, când a fost sfinţită biserica din
curtea castelului. Atât Contele cât şi (câteodată) fiul său
au fost credincioşi catolici practicanţi. Însă Ambrogio,
făcându-i tot mai puţin plăcere să părăsească domeniul chiar şi pentru a asista la slujbele religioase - se ruga întro capelă mică amenajată în apartamentul său[3]. Da, însă
3. Pierderea treptată a majorităţii copiilor şi a soţiei l-au fixat
într-o permanentă stare de alertă vecină cu panica. De aceea, doar
refugiul într-o viaţă lipsită de orice modificare îi oferea liniştea. „Panica netratată duce la autoizolare” susţin specialiştii. Dar cum să
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personalul tot mai numeros avea şi el dreptul la viaţă de
cult, iar Stăpânul nici nu putea şi nici nu dorea să le interzică domesticilor să frecventeze biserica duminicile şi
cu ocazia marilor sărbători. Cum, în împrejurimi, în ultima vreme s-au semnalat mai multe evenimente îngrijorătoare, Al Optzeci şi optulea a trebuit să ia măsuri ca reşedinţa sa să nu fie părăsită de personal cu acele prilejuri.
Mai ales, de când s-a legat atât de tare de nepot. Aşa că
a fost pusă piatra de temelie a unei bisericuţe, însă construcţia a înaintat încet, în special fiindcă, pe de o parte,
Ambrogio, pe de alta, Geamănul, modificau mereu planurile (fără măcar a se consulta între ei), bisericuţa a devenit biserică. În sfârşit, aceasta a primit hramul Sfântului Ambrogio, fiind sfinţită în anul 1737 de însuşi episcopul Ballieri[4]. De atunci, slujbele se ţineau la castel pentru toţi cei ce trăiau acolo, dar şi pentru oameni locuind
în apropiere. Ceea ce a trebuit să fie prevăzut din vreme:
nu puteai să-i interzici unui creştin să vină în lăcaşul de
cult, însă exista riscul ca liniştea domeniului să fie tulburată de un du-te – vino permanent, iar evenimentelor îngrijorătoare semnalate în ultimul timp în Lombardia să
le fie deschisă calea şi spre castel. Aşa că intrarea în Casa
Domnului pentru credincioşii din ţinut se făcea printr-o
alee pornind din afara zidului tocmai ridicat, în vreme ce
locuitorii castelului veneau printr-o uşă laterală din interior. Şi mai existau şi bărbaţi puşi să aibă grijă să nu pătrundă pe acolo în curte intruşi.
Printre numeroasele corecturi aduse proiectului iniţial de către Conte, a fost şi instalarea unei orgi cu (tot)
mai multe fluiere, în locul armoniului prevăzut la început şi care a şi fost deja achiziţionat. Pentru noul instrument, a fost angajat un organist adus din Bavaria, în vreme ce la micuţul armoniu i s-a dat voie să cânte băiatului.
Cunoştinţa cu organistul venit de peste Alpi a reprezentat cea de a doua modificare anunţată de scrib. Care modificare n-a părut nici ea că ar fi fost o ameninţare pentru
stabilitatea traiului încetăţenit la Segrate - „viaţa care se
desfăşura aşa cum şi-o dorea Contele şi niciodată altfel”.
Şi a venit şi cea de a treia modificare. Aceasta a fost
strâns legată de „evenimentele îngrijorătoare semnalate
în ultimul timp în Lombardia” pomenite ceva mai devreme. Mai înainte a fost semnalată o epidemie ciudată, nemaiîntâlnită, care a omorât în doar câteva săptămâni 83
oameni. Partea pe cât de ciudată, pe atât de înspăimântătoare a fost că victimele se culcau sănătoase şi decedau
în somn. Înspăimântător era că oricine putea să se aştepte la o astfel de moarte de nimic anunţată şi că mamele
erau înnebunite de spaima că şi copiii lor ar putea avea
un asemenea destin. Şi, bineînţeles, că nici ceilalţi oameni nu puteau rămâne insensibili la o astfel de ameninţare atât pentru fiecare dintre ei, cât şi pentru cei dragi
lor. Căutându-se cauza acestor nenorociri, s-a constatat
că pe cadavrele respective s-au descoperit vagi urme de
sânge şi înţepături pe unde ar fi ieşit sângele. Deoarece
ciudata molimă a încetat la fel de brusc pe cum s-a descapi de teama de viitor, când ai trecut prin experienţele prin care a
trecut Al Optzeci şi optulea?
4. Ierarhul a insistat pentru hramul Sfântului Rocco, patronul
tradiţional al localităţii, însă Contele nu s-a lăsat influenţat: lui Dumnezeu prin Sântul Ambrozie i-a dedicat el ctitoria sa.
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clanşat, deocamdată lucrurile au rămas neexplicate. Până
ce a făcut vâlvă moartea neaşteptată a unei domnişoare în
chiar preziua nunţii ei. Fiind vorba de o familie înstărită,
cercetările au luat un nou avânt. Mai ales că decesul tragic al tinerei mirese a declanşat un nou val al epidemiei.
Astfel a fost reluată legenda lui Jure Grando, un ţăran croat din satul Kringa. În scriptele (păstrate până astăzi) se
consemnează că omul a murit în anul 1652, însă ar fi ieşit din mormântul său douăzeci de ani mai târziu, îngrozind întreaga Istrie. Istoria lui Jure Grando a fost semnalată deja cu o jumătate de veac în urmă de Johann Weichard Valvasor, un nobil erudit şi savant celebru, care a
ajuns să fie cooptat până şi în Societatea Regală Londoneză. Dacă, iniţial, informaţia lui Valvasor a fost primită
doar drept una dintre multele fapte senzaţionale povestite de călători şi stârnind uimirea receptorilor, odată ce
„epidemia vârcolacilor” a ajuns să facă victime şi în imediata apropiere, ştirea a fost repusă pe tapet, nemaifiind
receptată doar ca o simplă curiozitate. Mai ales că, odată cu noua ordine mondială născută în urma înfrângerii
turcilor la porţile Vienei, occidentul a venit în contact cu
populaţii noi şi, odată cu ele, cu legendele şi cu superstiţiile aduse de coloniştii sosiţi din răsărit. Astfel încât au
fost dezgropate şi poveştile de groază despre aproape uitata contesa maghiară Ecsedi Báthory Erzsébet sau despre principele valah Vlad Ţepeş. Şi, scoţându-se la iveală
„tradiţia” nu foarte îndepărtată, au fost citate tot mai multe „exemple concrete” ale unor astfel de epidemii. Personaje notorii s-au oferit drept garanţi ai faptului că molimele stârnite de vârcolaci sunt reale şi pot lovi oricând şi
oriunde sunt semnalaţi vampirii.
Aşa că, acum fiind convinşi de cauze, s-a trecut la strategii de combatere a urgiilor. Iniţial, s-a procedat instinctiv: oamenii culcându-se strâns lipiţi unul de altul, sperând că astfel vârcolacii nu vor îndrăzni să-i atace şi chiar
de ar face-o, victima aleasă va apuca să mai fie salvată de
cei din jur. Doar că măsura aceasta nu s-a dovedit defel
eficientă: pe de o parte, au fost semnalate decese şi ale
unor persoane care şi-au petrecut noaptea în acelaşi aşternut, printre mai mulţi membri ai familiei, pe de altă
parte, descrierile vampirilor şi a modului lor de operare
au devenit tot mai contradictorii. Unii spuneau că strigoii nu erau decât spiritele celor care nu erau primiţi în Împărăţia Cerului din cauza unor delicte săvârşite în timpul
vieţii sau chiar a unor vine ale părinţilor lor. Alţii pretindeau că vârcolacii sunt de două feluri: vampiri vii şi vampiri morţi, adică vârcolaci intraţi în trupurile unor decedaţi[5] şi vârcolaci pătrunşi în corpurile unor persoane
vii ce se purtau în cea mai mare parte a timpului firesc.
Amândouă aceste categorii, se mai spunea, aveau nevoie de sânge viu pentru a putea exista. De aici şi nenumărate metode de a te apăra de ei: atât măsuri de precauţie
în pregătirea şi înmormântarea leşurilor (ceea ce a dus
la proceduri în afara cutumelor şi a canoanelor bisericii
5. De unde şi două semne: pe de o parte, oamenilor le era tot
mai frică de apropierea cimitirelor, din mormintele cărora se spunea că ieşeau vampirii morţi şi, pe de altă parte, deschiderea unor
copârşeie în care leşurile nu au intrat în putrefacţie a întărit ideea
că şi vampirii morţi pot dispune de corpuri intacte, fiind cu atât mai
greu de deosebit de oamenii obişnuiţi.
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şi, drept urmare, atât de lucidul papă Benedikt al XIV-lea
chiar a ordonat depunerea preoţilor care acceptau existenţa vampirilor şi împărtăşeau „intervenţiile păgâne”),
cât şi mai multe îndrumări practice pentru populaţia vie,
îndrumări cum ar fi încadrarea ramelor uşilor şi a ferestrelor cu şiraguri din căţei de usturoi etc., practici păstrate în popor vreme de secole. Fiindcă isteria epidemiilor provocate de legendele vampirilor nu se lăsa înfrântă de explicaţiile raţionale, s-a ajuns, din nou, la teoriile
unei apropiate apocalipse.
La toate astea, s-a adăugat şi spaima Contelui Ambrogio, care nu putea uita că a trebuit să trăiască, în lunga sa
viaţă, pierderea tuturor celor dragi, cu excepţia unui singur fiu şi a nepotului de care s-a ataşat atât de mult. (Datorită acelei spaime, ce nu l-a părăsit niciodată, a mai apărut o răceală între el şi Al Optzeci şi nouălea: tatăl a încercat să-şi convingă fiul văduv să se recăsătorească şi să mai
facă prunci – „Nu se ştie niciodată cât ne socoteşte Dumnezeu răgazul permis pe pământ şi, de aceea, e bine să
nu supravieţuim printr-un singur urmaş, oricât am ţine
la el” îi tot repeta Geamănului, iar acesta a obosit să-i tot
răspundă că „Dumnezeu, aşa cum poate hotărî sfârşitul
pentru unul, aşa poate decide şi pentru mai mulţi”. Nu,
Al Optzeci şi nouălea, după excesele din Rusia, a trecut
la un fel de penitenţă, drept mulţumire faţă de Domnul
că l-a salvat din situaţia aparent fără ieşire din palatul lui
Alexandr Menşikov şi n-a dorit să se mai recăsătorească.
O vreme, a vrut chiar să se călugărească, dar şi-a găsit liniştea în fericirea atemporală a „grădinii vii”. Iar ieşirile
săptămânale la Cleopatra, „profesionista fără vârstă, cea
care a fost prima femeie din viaţa sa”, i-au devenit suficiente. Toate acestea au fost lucruri pe care tatăl său nu
le cunoştea, aşa că insistenţele sale au devenit de nesuferit pentru Doi-într-unul. Iar relaţia s-a tot răcit, sfârşind
prin a nu-şi mai vorbi deloc şi întâlnindu-se formal doar
cu prilejul ceremonioaselor cine. Când, ca şi până atunci,
nici unul dintre ei nu se atingea de mâncare până ce nuşi făcea apariţia şi celălalt.)
Da, însă panica permanentă a Contelui că epidemia
ar putea să-i răpească şi ultima speranţă – nepotul – nu
dispărea în ciuda opiniei tot mai hotărâte a cercurilor intelectualilor, după care existenţa vampirilor nu este decât
o născocire a ignoranţei. Aşa că, până ce au mai fost semnalate cazuri ale molimei, Ambrogio a dispus ca Al Nouăzecilea să fie supravegheat pe timpul nopţilor de câte
un slujitor. Din când în când, venea chiar el, Stăpânul,
să controleze dacă nu cumva plantonul de serviciu aţipise. Pe urmă, a poruncit ca doi servitori să stea de pază
în acelaşi timp şi a constatat că cel mai bine era să-i lase
să joace cărţi, cât stăteau de strajă. Astfel nu exista riscul
să aţipească. Numai să nu bea nimic! Dar nici aşa Contele nu era pe deplin mulţumit, iar inspecţiile inopinate
în dormitorul băiatului au continuat. Ceea ce i-a alterat
somnul. Aceasta a fost a treia modificare în „viaţa ce se
desfăşura aşa cum şi-o dorea Contele şi niciodată altfel”.
(Endnotes)
1. Fragment din romanul CEI O SUTĂ – BASTONUL CONTELUI, în curs de apariţie la editura Curtea
Veche.
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Radu Aldulescu

Sfaturi pentru viaţă şi afaceri

Păi, de unde naiba să fie? De la ţărănoaia, desigur, Miron Geană venise şi el de la ţară, ca toţi de pe-aicea, când
i-a dat Combinatul locuinţă. Casă la bloc, da, în Frăsineni, ie de râs şi de plâns, ie de Doamne fereşte: garsoniera asta în care stă cu patru copii, din care n-a apucat
să plece până nu l-a scos nevastă-sa afară cu poliţia, pusă
la cale de soru-sa, stricăciunea aia de madam Friţ care
pe unde-o vedea-o e jurat s-o scuipe şi s-o afurisească
cu lua-mi-ai căcatu’ la labă, madam Friţ, ie o vorbă din
bătrâni că nu-i bun gardu’ cu spini şi iubitu’ prin vecini
şi mai departe vedem noi. Mai apoi nevastă-sa s-a căit,
l-a rugat cu ceru’ şi pământu’ să se întoarcă, că moare
de foame cu copiii în casă şi el idiotu’ şi-a călcat pe inimă şi s-a întors.
Păi, d-aia înţepeniseră ei aici în garsonieră, că până
să aibă primul copil ca să le dea Combinatul apartament,
a venit revoluţia. Combinatul n-a mai dat locuinţe, dacă
revoluţia a împroprietărit pe fiecare cu ce-a apucat. Şi
dacă lumea a început să cumpere şi să vândă case, lui
Miron nu i-a mai dat mâna şi nu i-a mai stat capul să se
strângă, să facă bani ca să-i bage-n ziduri. A rămas cum
a apucat. Lumea da, mai sunt pe-aicea şi ca Robert, bucureşteni care şi-au cumpărat apartamente în Frăsineni
ca să aibă unde să vină la aer curat în concedii şi weekend-uri, da’ cu Robert e altă treabă, dacă a venit aici ca
să rămână de tot. Miron n-ar fi avut altminteri la ce să
se mire: venise omul aici cu familia după el, fiindcă găsise să cumpere mai ieftin decât în alte părţi. Asta după
ce catadicsi să i se confeseze: fuseseră nevoiţi să vină din
pricina datoriilor făcute de Andreuţa lui, mă rog, garsoniera ei, dar prin mişcarea asta se cheamă că ar fi salvat-o să nu rămână-n stradă cu copilul de gât. Copilul
lor, da, Robert e taică-său bun, dar la o adică lui ar fi putut să nu-i pese, să-şi pună palma-n cur, după ce a duso-n spinare vreme de şapte ani bătuţi pe muche, inţelegi,
i-o fi ajuns şi lui.
Miron e mai tânăr cu câţiva ani decât Robert, la fel de
înalt, dar deloc încovoiat. Drept, filiform, cu părul şaten
bătând în roşu, deloc încărunţit şi o faţă îngustă, strivită parcă, cu obraz supt şi smead şi privirea ochilor negri
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crucişă, mustind de o perversitate jucăuşă. De când se
ştie Diavolul a avut parte doar de astfel de tovarăşi. Prietenii şi femeile pe care le alegi şi te-aleg, ca şi un dat, fără
să apuci să-ţi iei seama cu cine ai de-a face. Pur şi simplu
pică pe tine, ca să-ţi spună la o adică cine eşti, să-ţi aducă aminte, dacă se întâmplă să uiţi. Miron e totuşi un beţiv de cu totul alt soi decât Neghiniţă cel ca o apă stătută, băltind în propria tulbureală. Miron e plin de vitalitate şi exuberanţă, dornic să pună umărul în folosul oricui e dispus să i se împuie capul cu treburile, poveştile şi
isprăvile lui.. Adulmecase totodată mirosul iute-putregăios, de capră, al lui Robert Diavolul, asemănător cu al
lui, doar c-al lui e estompat în bună măsură de damful
de rachiu care se face în zonă, din care Miron îşi trage
la o adică vlaga şi exuberanţa. Îl mirosise aşadar şi totodată îi plăcuse figura aia de înger decrepit, cenuşie, cu
plete rărite cărunte, câlţoase, pe care se vedea că-şi făcuse de lucru printre cripte, gropi, sicrie şi morţi. Îngropase sau dezgropase morţi, spălase morţi sau mâncase din
carnea lor, ce ar mai fi contat? Miron presimţise ceva de
felul ăsta, înainte ca el să-i spună că fusese gropar, săpase doar gropile morţilor şi aruncase pământ peste ei. Îl
văzuse nou în zonă, derutat parcă, tânjitor, cu foamean gât, dacă nu cumva înrăit şi pus pe rele, măcar că n-ar
mai fi avut vârsta pentru aşa ceva. Voinic tânăr cal bătrân, greu se-ngăduie la drum. Nu contează, la ceva s-o
pricepe el şi o putea, aşa încât îl luă cu el la zugrăveli, ca
ajutor sau asociat, să înveţe o meserie de care Diavolul
se mai frecase cândva şi nici că i-ar fi dus dorul. Păi nici
Miron, mă, rog, tot de mare nevoie o deprinsese şi el, de
când plecase din Combinat, de doi ani şi ceva, aproape
trei, în care o învăţase după ureche şi pe sărite, dar avea
în schimb ceva tupeu la tocmirea lucrărilor şi poate c-ar
fi avut şi pricepere, deşi Robert se îndoia, după cum îl
vedea agitându-se mai mult în gol şi trăgând parcă a pagubă, adică mai mult gălăgia era de el, ceea ce îl îndemnă într-o bună zi să-l întrebe de la care ţărănoaie a venit el încoace de fapt, iar Miron îl lămuri că de pe-aici
de aproape. Ie un cătun de-i zice Mohaci. Aha, am înţeles şi Diavolul, bulbucind ochii, îl puse să repete: Mo-
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haci Mohaci Mohaci... Suna ca un crâmpei din altă viaţă, ca şi cum ar fi dat să aleagă ceva din nimic, după ce
s-a ales praful. Sora Doiniţei, Lenţica, locuia acolo. Venise de-acolo chiar în seara aia de noiembrie, una mie
nouă sute şaptezeci şi nu mai ştiu cât, când el descinsese în Frăsineni cu Doiniţa, iar Lenţica îl jelea pe bărbatu-său tocmai arestat.
Unde vine Mohaciu ăsta? E un cătun – Miron râse
arătând cu mâna spre munţi şi c-o iei pe-acolo – urci un
deal cobori o vale, te-ntâlneşti cu dracu-n cale! La şaizeci şi ceva de kilometri de Frăsineni, în nord prin nordvest, ceva mai sus de boaşele muntelui, aproape de buricul lui... Da’ ce-i trebuie Diavolului? Are pe cineva acolo?
Una Lenţica, spuse Robert. Mai de demult avea părinţii
aici, în Frăsineniul vechi, de dinaintea ăstuia.
Miron socotea pe degetele noduroase, cu unghiile
bombate, curbate ca nişte ghiare, tivite ferm cu negru:
Lenţi... Lenţica... Lenuţa... Elena... Mi-e că pă toate le-am
futut. Diavole, nu mi-a scăpat nici una. Da’ asta de care
zici nu mai avea şi alt nume? Robert nu-şi aminteşte decât că pe taică-său îl chema Trencu. Miron închide ochii,
concentrându-se să-şi amintească: Nu cumva a ţinut ea
un şofer, de-acolo, de la noi din Mohaci şi mi-e c-au stat
prin Vâlcea vreo câţiva ani. Robert confirmă: Era c-un
şofer. Îl arestaseră la vremea când am cunoscut-o io. A
avut un accident cu trei mortăciuni în Vâlcea, la care Miron, acum ştiu de care Lenţică zici. Popazu-i zice după
şoferu’ ei. A dus-o cu el cât i-a făcut patru fete una după
alta, după care a murit şoferu’, tot într-un accident. Mi se
pare că femeia-i văduvă de vreo douăj’ de ani. Are fetele
risipite-n Piteşti şi-n Vâlcea, care şi ele are copii o grămadă. Puzderie şi inflaţie de copii şi cei mai mulţi din flori,
fără taţi, vezi, dacă pe neroada de Lenţica a dus-o mintea
să le pună numai nume din flori: Viorica, Camelia, Brânduşa, Lăcrămioara... Ca să vezi, Diavole, cum păcatele
părinţilor apasă pe copii. Poate şi pe nepoţi... Robert spuse că pe nepoţi s-ar putea să apese îndoit. Îl întrebă apoi
dacă ştie ceva de sora Lenţicăi, Doiniţa, dar Miron n-ar
fi avut de unde, el fiind demult plecat de-acolo şi mai dă
din an în Paşti şi nu prea are glume cu dada Lenţica. Nare de unde să ştie de soră-sa sau alte neamuri de-ale ei,
dacă ea e străină în Mohaci, venită acolo după bărbatusău, plecată din Frăsineni de mai bine de treizeci de ani,
când aici nu erau blocuri. Aici era ca şi altă lume, Diavole, care s-a surpat şi s-a scufundat în fundul pământului odată cu bordeiele rudarilor de pe coaste şi din râpi.
Când a dărâmat Ceauşescu toate casele, şi-ale rudarilor
şi-ale românilor şi-a nivelat cu buldozerele pe coaste, i-a
zburătăcit pe toţi care-ncotro prin Vâlcea, Câmpulung
sau Piteşti şi le-a dat apartamente la bloc, care unde s-a
nimerit până s-apuce să ridice primele blocuri pe-aicea
pentru angajaţii Combinatului.
De neamul Lenţicăi, numai de la ea ar putea să afle. O
s-ajungem, Diavole, într-o bună zi şi-n Mohaci. Când lucra la Combinat, Miron trecea mai des prin Mohaci, pe
la maică-sa s-o ajute la muncă. Dar de când a lăsat Combinatul, a cam lăsat-o de izbelişte şi pe maică-sa. Nu prea
mai are nici bani de drum, nici tragere de inimă şi parcă nici atâta timp cât avea înainte, prins cum e cu zugră-
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velile sau cu căutatul de lucru cu ziua pe la oameni prin
satele din jurul Frăsineniului, da’ când le-o veni la-ndemână o să-l ia pe Robert să-l ducă-n Mohaci, să-şi vadă
gagica din tinereţe.
Adevărul e că de când se liberase din Combinat, Miron ar fi putut spune că i se cam schimbase sau i se dăduse peste cap viaţa. Adică nu ştia şi nici nu conta, Diavole, dacă i s-a schimbat în bine sau în rău. Spune că s-a
liberat ca şi cum ar fi scăpat din armată sau de la puşcărie, chiar dacă atunci avea bani şi timp să se ducă s-o
vadă pe maică-sa aproape săptămânal. Ce mai, erau alte
vremuri alea, de care unii ca Miron sau Robert se agăţaseră şi trăseseră cu dinţii de ele, până mai încoace, ca şi
cum ar fi dat cu tot dinadinsul să rămână-n ele până ar
fi pus mâinile pe piept.
Miron apucase să lucreze în Combinat cinci ani pe
vremea lui Ceauşescu, după care se agăţase şi trăsese cu
dinţii încă cincisprezece. Douăzeci de ani bătuţi pe muche, până să fie disponibilizat, i se luase şi i se aplecase. El
unul a răsuflat uşurat, măcar că grosul celor puşi pe liber
de disponibilizări plâng Combinatul cu lacrimi amare.
Aia era a doua casă şi familie şi de fapt cea dintâi, unde
petreceau mai mult timp decât acasă şi-n familie. Pe vremea lui Ceauşescu nicăieri n-ai fi găsit salarii şi sporuri
ca-n Combinat. Combinatul le dăduse apartamente, pe
care după revoluţie au putut să le vândă pe zeci sau sute
de milioane de lei, după cum a mers piaţa imobiliară şi
inflaţia care a dus la sapă de lemn ţărănimea muncitoare, făcînd să prospere băieţii deştepţi. Ei au pornit inflaţia tipărind bani ca să-i voteze lumea şi au dat la fier
vechi uzinele şi combinatele sau le-au vândut pe nimic
străinilor. Pe lângă mâna de lucru ieftină pe care au căutat-o şi au găsit-o în Combinat, străinii încă şi-au rentabilizat investiţia operând disponibilizări masive de salariaţi, oameni având în jur de cincizeci de ani, care unde
să se fi dus şi ce să fi făcut chiar şi cu salariul ăla pe doi
ani primit în contul disponibilizării. Li se dădeau nişte
bani, pasămite să-şi deschidă afaceri, să investească şi ei
precum străinii sau băieţii deştepţi de aici. Diavolul fiind din Bucureşti, de unde se dă ora exactă cum se spune, ştie mai bine.
Au scăpat care cum a putut, care la furat sau cerşit,
care la muncă în străinătate, care trăgând targa pe uscat aşa ca noi, Diavole, frecând la pereţi până ne iese os
prin os...
Cu Diavolul în coastă ţinându-i isonul şi curajul treaz
câte opt-zece ore pe zi, Miron asuda şi inhala praf de var
în credinţă, ispăşindu-şi păcatele tinereţilor. Povestea de
Luminiţa, mama sfântă a copilaşilor lui, vai de pizda ei
de prostovancă, că ea şi acuma duce dorul Combinatului. Acolo a fost primul ei serviciu şi cel de pe urmă, de
care nu s-a mai putut ţine dacă a fătat şase copilaşi unul
după altul. Îţi dai seama, Diavole, şase, dintre care doi au
murit la unu şi la trei ani şi pe urmă n-a mai avut de ales,
n-a avut decât să stea acasă cu copiii, la care Robert cum
adică n-a mai avut de ales? Până într-atât de nenorocit ai
fost c-ai silit-o pe biata femeie să toarne atâţia copii? Ba
n-a silit-o deloc, dar nici s-o împiedice nu i-a dat mâna,
deoarece-i libertate şi democraţie şi fiecare se descurcă
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cum poate. Adevărul e că le-au plăcut la amândoi copilaşii şi şi-au zis şi au crezut că cine le-a dat dinţi o să aibă
grijă să le dea şi ce să roadă cu ei. Uite însă că nu s-a prea
legat. Au fost încercaţi greu şi rău şi le-a mers din rău în
mai rău. După ce s-au ridicat cât de cât copiii, până să se
dezmeticească Luminiţa să se angajeze, în Combinat s-au
sistat angajările şi tocmai pornea primul val de disponibilizări. Miron a intrat în al treilea sau al patrulea val, pornit
în urmă cu trei ani. Când colegii lui de pe listele de disponibilizaţi se dădeau de ceasul morţii că ce-or să se facă
ei fără Combinat, el o primi ca şi o izbăvire şi o bucurie
cu care nu te întâlneşti de prea multe ori în viaţă, încât se
cerea să fie la înălţimea momentului sărbătorindu-l cum
se cuvine. Trebuie că asta a fost în capul lui când a tocat
cele 170 de milioane primite-n contul disponibilizării, în
doar două săptămâni. Ba dacă şi-ar fi pus mintea, Diavole, ar fi putut scăpa de banii ăia şi-n două zile. Salariul pe
doi ani, da, unde s-ar fi dus anii ăia? Anii lui sau anii lor?
Tot e bine că n-a fugit de tot în lume să-şi caute la o adică
anii petrecuţi în puşcăria Combinatului, mozoliţi în gaze,
aburi de solvenţi şi sodă caustică. După două săptămâni
s-a întors acasă la copilaşi şi la mama lor, măcar că uşurat de bani şi de-acum şi fără slujbă.
Ar cam fi bănuit Robert de unde i s-o fi tras. O fi vrut
să se răzbune pe nevastă-sa că l-a legat de mâini şi de picioare cu atâţia copii, să se simtă şi el liber fie numai şi
pentru două săptămâni, deşi îşi doriseră pasămite şi le
plăcuseră la amândoi copilaşii, deşi mai apoi el n-ar mai
fi prididit să se căiască. Păi să se căiască şi pentru că făcuse mai mulţi copilaşi decât îl ţineau curelele, şi pentru că-i dăduse mâna să cheltuiască în două săptămâni
salariul pe doi ani. M-oi fi căit, Diavole, da’ la ce mi-ar fi
folosit? A fost de-ajuns că madam Friţ, fute-o-ar câinele
ăla care o trage după el pe coclauri, a învăţat-o de bine
pe Luminiţa cum să-l gonească de acasă, de-a zis iarăşi
că s-a liberat, da’ de astă dată n-a mai fost să fie. Nevastă-sa l-a chemat înapoi şi el a pus botul, ca să i se amintească în permanenţă care ar fi fost rostul banilor ăia, ce
ar fi trebuit să facă cu ei: să se extindă, să vândă garsoniera şi să cumpere un apartament cu două camere, sau
să se privatizeze, să-şi deschidă un butic şi să strângă
bani ca să-şi cumpere o căsuţă, sau să-i pună la bancă şi
să trăiască dintr-o mică dobândă până or chibzui în ce
să investească, aşteptând să vadă dincotro bate vântu’...
Adevărul e că nu-l frământase deloc ce s-ar fi făcut
Luminiţa cu copilaşii fără el. Cine le-a dat lor dinţi i-a
dat şi lui pedeapsa şi ispăşirea de a nu vedea c-ar fi avut
altceva mai bun de făcut, asta-i era soarta şi parcursul,
întrerupt accidental fie de banii primiţi în contul disponibilizării, fie de mizeriile lui madam Friţ. Se potrivise
bine altminteri, că-n afara alocaţiilor care le mai primea
pentru trei copii, toată nădejdea Luminiţei rămăsese în
ce ciugulea Miron de la zugrăveli, aproape tot atât cât lua
de la Combinat, aşa că erau aproape la fel ca-ntotdeauna.

când pe filotimul sau grandomanul, cinstind în stânga
şi-n dreapta la prieteni-curve şi trădători, care acuma nu
mai vor să ştie nimic de Miron Geană, un falit şi-un ratat şi-un alcoolist notoriu şi mai du-te bă de-aici şi lasăne-n pace, fugi, fă-ne să ne fie dor de tine! Dar poate că
mai mult decât prietenii-curve, cheltuise pe curvele luate direct din rubrica de Servicii Sexuale a ziarului Foaie
Argeşeană pentru Minte şi Cuget. Ce i-a plăcut mai mult
şi mai mult e că doar ziarul ăsta, din cele şaptesprezece
publicaţii de Piteşti şi Vîlcea de găsit pe tarabele de presă
are o astfel de rubrică. Fiind pe graniţa dintre cele două
judeţe, Frăsineniul primeşte presă din ambele părţi, dar
nici în ziarele cu pozele fetelor color expunându-şi bucile şi ţâţele alături de numele şi numerele lor de telefon,
n-ai să vezi rubrici cu numele ăsta: Servicii... Ca să vezi
Diavole unde se duce banii noştri.
De bună seamă că nu fusese nici Robert prea departe de astfel de isprăvi, când rămăseseră cu douăzeci şi
cinci de milioane după vânzarea garsonierei din Dristor
şi cumpărarea apartamentului din Frăsineni şi lăsase banii pe mâna Andreei, dacă tot a ajuns să se lase la mâna
curvelor la bătrâneţe. Curva care face pe soţia şi mama
iubitoare, numai ea ştie ce a făcut cu banii. Barem Miron n-a făcut o greşeală de felul ăsta, aşa că ar fi în drept
să se fălească, în timp ce Robert să se fi căit. La nici o
lună după ce se înfipseseră în Frăsineni definitiv, înainte
să apuce vreunul din ei să-şi găsească ceva de lucru, rămăseseră deja pe scândura goală. Ea pusese pasămite la
păstrare cele douăzeci şi cinci de milioane, cică pentru
la toamnă când or da copilul la şcoală, pentru rechizite,
ghiozdan, uniformă şi ce s-o mai ivi. Douăzeci şi cinci
de milioane, Andreea, termină cu prostiile! Facem foamea acum pentru la toamnă. Mai apoi Robert s-a gândit că ea investise banii ăia în ceva de genul Serviciilor
la care apelase Miron. Banii ei, Diavole, banii de pe casa
mă-si. Dar dacă n-ar fi descurcat-o el s-o aducă aici unde-s locuinţe de trei ori mai ieftine decât în Bucureşti, ar
fi rămas în stradă. Şi dacă n-ar fi fost el să-i dea un rost
pe lume cu copilul ăsta, s-ar fi ales praful... O curvă inconştientă Diavole: n septembrie când să dea copilul la
şcoală, ea cască gura la Robert să se facă bani. Unde-s
banii, Andreea, eşti nebună? Şi ea, care bani? Termină
cu prostiile. Andreea, mă disperi! Io nu mai am de unde
să-ţi dau. Banii ăia unde-s? Păi banii mei. Banii noştri,
idioato! Nu-i nimic, gata, nu mai dăm copilul la şcoală.
Mai bine-l dăm de suflet, ce dracului, dacă nu suntem în
stare! Mai mare ruşinea! Unul singur avem şi nici d-ăla
nu suntem în stare. Ce fel de bărbat? Ce fel de cap de familie? Unde-s banii? Care bani? Iar o luăm de la capăt?
N-o mai luăm. Eşti nebună! Eşti inconştientă! Eşti un
bou, tăticuţule, până acuma nu m-ai văzut cum sunt?!
Văzuse, dar poate că nu văzuse îndeajuns. Încă ar mai
fi vrut să vadă. Ca şi cum ar fi vrut să vadă dacă ar fi în
stare să-l bage-n pământ înainte de termen, la şaizeci de
ani, după ce scăpase la mustaţă din combinaţia cu săr*
manul Neghiniţă, care la o adică îl avertizase c-o să-i iasă
Se căia, mă rog, dar ce să mai zici, Diavole, că une- pe nas. Târâş-grăpiş l-au dat pe Andrei la şcoală, deh,
ori chiar se fălea cu isprava lui: a tocat 170 de milioane mai mare ruşinea, doar unul avem şi uite-i intraţi în iarşi nici nu-şi mai aduce aminte bine pe ce. Trebuie că fă- nă. Prima iarnă-n Frăsineni, din care Diavolul dădea să
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iasă-n primăvară mai mult pe cont propriu, dând cu sare-n urmă peste tot ce văzuse. În tinereţe ar fi lăsat-o-n
stradă în pielea goală pe una ca Andreea. Asta însă se întâmpla în altă viaţă şi-n altă lume, când nu învăţase încă
răbdarea şi îndurarea, aducerea aminte de moare şi umilinţa... Trăgea de lucrarea tocmită de Miron, mutând calabalâcul de găleţi, bidinele, pompe, mistrii, bormaşine,
saci cu ciment şi ipsos, pachete de gresie şi faianţă prin
trei apartamente ale unui tip, Crivac Auraş, pe numele
lui. După prostu-i obicei, Miron rânjea a pagubă: Dă-ţi
seama, Diavole, cu cine avem noi de-a face!
Cu cine, uite moşneguţul ăsta ar putea fi pentru ei
o pildă vie a felului cum să-ţi foloseşti banul pentru a-l
spori, nicidecum pentru a-l irosi, cum au făcut ei. De
bună seamă că alt rost ar fi avut, dacă Dumnezeu le-ar
fi scos în cale pe omul ăsta până să le fugă printre degete milioanele, Diavole, de la mulţi auzise Miron că moş
Crivac are mână de luat, că fără aşa ceva nu se poate, dar
cică şi mână de dat. Chiar şi numai un sfat să le fi dat şi
tot le-ar fi picat bine ca să-şi încropească cu capital sau
o afacere din puţin, el fiind expert în domeniu la o adică, după mai bine de douăzeci de ani de când se ocupă
cu cămătăria.
Încă de pe vremea lui Ceauşescu omul a înţeles că
ăsta-i viitorul, drept pentru care a ţinut aproape de manevre cu banul şi tot cam de pe atunci Dumnezeu i-a
scos-o-n cale pe nevastă-sa asta pe care-o văd pe lângă el,
tanti Eugenia, cu care face o echipă de toată bafta, Diavole, nu ca noi cu proastele noastre. Au trecut împreună prin multe şi grele, dar uite c-au răzbătut şi au agonisit cât pentru şapte vieţi. Doi bătrânei pirpirii, de n-ai da
pe ei nici mucii. Nici nu ţi-ar trece prin cap ce le poate
osul. El scundac şi grăsun, cu faţa revărsată de apopleptic, de culoarea morcovului putred, văitându-se în permanenţă de picioarele umblate butuci, şi ea aschilambică-golbejită, o nimicură de femeie de patruj’ de kile cu
tot cu ambalaj. Casa de la ţară şi-au făcut-o vilă cu douăzeci de camere mobilate ca-n filme, iar de-acum au în
Frăsineni cinci apartamente, dintre care trei le-au dat pe
mâna lui Miron şi Robert să le pună la punct pentru închiriere în regim hotelier, pentru când o fi cerere şi pentru astfel de servicii în Frăsineni. Nu e grabă, moş Auraş
nu se grăbeşte, ocaziile şi clienţii dintotdeauna au tras
la el ca musca la mort; uite musca cum bâzâie şi umblă
peste buze vinete şi chiaguri de sânge: prin apartamentele lui e trafic continuu de calicime şi pricopsiţi de toată mâna venind din patru zări cu jipuri şi mercedesuri
ori din pelerinaje ale sărmăniei cu trenuri personale de
noapte ducând foamea târâş după ei, Moşul împrumută oricui de la mic la mare, de la zece milioane la cincizeci de mii de euro, cu dobânzi de treizeci la sută. Şi nuţi mai spun, Diavole, mese-ntinse, tanti Eugenia bucătăreşte-n draci de toate pentru toţi, după cum cere fasonul
clienţilor: omlete cu cârnăciori, fasole cu ciolan sau somon fumée, caviar, fructe de mare, telemea de Vaideeni
sau brânzeturi franţuzeşti, şampanie, whisky de marcă
sau tescovină de mere sau zarzăre, iar când e nevoie pregăteşte camere şi paturi. Cazarea şi mâncarea care va să
zică, îi pune moşul în temă, vin de se adaugă la dobândă
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şi totu’ apare-n catastif dimpreună cu data scadenţei, datele clientului şi numărul chitanţei făcute la notar... Nunu, n-are nevoie de computer, nici de angajaţi să-i ţină
evidenţa şi socotelile. Ce scrie el cu mâna lui e sfânt. La
o adică nu-i de mirare Diavole că lumea îl preferă băncilor care una-două auzi că dau faliment şi-şi lasă clienţii sărmani. Moşu’ are sistem, auzi, fiecare zi care depăşeşte scadenţa încarcă dobânda cu penalităţi, iar penalităţile dimpreună cu dobânda şi datoria se întorc obligat în buzunarul moşului. Nu s-a auzit până acuma să fi
reuşit cineva să-l înţepe. Are oamenii lui plătiţi în procuraturi şi-n poliţii în Frăsineni şi-n şase judeţe de jur
împrejur, gata mereu să-i recupereze, în afară că el ştie
mereu cu cine se încurcă şi-şi pune clienţii să gireze cu
casa şi maşina, la fel ca băncile. Oala acoperită care va să
zică. Toată viaţa a ştiut să fie prevăzător. Care prevedere
le-o recomandă şi lor, lui Robert şi Miron.. Li s-a băgat
pe gât şi au trebuit să înveţe procedurile şi schema sistemului care a devenit din ce în ce mai eficient şi mai sigur
de-a lungul a douăzeci şi cinci de ani – o poveste plină
de meandre întunecoase, alunecoase şi duhnitoare, debitată cu fervoare paranoică paternă. Ca şi cum ar fi vrut
să-i convingă să i se asocieze, ceea ce nu era decât o impresie, Diavole, te minte ca să te vândă şi să te cumpere
pe nimic. Nu te uita în gura lui că-i pericol. Poate însă
că nu simţea nevoia decât să se îmbărbăteze şi totodată
să se umfle-n pene şi-n faţa altora decât a nevesti-si, revizuindu-şi şi întărindu-şi totodată justificările. Pricinos
şi suspicios altminteri, după cum le împuia capul cu învăţămintele lui de doi bani, în timp ce-i freca punândui să dea jos plăcile de faianţă, să le aranjeze de cinci ori
până să i se pară că sunt drepte. Verifica cu bolobocul şi
firul de aţă cu plumb ţinute de mâna lui tremurând de
parkinson, strâmbată de reumatisme imemoriale, şi cu
vederea tulbure, atinsă de cataractă, păi cât l-ar mai ţine
ochii să-i pună la lucru, în nădejdea că într-o bună zi o
să se opereze, păi când o avea timp şi bani, după ce o săşi pună la punct apartamentele, să se vadă scăpat de grija asta mare, şi tot aşa i-a sucit şi i-a chinuti ca pe hoţii
de cai cu ornamentele de ipsos fixate pe tavane şi-n jurul uşilor şi ferestrelor, aranjate la milimetru în poziţii
care să satisfacă boala lui de cap descoperindu-se treptat, pe măsură ce înaintau cu lucrul. Zugrăveala desfăşura de-a lungul şi de-a latul pereţilor trei nuanţe în degradeuri de roşu, albastru, verde şi galben, potrivite după
poziţiile celor nouăzeci şi şase de lămpi îngropate în ziduri de sticlă de asemenea colorată în roşu, albastru, verde şi galben, conectate la întrerupătoare aprinzându-se
în trepte, cu patru faze de intensităţi ale lumii, care te ţinea captiv într-un soi de coşmar multicolor.
Ceva-ceva auzisem io Diavole, dar nu mi-ar fi trecut
prin cap ce poate zace în omuleţul ăsta. Peste iniţierea în
arta cămătăriei, catadicsi să-i înveţe un lucru de care ar
fi avut nevoie într-adevăr amândoi, cum să te căpătuieşti
cu o femeie în care să ai încrede şi să-ţi fie de ajutor în tot
ce faci. Eugenia bunăoară, nimicura lui de femeie, auzi
Diavole că nu-i iese din cuvânt, fiind de felul ei foarte dibace, dar n-a avut parte de ea de la începutul începutului.
Le povesti, ca s-audă şi ei cum s-a lovit de pragul de sus
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ca să-i vină mintea la cap. Păi prima lui femeie, o năpastă
şi-o nenorocire care nu s-ar fi ridicat nici cu degetul mic
al lui tanti Eugenia, aici de faţă uite-o cum amuşină, ţopăie şi adună ca o cioară, pune în ordine şi stochează tot
felul de lucruri numai bune de aruncat la gunoi, ambalaje,
hârtii şi cartoane şi până şi pachee goale de ţigări, Diavole,
uită-te şi ia aminte, e nebună şi asta, ie la fel ca bărba-su,
ie duşi cu capu’ amândoi în ultimu’ hal. Nea Auraş parcar fi confirmat bătându-se cu pumnu-n piept: nu iese nimic dintre pereţii ăştia fără ştirea lui, măcar că nu întotdeauna a fost aşa, păi cât şi-a mâncat el viaţa cu prima...
Ba tocmai că el i-a mâncat viaţa, Diavole, am auzit c-ar
fi omorât-o. Cum auzi, a luat-o dupe pâine dac-a avut
probleme cu ea. N-ar fi nici primu’ şi nici ultimu’. Ie plină lumea de disperaţi d-ăştia care-şi ia femeile după pâine. Cică a dus-o cinci ani cu ea, tot într-o pagubă şi-o nenorocire, mie-mi spui, nea Auraş? Când o mănâncă-n cur
şi-i ie de cap şi-i mai dai şi mână liberă, femeia te trage
la fund de tot. Avea meteahna beţiei, aha, asta chiar ie de
rău. Miron îi cînta în strună minunându-se: şi-a trândăvelii, aha, nu ţinea cu casa, ceea ce pe Robert îl distra teribil: ţinea sau nu ţinea cu casa, ca şi cum ar fi ţinut cu o
echipă de fotbal, dar Miron ştia că nu-i de glumă cu aşa
ceva: când o femeie nu ţine cu casa, asta înseamnă că a
luat-o dracu pe casa aia. Atuncea n-ai decât să-ţi iei câmpii, să-ţi iei gâtu sau să-i iei gâtu femeii. Nu-i aşa, nea Auraş? M-aş mira totuşi c-ai mai stat atâta vreme cu ea. Ai
zis c-o dai pe brazdă, mă rog, ai încercat, ai zis că poate-poate, după care n-a mai fost cale de-ntors. Trebuia să
scape de ea, dar nu oricum. Păi d-aia a şi lungit-o atâta
vreme. Adică el vroia s-o lase, dar în ruptul capului n-ar
fi lăsat-o ca s-o ia altul. Cum adică, nea Auraş? Ce ţi-ar
mai fi păsat matale? I-ar fi păsat, uite, i-ar fi stat ca un cui
în inimă s-o ştie agăţată de gâtul altuia. Era musai s-o termine definitiv. Cum, nea Auraş, chiar ai fi vrut s-o omori?
Încă ar mai fi fost loc de-ntors pentru Robert şi Miron
să se minuneze, să nu le vină să creadă, deşi Miron auzise câte ceva şi nici clientul lor n-avea reţineri, chiar îi
pria să se confeseze, câtă vreme nu era pus să recunoască în faţa procuraturii sau judecătorului şi la o adică navea nimic să-şi reproşeze, de vreme ce doar aşa a putut
el să scape de iad, Diavole, ia aminte şi te cutremură la
ce zace-n omuleţul ăsta, păi de bună seamă c-a omorâto, dacă n-a avut alte posibilităţi, s-o trimită la mânăstire
sau la puşcărie. S-o condamne pe viaţă după cum merită,
că bine zici nea Auraş. Auzi, Diavole, că Dumnezeu care
i-a pus-o-n cârcă i-a dat şi gândul cel bună, cum să facă
să scape de ea fără să lase loc de bănuieli. Păi ce-ai fi crezut că-i dă un topor în cap şi se duce să se predea la poliţie? Păi tot oala acoperită, am înţeles nea Auraş, fii-near aurul de căcat, să te asiguri că nu pică gunoaie-n oală.
Adevărul e că până să-şi pună planul în aplicare a trebuit să aştepte vreun an, cât a ţinut încuiate într-un dulap
nişte sticle de ţuică, la care ea n-ar fi trebuit să ajungă, dar
atât de tare o ardea la lingurică, încât el a bănuit şi-a avut
răbdare şi ntr-un târziu şi-a făcut o dublură după cheia
lui, cu care umbla în dulap când era el la lucru la Combinat. El muncea la Combinat, se chinuia cu naveta, vezi, şi
ea stătea acasă ca o putoare ce era, în afară că mereu o gă-
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sea când se întorcea acasă beată lemn, deşi era ceva vreme de când nu-i mai lăsa bani pe mână, tot ca să nu aibă
pentru băutură. Îl făcuse de baftă, toată lumea ştia cu cine-şi mănâncă amarul, vecinii râdeau unii de el, iar alţii
îl căinau, ce pacoste ţine la uşă nea Auraş şi-i mare lucru
că nu-i vine s-o lase, păi femeia lui, i-o fi şi lui milă şi silă,
dar dacă asta i-a dat-o Dumnezeu n-are decât să-şi ducă
crucea până la capăt. Rău, deh, da’ lasă că tot răul spre
bine, când vecinii i-au putut fi martori. Fii-ne-ar aurul,
nea Auraş, auzi ce i-a dat prin cap: a pus o sticlă de otravă
printre cele de ţuică, identică cu ele, iar de-acum n-a mai
avut de aşteptat nici o săptămână. Nu se poate, nea Auraş, ai otrăvit biata femeie? Care biata femeie? Săriră întrun glas el şi Eugenia. Lesne ai fi citit pe feţele lor, pe lângă dispreţul pentru cei doi necunoscători ai situaţiei, şi satisfacţia retrăirii acelor clipe ale victoriei eliberării, care a
făcut posibilă căsătoria lor. Femeia chiar a căzut în cursă şi a băut din otravă. Atâta că n-a băut cât trebuie. Seara, când s-a întors nea Auraş de la lucru încă sufla. Poate dacă ar fi lăsat-o în plata ei şi-ar fi revenit şi s-ar fi hrănit poate şi-n ziua de azi din banii şi viaţa soţului ei legiuit, căruia i-a venit însă ideea salvatoare. Ce dracu i-ai mai
făcut, nea Auraş? Să nu ne spui că i-ai luat beregata, făcea
Miron pe înspăimântatul, şoptind spre Robert, omuleţu’
ăsta-i în stare de orice, l-a speriat pe dracu’, la care Robert
că unde m-ai adus ca să ne-ncurcăm cu dracu’? şi Miron
ba vezi de treabă că n-o fi fost el până înr-atât de bătut în
cap ca să-i ia gâtul femeii să intre la ocnă. Auzi-l, Diavole,
câtă doxă: a făcut nişte săculeţi din ciorapi umpluţi cu nisip şi a lovit-o cu ei e de-a rândul în inimă, în ficat, în plămâni, în stomac, în splină, ce mai, i-a făcut zob toate măruntaiele, fără să lase urme de vânătăi, până n-a mai auzito suflând şi atunci a ştiut în sfârşit că şi-a terminat lucrarea.
A doua zi dis-de-dimineaţă, pe întuneric, a plecat
spre slujbă la Combinat. A ieşit la şosea în afara oraşului şi a luat o maşină de ocazie, să nu-l vadă în autobuz
vecinii şi colegii navetişti c-ar fi dat pe acasă. Tot oala
acoperită, deh, a mai rămas în Piteşti trei zile, cu treburi
pe la nişte neamuri. Când s-a întors acasă şi-a găsit femeia chiar aşa cum s-a aşteptat şi şi-a dorit. Deja prinsese miros, Diavole, se-mpuţise femeia lui, i se spărseseră ochii şi-i curgeau la vale p eobraji, pe pat, pe aşternuturi, pe podele şi pe pereţi, pândindu-l şi căutându-l prin
toată casa, unde-i bărbăţelu’ mieu iubit care m-a omorât?
Atunci a putut în sfârşit să cheme poliţia şi procuratura ca să constate: femeia lui umblase unde ţinea sub cheie nişte sticle şi băuse din una în care ţinea otravă pentru şoareci, crezând că-i ţuică, sau poate c-o fi vrut să se
omoare. Ea avea patima asta băuturii, toţi vecinii o ştiu
şi pot depune mărturie că bea până cade lată jos şi uite
că de data asta nu s-a mai ridicat...
Gâfâia povestindu-le, stându-le-n coastă în timp ce
lucrau, mutându-se de pe un scaun pe altul să-şi odihnească picioarele umflate. Are o boală grea de picioare,
Diavole, odată cu minţile Dumnezeu i-a luat şi picioarele, şuşoteau şi luat totodată aminte la şuierul vorbelor
lui, el a fost cu cugetul împăcat, da, dacă Dumnezeu i-a
pus-o-n spinare, tot Dumnezeu i-a dat şi dezlegare ca
să scape de ea.

Beletristica

s
A.G. Romilă

Radio în zăpadă

Se-ntâmpla sigur ceva jos, în faţa blocului, se auzea
gălăgie. Îşi deplasă scaunul, împingând cu mâinile marginea biroului, şi-l mână pe balcon. Era doar în treningul de
casă. Se uită peste pervaz, după ce înlătură cu mâna stratul
de zăpadă. De la etajul lui se vedea bine. Nea Matei umpluse curtea de bagaje personale. Se muta, deci, cum zisese. Venea Marius acasă, cu soţia, în sfârşit, de tot. Zvonurile se dovedeau adevărate. Taică-său îi lăsa apartamentul,
iar el îi cumpărase, în schimb, o garsonieră, în capătul celălalt al oraşului. Departe, dar confortabil. Avea bani Marius ăsta, nu-l lăsa el aşa pe tac-su-n drum! Ani de zile l-a
ajutat de-acolo cu bani, ştia toată lumea, doar nu muncea pe chibrituri.
Şi-acolo, la garsonieră, nea Matei tot aşa meşter s-o arăta? Or să-l cheme toţi să le repare aparatele, televizoarele,
robinetele, clanţele, contoarele şi toate alea de prin casă?
Numai la computere nu se pricepea nea Matei, în rest, la
tot. Puştanii îi ziceau acuma „Dexter”. Ei, când erau mici,
îi ziceau „nea Caisă”. Îi învăţaseră ăia mai mari că „nea Caisă” e denumirea generică pentru oamenii care se pricep la
toate, dar nu întotdeauna la ceva anume. Nea Matei-Caisă
se muta, îşi cobora lucrurile în curte, pe alee, să le-ncarce,
după aia, în camion. Un personaj, nea Matei ăsta.
Se întoarse în birou, era frig. Închise laptopul şi împinse scaunul în bucătărie, să-şi facă un ness. Cutia era pe frigider, de ce-o pusese Andreea tocmai acolo, la cucurigu?
Oricât se ridică, ajutat de mâini, nu reuşi să ajungă la ea.
Se enervă. Când o să vină, azi, o să-i zică să nu mai pună
lucrurile folositoare la mama dracului, sus, să nu le poată
ajunge. Agăţă de pe hol puloverul, hanoracul şi căciula şişi aruncă ochii pe măsuţă. Dozele erau acolo, frumos pregătite, nişte biluţe albe, frumoase, în pacheţele de celofan.
Exact cum le cumpărase. Să nu uite să le ascundă înainte să vină Andreea! Şi să nu uite că trei erau pentru vândut, şi două pentru tras! Să nu le-ncurce, promisese trei
lui Tibi. Alea de vândut.
Îmbrăcat, împinse scaunul iar pe balcon. Se aplecă peste pervaz, să mai vadă. Pe jos şi pe bănci erau: două genţi
mari de scule, albastre, paralelipipedice, cu mânere solide, obiectele magice cu care nea Matei-Caisă făcea minuni
prin casele unde era chemat; două fotolii roşii; o canapea
gri, extensibilă; o masă de bucătărie, din lemn masiv, lăcuit; două dulapuri mari, maro, pentru haine; un dulap alb,
de bucătărie; un raft din plastic roşu; câteva cutii de carton cu mărunţişuri; patru valize de voiaj, burduşite; mulţime de cabluri electrice şi prelungitoare; două flexuri ca
nişte mitraliere; covoare făcute sul; pături şi cearceafuri,
împăturite; pe colţul băncii din dreapta, un aparat de radio vechi, „Gloria”, din ăla comunist, numai nea Matei mai
putea să aibă un asemenea dinozaur. Urmări cum băieţii
pe care-i trimisese Marius să-l ajute pe taică-su ascultă îndrumările bătrânului. Unde puneţi aia, unde cealaltă, mai
aduceţi aia, vedeţi că e acolo, apoi cealaltă, e dincolo. Camionul încă nu trăsese la bordură, dar avea să vină. Mai
erau multe de adus. Se gândi că, dacă s-ar muta, el n-ar
avea atâtea lucruri de transportat. Laptopul, televizorul,
hainele, ceva veselă şi lucruri personale. Moşii ăştia mereu

Beletristica
https://biblioteca-digitala.ro

strâng o grămadă de rahaturi şi
păstrează tot felul de vechituri.
Ar trebui să le
arunce, ca să-şi
facă viaţa mai
uşoară. Poate
erau ale nevesti-si, şi nu se îndura să le arunce. În memoria
ei. Deşi trecuse cam multişor
de când se dusese. Noroc că el
n-avea nevastă! Încă, la 22 de ani. Da’ cine să-l ia, aşa, în
cărucior? Futu-i mama ei de viaţă! Ce-a avut de la maicăsa, lucruri, a aruncat tot după ce-a murit ea. Ce n-a aruncat, a luat Andreea, aşa că era un om liber, descătuşat de
lucruri inutile. Se gândi.
Închise balconul, se făcuse frig în toată casa. Mări temperatura la centrală, redeschise laptopul şi se scufundă în
vorbăria virtuală, pe mess. Trecură câteva ore. Aşa treceau,
de obicei, nimic nou. Avea o mulţime de prieteni. Credea.
Andreea veni, dar nu stătu mult. Îi aduse nişte şniţele,
o pâine, lapte, felii de tort de ciocolată, un şampon şi baterii pentru telecomanda tv. Se grăbea, avea de mers cu băiatul la doctor, după grădiniţă. Boul ăla de Radu nu făcea
decât să plătească pensie alimentară. Uită să-i zică să nu
mai pună lucrurile sus. Bine că nu uitase de doze, apucase
să le facă dispărute. O furtună uneori Andreea asta, semăna mult cu taică-său! El era mai calm, trăgea spre mama.
Toţi spuneau asta.
Se întunecase. Ieşi pe balcon, să vadă ce se mai întâmplă cu baptistul. Dispăruseră toate lucrurile. Când venise
camionul, când avusese timp să le-ncarce? Se mişcase repede. Din cauza frigului. Văzu pe colţul băncii aparatul de
radio, uitat. Poate nu l-a uitat, poate l-a lăsat inadins, să-l
ia cineva ori să-l arunce. Oricum era o vechitură.
Începuse să ningă, fulgi mari, scămoşi, cădeau ca o mizerie dintr-un covor scuturat. Când puse mâinile pe roţile scaunului, le simţi reci, aproape îngheţate. Intră definitiv în casă. Începeau ştirile şi filmul. Mâine va fi zi cu
noroc, fiindcă-i zi de pensie. I-o va aduce poştaşul la uşă,
normal, iar banii vor fi noi, foşnitori. Numai buni de cheltuit. Câteva zile de de comenzi şi cumpărături. Îşi aminti. Îşi imagină.
Trecu noaptea fără vise, ca o cameră pustie.
Dimineaţă, de pe balcon, văzu albul gros, aşezat peste
toate. Ninsese toată noaptea. Miroasea a iarnă, a proaspăt.
Pe colţul băncii din dreapta rămăsese un dreptunghi negru, neacoperit de zăpadă. Cineva luase aparatul „Gloria”,
dar numai după ce ninsoarea stătuse. Golul cu forma radioului semăna cu un rânjet absurd. Îl luase nea Matei, oare?
O să-l întrebe, pe el sau pe Marius. Îl interesa acum amănuntul acesta. Viaţa se compune din amănunte. Cugetă.
HYPERION
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Dumitru Radu Popa

XVIII. Fatalitate*

Toni mergea acum deseori să-l întîlnească pe Vescov.
Uneori îl găsea şi sporovăiau în voie. Alteori însă nu-l
găsea şi nici bisericuţa nu era acolo. Într-o zi văzu în biserică printre cărţi şi terfeloage un caiet mare şi gros pe
care era scris de mînă Tratat despre lucrurile aevea şi cele
neavea. Se uită întrebător spre moşneag dar acesta nu îi
spuse nimic. Mai tîrziu însă, cînd erau afară în poiană,
Vescovul îi zise:
- Apoi dumneata nu ai auzit de acele guri de rai, unde
totul e deopotrivă aevea şi neavea? Ai nimerit chiar întruna dintre ele...
Toni îl privi neîncrezător dar nu se putu stăpîni să nu
murmure Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai...
- Chiar aşa! Exclamă Vescovul, numai că nu s-ar putea spune că ai nimerit, pur şi simplu, cum nimic nu se
petrece din nimereală ori întîmplare...
- Nimic, chiar nimic?
- Nimic!
Cei doi tăcură o vreme şi nu se auzea decît foşnetul
tufelor din apropiere.
- Dar pe mine ce mă aşteaptă, Părinte? Se trezi brusc
întrebînd Toni şi era limpede că îşi pusese toate nedumeririle, care nu erau puţine, în acea întrebare.
- Nu aşa, fiule, nu aşa! Ce te aşteaptă, eu nu am cum să
ştiu şi nimeni nu ştie, decît Cel-de-Sus... Dar că ai ajuns
aici, şi toate prin cîte ai trecut nu au fost la voia întîmplării, asta da, pot să-ţi spun şi chiar să o întăresc precum că aşa este!
- Prea puţin, Părinte, prea puţin... trecutul îl ştiu foarte bine şi eu! Dacă ar fi numai pentru atît...
Vescovul nu-i răspunse numaidecît, privi o vreme
spre soarele ce apunea.
- Îl ştii chiar pe tot? Tare m-aş îndoi, iar pe mine îndoielile nu mă prea înşeală niciodată... Ia să vedem: ţiaminteşti cînd te-a găsit Omul Nopţii aproape pierit de
tot şi...
- Şi m-a dus la Cimitirul de vise, că eu nu mai puteam
să visez...
- Chiar aşa, încuviinţă blînd bătrînul. Dar apoi ţii minte că te-a dus la Fata Pădurii şi ea ţi-a dat o băutură întă-
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ritoare făcută din ierburile din grădinuţa ei, ia, nu mare
lucru acolo, claviceps purpurea, un fel de rapiţă amestecată cu alcohol, care ştii că i se mai zice şi spiritus, fiule...
Aşa te-ai pus pe picioare!
- Nu, de asta nu-mi aduc aminte, şi chiar şi Cimitirul
de vise mi-am zis eu că era doar o închipuire, căci am
atîtea! Se grăbi să răspundă Toni. Eu, întîi de toate n-am
crezut că există Omul Nopţii şi Fata Pădurii, le luam doar
drept scorniri populare despre care auzisem în copilărie...
Dar chiar în acele poveşti era dihornie între ei... Iar acum
îşi vorbeau, lucrau împreună... Nu mai pricep nimic, ori
poate e adevărat ce mi-a zis Omul Nopţii...
- Ce spui că ţi-a zis? Ridică Vescovul sprîncenele.
- Mi-a zis, urmă Toni încercînd să-şi amintească cît
mai bine, că atunci cînd răul din afară e atît de mare şi
înspăimîntător, pînă şi stihiile îşi dau mîna ca să poată
aduce măcar un dram de bine!
- Aşa ţi-a spus şi aşa e, zîmbi Vescovul, să nu uiţi asta
niciodată!
Toni tăcu şi privi şi el apusul de soare roşiatic, dar
ceva nu-i da stare, însă nu putea spune ce şi i se părea că
şi moşneagul, pe care ajunsese să-l îndrăgească, ştia, de
fapt, mult mai multe decît spunea. Nu-l interesa acum
că ştia aşa, în general, dar mai cu seamă în relaţie cu el.
De ce, de pildă, nu vrusese să-l spovedească? Poate ştia
totul şi pentru păcatul lui nu era dezlegare? Ori pur şi
simplu făcea parte din lumea aceea, cum scria pe caietul
gros din biserică şi zisese el însuşi că e, neavea? Dar neavea putea veni şi din partea cealaltă, cum spunea bunul
său părinte, amăgiri care iau forma credinţei.
- Nici Omul Nopţii şi nici Fata Pădurii nu există de
fapt, se burzului Toni şi îşi făcu înadins semnul Sfintei Cruci.
- Apoi dumneata chiar că eşti ultimul care ai putea să
spui aşa ceva, căci ai avut de-a face cu ei...
Toni stătu o clipă pe gînduri, şi erau gînduri de toate felurile, îl luau ca o apă neagră şi simţea că se sufocă.
- Pesemne că nici dumneata nu eşti cu adevărat, toate astea ce mi se întîmplă de la o vreme sînt numai amăgiri, cine ştie ce fel de închipuiri, adesea cred că mi-e
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mintea bolnavă... Căci cînd te găsesc aici, atunci cred că
eşti, iar cînd nu te găsesc, şi tot aşa şi biserica, nu mai
ştiu ce să cred...
- Fiule, răspunse Vescovul cu gravitate, numai Dumnezeu şi Sfîntul Cristofor îmi ştiu drumurile, că aşa îmi
este scris. Nu încerca să cercetezi ceea ce nu e de cercetat! Obscurum per obscurius! Mai murmură el.
- Şi cu păcatul meu cum rămîne? Se trezi Toni întrebînd.
- Păcatul... lasă-l păcatelor! Poate chiar acum ispăşeşti
pentru el. Să ştii că viaţa e ispăşire pentru unii şi nu m-aş
mira dacă ai fi chiar dintre aceia!
Mult îi plăcea lui Toni cînd bătrînul îi vorbea despre sfinţi şi vieţile lor, atunci cu adevărat se întorcea din
amintire imaginea tatălui său, Protopopul Paşca din Cîţicău.
- Mai cu seamă să te rogi la Sfîntul Anton, al cărui
nume îl porţi, şi care e un sfînt foarte puternic! Spunea
Vescovul. Ai la cunoştinţă, Fiule, că marţea este ziua Sfîntului Anton, fiindcă în cea dintîi marţi după moarte i-a
fost mutat sicriul cu rămăşiţele pămînteşti din mînăstirea Arcella în biserica Preasfintei Fecioare din Padova?
În acea zi au avut loc o mulţime de vindecări minunate.
Toţi bolnavii care s-au atins de sicriul său ori de mormîntul Sfîntului, sau care au cerut numai prin rugăciuni ajutorul, s-au lecuit. De atunci a rămas obiceiul, care s-a răspîndit în toată lumea creştină, ca marţea să se facă rugăciuni către Sfîntul Anton. Iar rugăciunea de dimineaţă
către Sfîntul Anton spune aşa: „Sfinte Antoane, cerescul
meu ocrotitor, care ai iubit şi ai sjujit cu atîta credinţă şi
vrednicie dumnezeiescul meu Răscumpărător şi Preacurata lui Maică, ştiu că îţi voi face o bucurie închinînd,
prin mijlocirea ta, această zi lui Iisus şi Mariei. Prin mijlocirea ta ofer Preasfintei inimi a lui Iisus şi cereştii Lui
Maici toate faptele bune, toate gîndurile, toate bucuriile, toate durerile şi suferinţele mele din această zi. Mijloceşte-mi darul de-a petrece această zi într-o deosebită
evlavie, ferindu-mă de orice păcat. Amin!” Ori poţi să
le spui astea toate cu vorbele tale, sau numai şi în gînd...
Acestea şi multe altele vorbeau într-o zi Vescovul şi
Toni cînd, deodată auziră o voce metalică, răstită:
- Stai pe loc! Mîinile sus!
Întoarseră privirile şi văzură un soldat cu puşca pe
umăr şi un ins în civil, purtînd o haină neagră de piele
şi aţintind pistolul către ei. Era cam de înălţime mijlocie
şi avea părul tuns scurt, ca o perie.
Toni ridică maşinal braţele în sus:
- Eu sînt un pădurar...
- Vedem noi ce fel de pădurar eşti... Ţine mîinile ridicate şi nu vorbi neîntrebat!
Apoi întorcînsu-se spre Vescov:
- O să-mi spui că eşti popă... Mulţumesc, asta se vede.
Hai, mîinile sus, executarea!
- Nu sînt nici un fel de popă, zise bătrînul fără să se
mişte şi adăugă apăsat, eu sînt Vescovul! Şi nu mi se cade
mie să-mi ridic mîinile sus în faţa dumitale, auzi vorbă...
Insul nu fu deloc mulţumit cu răspunsul ce tocmai
îl primise.
- Poate vrei să-ţi găuresc puţin sutana aia care abia se
ţine pe tine? Ameninţă el şi dădu drumul unui şuvoi de
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înjurături dintre cele mai vulgare care îl făcură să se simtă stînjenit chiar şi pe soldat.
Vescovul păru că se uită în depărtări, undeva dincolo
de insul ce-i stătea în faţă ţintindu-l cu revolverul.
- Acuma o să mă împuşti, poate, doar pentru că nu
vreau să stau cu mîinile ridicate? Nu uita, Fiule, ce scrie
la Evanghelie, că cine scoate sabie, de sabie va pieri! Şi
cu pistolul e la fel.
- La mine nu ţine asta cu Evanghelia... S-a fumat demult! Răspunse arţăgos individul. Acum mă trag din Călăuza ateisului... Aşa că, mîinile sus sau trag, executarea!
În tot acest răstimp, Toni stătea cu mîinile ridicate şi
genunchii îi tremurau atît de tare că îi era şi frică să nu
se prăbuşească dintr-o clipă într-alta. Ar fi vrut să-l înduplece pe bătrîn să-şi ridice mîinile, dar nu putea scoate o vorbă de spaimă.
Insul trase de cîteva ori, şi ecoul gloanţelor stăruia în
aer, dar Vescovul nici nu se clinti.
- Hai, bagă pistolul ăla în buzunar, om smintit ce eşti,
şi du-te în drumul tău! Îi zise sever bătrînul.
Dar Mişu Verea nu era omul care să se lase aşa, umilit, cu una-cu două.
- Las că vezi tu, circar nenorocit, vezi tu pe dracul
acuşi! Zise el pufnind de ciudă şi punînd un nou încărcător în pistol. În gînd, îi zburau tot felul de scenarii, cu
luptători paraşutaţi, deghizaţi, care purtau pesemne uniforme anti-glonţ. Ar fi putut să încerce să tragă în aşa-zisul pădurar, ca să se convingă, dar acela avea mîinile ridicate şi soldatul l-ar fi putut raporta pentru asta, nu puteai avea încredere în nimeni pînă la urmă. Odată încărcătorul nou introdus, îşi zise că acum va trage în faţa preotului, ţinti între ochi şi trase patru-cinci gloanţe... Vescovul nici nu se mişcă, se auziră numai împuşcăturile şi
cartuşele goale care zburau pe după capul lui. Soldatul
îşi făcu instinctiv semnul crucii, iar Mişu Verea gîfîia cu
ochii scoşi din orbite.
- Îţi dai seama că acum s-a sfîrşit, cred că e limpede...
rosti sever bătrînul.
Verea se învîrti în cerc ca buimac cîteva clipe apoi începu să rîdă răutăcios.
- Chiar aşa! Exclamă el, întoarse pistolul către sine şi,
mai înainte ca vreunul din cei de faţă să se dezmeticească, îşi trase un glonţ drept în gură. Trupul căzu cu o bufnitură surdă.
Toni lăsă mîinile jos şi se uită instinctiv spre Vescov,
dar acesta dispăruse şi, odată cu el, şi biserica. Îşi făcu
semnul crucii şi privi spre soldat, înaintînd cîţiva paşi
către el.
- Nu mă omorîţi, vă rog, lăsaţi-mă să trăiesc! Se rugă
acesta, după care aruncă puşca şi o luă la fugă cît îl ţineau picioarele.
Toni înţelese că de-acum nu va mai fi prea multă vreme singur. Iar echipa de şoc tocmai pierduse al treilea
pion.
____________
* fragment din romanul Sfinţi, vînturi şi alte îmtîmplări, în pregătire la editura Curtea Veche
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Mircea Săndulescu

Un vizitator sâcâitor

Coriolan Tagis, sosit de curând din State, coboară
voios dintr-un taxi în faţa cimitirului Ţărîna Uşoară.
Îi dă de două ori mai mult şoferului decît suma datorată, pentru că n-a fumat şi i-a funcţionat aerul condiţionat. Încercând să ignore vipia care-l loveşte fără
milă, Tagis intră în cimitir şi se îndreaptă neîntârziat
către vilişoara acoperită de iederă care găzduieşte administraţia. Managerul e un oarecare Gogu, un bărbat
trecut de prima tinereţe, cu un picior de lemn, păr vâlvoi şi cu o privire ageră, pusă pe afaceri. Poartă cămaşă albă, blugi cu manşete suflecate şi pe curea, chiar în
dreptul buricului, se vede o cataramă din argint cu o
scenă rodeo, texană.
Tagis, invitat, se aşează într-un fotoliu. Un se lasă pe
spate, şi-şi ţine picioarele strânse, înclinate într-o parte, ca o femeie. Se uită discret în jur. Aparatul de aer
conditţionat e de foarte bună calitate. Perdelele sunt de
un gust excelent. Pereţii lambrisaţi, picturile şi instrumentele muzicale expuse pe pereţi, toate dau o notă
personală, opulentă. Tagis se gândeşte că administratorul acesta şchiop are un birou mai interesant decât
birouul lui de profesor de la New York. (“E chinuit de
handicap şi compensează prin extravaganţă?”)
“Am vorbit cu secretara d-vs…”
“Ieri a fost o altă viaţă. Aminul mamii ei de futangioaică! Gagica a intrat in grevă şi m-a lăsat cu catastifele în poală, ca să zic asa, oarecum impropiu c-acum
totul e pe calculator. Numai ca nenorocitele astea de
aparate se defectează când ţi-e lumea mai dragă.”
Gogu izbeşte cu piciorul de lemn în podea. “Sunt
copleşit de probleme, domnule. Mai uşor cred că-i era
căpitanului Ahab să vâneze balena albă decât mi-e mie
să fac ordine în acest haloimes de cimitir. Porecla mea
e, ca să vezi, Ahab…a prins. Dar pe mine nu m-ajută cu nimic. Am de-a face cu o mulţime de secături.”
Gogu îi povesteşte, nerugat, că a lucrat în Spania şi
are experienţa vestului. “Românii se lenevesc aici, în
România,” zice el, “pe când afară ţi-e drag să lucrezi cu
ei. Am fost patronul unei companii cu 15 oameni. Rar
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aşa neam de oameni talentaţi şi buni la fire ca noi, românii. Dar asta afara, nu aici, pentru că vedeţi d-vs, românii-s mai buni dacă-s înconjuraţi de străini. Şi mai
sunt buni dacă le e frică. Sau le e ruşine. Aici, nu ştiu
cum se face, devenim secături.”
“Văd că folosiţi des acest cuvânt…N-aş vrea să deviez de la scopul vizitei mele, dar mă simt obligat să
vă spun că nu-s întrutotul de acord cu sensul dur în
care l-aţi folosit. Din câte mi-amintesc eu, secătura e
un om de nimic.”
“O lichea. Un mizerabil.”
“Opriţi-vă, vă rog! Poate pentru că locuiesc în afara
tării, de câte ori folosesc cuvinte româneşti sunt tentat
să mă duc la originea lor şi să ignor sensul lor nou, de
multe ori deturnat …Mă ademeneşte să dau zgura de
pe ele şi să găsesc sensul lor de la începuturi. E un alt
fel de a lua lucrurile la diapazonul cel mai simplu. Secătură trebuie atribuit unui om care doar a secat, sau
care a început să se usuce. Asta nu înseamna că e un
om de nimic. Ca şi-n Biblie--mă refer la povestea cu
cea de-a 99-a oiţă, rătăcită--tocmai în aceşti oameni
‘care au secat,’ exista adesea o mare şansă de renaştere.”
Tagis simte mobilul cum palpita marunt-mărunt
în buzunar. Il scote şi-l studiază. E Stela, amanta din
România, pe care o vede numai când vine în ţară. De
când a fost ales membru al Academiei, vine des, chiar
şi de 5-6 ori pe an. Era vorba să se ducă la ea înainte
de cimitir Dorise să se ducă la ea întîi, dar încurcase
lucrurile. Toate au rostul lor, gîndeşte el, închizând telefonul. “Nemăsurate-s căile tale, doamne, şi toate întru înţelepciune le-ai făcut.” (Nu e religios, dar îi plac
textele cu miez.) “Am venit…I-am explicat problema
secretarei….tatăl meu…”
“Lăsaţi-mă, vă rog, cu secretara că mă şi-nfurii, zău
aşa. Grevă!,” pufneşte el. “E-n grevă. Dar de fapt ştitţi
unde e? La fotograf. Face poze cu chiloţi şnur pentru
reviste, sperând să primească contracte şi să-mi trântească sfidător demisia pe birou. Nu-i e gîndul la muncă aici. Zic, caută, fă, mormântul 343, alea 42. Mă uit
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eu pe furiş la ea după un minut, şi ea se uita transpusă
la American Idol pe laptopul ei personal. Nu stiu cum
de ştie să intre peste tot şi să vadă tot felul de chestii
pe gratis. Acum o săptămână am prins-o privind parada modei din Milano.” Gogu tace pentru câteva clipe, încercând să-şi amintească şi de alte abateri de-ale
secretarei. “Am prins-o piruetând aici, în faţa oglinzii
mele, doar c-un şnur-în-cur pe ea. Şi mai şi cânta, secătura. Pune-o pe una ca asta să găsească un mormânt!”
“La 23 de ani, mintea zboară la dragoste, la glorie,
nu la morţi. Mi-a spus că nu funcţionează calculatorul.
Ce facem, că eu trebuie să-l găsesc pe tata?” Managerul
ridică ochii în sus într-un fel de politicoasă exasperare.
“Pe moment n-are cine să-l caute, şi cu asta v-am
spus totul.”
Prin faţa ferestrei trec doi gropari. Tagis se uită către ei, apoi către manager cu un licăr de speranţa în
priviri. “Nu, domnul meu, nici pe ei nu-i putem ruga
să ne ajute pentru că şi ei urmează să intre în grevă începând de peste 3 ore. Ar fi intrat de ieri, dar aparţin
de un alt sindicat decit secretara. Domnule, ce bine lucrezi cu românaşii afară!”
Se duce spre un mic bufet din colţul încăperii ca să
pregătească cafea. Proteza face un şir ritmic de sunete
misterioase pe parchet. “Grevele astea paralizează întreaga activitate funerară din oraş,” spune Tagis. “Am
venit din America ca să…”
“Un pic de răbdare şi-l găsim noi pe tăicuţul d-vs.
De aici nu dezertează nimeni. Permite-ţi să reiau firul conversaţiei. Deşi e o paranteză la problema d-vs,
preţuiesc mult acest dialog.” Toarnă cafea în două ceşti
şi pune pe o farfurioară câteva fondante de ciocolată. “Astea le-a adus o văduvă. Vreţi nişte cozonac? Nu?
Atunci nu mănînc nici eu, ca atâta am învăţat în occident, să am maniere.”
“Mâncaţi dacă vreţi! Simţiţi-vă ca acasă.”
“Puşchea pe limba d-vs, nu vreau să fie aicea casa
mea! Pentru mine, distinse oaspete, conversaţia unui
om inteligent e apă vie. În Spania stăteam sus pe catedrale şi reparam garguie. Eram înconjurat de nori, aşa
de sus lucram. Da, catedralele-s sfinte, dar asta nu mă
consola, eu tot singur mă simţeam. Am avut compania mea, treabă serioasa, aveam şi un arhitect. Nevastă-mea, Paloma, a căzut bolnavă la pat în Brăila si eu,
sot bun, am internat-o în Madrid într-o clinică particulară care m-a stors de toate economiile. 22 de mii
de euro în cinci luni. Dar cancerul a intrat în remisie,
şi amîndoi eram bucuroşi…Din păcate, în urma unui
accident de muncă, doctorii au trebuit sa-mi amputeze
piciorul stîng. Asta, dar poate ca şi altele, a dus la destrămarea căsniciei. M-am întors singur în ţară. Fără un
picior, dar cu moralul ridicat. Asta pentru că sunt doldora de idei. Caut antrepenori cu bani mulţi. Ne putem îmbogăti. Proiectul meu e superb…”
Tace şi soarbe din cafea. “Sunt însetat de viaţă pentru că-s înconjurat de moarte,” adaugă el, simţind că
sună bine. “Viaţa înseamnă cel mai adesea dialog inteligent. Lumea mea de aici e tristă, uneori brutală, gro-
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parii ăştia te pot tăia cu cuţitul, te îngroapă, nu mai
ştie nimenea de tine.”
Face o pauză de efect. “Şi acum, această ameninţare cu greva care atîrna deasupra capului meu…Ce teroare! Nu ştiu dacă eraţi la New York în vara nu ştiu
cărui an, am citit pe Google, gunoierii au făcut grevă,
erau 90 de grade la umbră. Şmecheri mari sindicaliştii ăia din SUA, de obicei italieni. Şobolanii de la gheene erau mari cît pisicile, gunoaiele se înălţau până la
etajul întîi ale blocurilor, muşte puzderie, ziarele urlau, oamenii ţipau la politicieni, ăştia ţipau la primărie.
Ei, bine, înmulţiţi problema de atunci de zece ori ca să
vedeţi ce-o să am eu aici dacă se lasă cu grevă, dat fiind că numai la acest cimitir îs 2-3 înmormîntări pe zi!”
“Să revenim la problema lu’ taică-miu…”
Gogu nu poate să-şi înfrângă un surîs. “Vreţi să
spuneţi problema d-vs, că dinsul nu mai are nici-una.
Dar unde am rămas? A…În Spania. De sus de pe schelă vedeam stînca Gibraltarului. De aici, din acest post,
văd capătul vieţii.”
“Sunt încîntat de această conversaţie intelectuală,
dar mie îmi trebuie tatăl!”
“Tatăl! Toţi avem nevoie să ne găsim tatăl.” Încearcă
să-şi amintească de ceva. “Intelectuală! Domnul meu,
duc o viaţă complet neintelectuală. Plus că-i riscantă.”
Tagis îşi exprimă nedumerirera, de ce e riscantă? “Pentru că-s expus la stress. Morţii nu-s morţi deloc cînd
e vorba de influenţa pe care o exercită asupra noastră,
cei vii. Exercită o fascinaţie, o presiune.”
“Aţi spus fascinaţie…”
“Suferinţa pe care o văd, lacrimile, urletele…Am văzut cum unii îşi smulg părul din cap. Da, avem de toate aici şi toate mă afectează că de, om sunt, numai piciorul mi-e de lemn, sufletul imi sîngerează…” Tagis
tace încurcat, neştiind ce să spună. Gogu brusc coboară vocea şi şopteşte: “Acesta-i un serviciu cu expunere toxico-psihologică cu urmări nefaste. Mi-e frică să
nu ajung dracului impotent. Am vrut să dau în judecată administraţia centrală, dar cei de la sindicat—că
şi noi avem unul--mi-au spus că n-am şanse, că dacă
nu-mi place, n-am decît să plec. Şi acum alt stres, greva asta ca o sabie a lui Damocles. Anticipez necazuri
mari, scandaluri în presă. Morţi neîngropaţi, mirosuri
pestilenţiale, cortegii care stau la rînd, femei isterizate care sar pe sicriu…Uitaţi, îmi palpită inima să crape şi mai multe nu.”
Brusc spuse grav, aproape solemn: “Trăiesc în infern…” Tagis se gîndeşte că greva o să-i complice misiunea de a găsi mormântul tatălui său. “…dar dialogul nostru mă face să simt că exist! Vorbeam de secături, cum definiţi asta?”
“Nu ştiu, nu-s filozof,” încercă Tagis să se sustragă.
“Cu ce vă ocupaţi în America, dacă-mi permiteţi?”
“Predau Farmaco-psihiatrie. Mă ocup şi de afaceri…”
“Îmi place să aud asta. Caut investitori, afacerişti,
tipi curajoşi.” Ca să nu-l sperie cu pera mult de la început, Gogu zice, “Puteţi să reveniţi la ce vorbeaţi, de
secături…Mă preocupă subiectul.”
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“Ă…spuneam că-s tentat să merg la sensul primar
al unui cuvînt. Secătura, mot a mot, e cel căruia i-a secat vitalitatea.” Gogu vrea să ştie ce înţelege vizitatorul său prin vitalitate. “Pentru numele lui Dumnezeu,
am venit aici pentru tata!” strigă brusc Tagis. Gogu
ignoră protestele şi-i face semn să continue. “Vitalitate….hm,” reia Tagis ca un animal pe care dresorul l-a
ameninţat discret cu biciuşca, “cred că vitalitate înseamnă capacitatea de a te îndrăgosti.” Gogu îl ascultă atent. “Şi mai înseamnă să fii viu, care înseamnă să
faci ceva şi pentru alţii,” continuă Tagis, “nu numai
pentru tine. Aproape toţi suntem narcisistici. A fi generos e un semn de mare vitalitate, de prospeţime sufletească. E un lucru minunat să fii de folos şi altuia
decât ţie însuţi.”
Gogu nu se aştepta la un astfel de exemplu.
“A face fapte de bine e ceva străvechi,” reia Tagis,
“sper să fi văzut asta şi-n Spania, deşi înţeleg c-aţi stat
mai mult pe acoperişuri şi la patul de suferinţă al soţiei. Poate chiar mai mult decît în Vest, am văzut la asiatici acest spirit colectivistic, în care interesele tribului,
ca să zic aşa, sunt mai importante decât cele ale individului. La japonezi şi evrei, două din popoarele cele
mai vitale ale planetei, vezi asta din plin. Noi, romînii, avem o vitalitate redusă în această direcţie, noi suntem buni la succese individuale, nu colective. Einstein spunea că viitorul va aparţine speciei care va şti cel
mai bine să prelucreze informaţia. Dacă priveşti lucrurile din acest unghi, suntem într-o situaţie nu prea fericită pentru că nu cei descurcăreţi la nivelul personal
vor cîştiga cursă lungă a istoriei.” Tagis tace câteva clipe şi soarbe din cafea.
“Din păcate,” spuse Gogu, “nouă ne-a rămas un fel
de aversiune împotriva muncii obşteşti, şi asta din cauza comuniştilor…’Munca comunitară’ sună comunistic, ‘colectivism’ sună şi mai rău.”
Tagis ridică din umeri. “Vitalitatea mai înseamnă
să vrei să arăţi bine.”
“La şcoală ni se spunea că vanitatea-i un simţămînt
deşart, găunos.”
“O fi, dar e progresistic. Ca şi dorinţa de a cîştiga,
de a fi competitiv. Gelozia, invidia, spiritul competitiv,
toate astea-s motoare foarte serioase ale progresului
social.” Gogu se destinde bucuros şi porneşte prin încăpere. Sunetele făcute de proteză îl fascinează pe vizitator. “Gata, îmi intru în mînă,” spune mangerul. “Dialogul cu d-vs e ca şi cum mi-aş duce creierul la sala
de sport ca să facă exercise! O să v-ajut, zău. Dacă nu-l
găsim pe tatal d-vs, m-aşez eu într-un sicriu şi tot vă
servesc. Dar acum continuaţi despre ‘secătură.’”
Tagis vrea să protesteze. Se gîndeşte totuşi că e mai
bine ca să-l cîştige de partea lui. În lipsă de altceva mai
bun, trânteşte şi el primul lucru care-i vine în cap. “O
secătură eu nul care nu mai poate să mai iubească.”
Gogu îl ascultă cu religiozitate.
“Nu mai iubeşti când nu mai ai ce să dai. Sau nu ştii
ce să dai şi cum să dai. Sau nu ştii să faci o femeie să-ţi
dea. Recunosc că am auzit că există iubiri mari în care
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femeile dau tot timpul, neobosite, fără să primească nimic în schimb, şi totuşi sunt fericite! Dacă le întrebi,
îţi spun că fericirea nu stă atît în a primi cît în a da.”
Tace, nevenindu-i să creadă că a ajuns atît de departe şi atît de repede cu străinul acesta. Se resemnează, dacă e prietenos, poate-şi rezolvă mai repede problema.
“Multumesc din inimă pentru aceste cuvinte,” spune Gogu. “Întradevăr, cel mai grav e să seci la iubire.
Ar trebui să mă pun la încercare, să văd dacă mai pot
să mă îndrăgostesc! Trec printr-o perioadă nasoală, de
secetă…sunt o secătură. M-aş salva cu o iubire proaspătă ca morcovii cînd îi smulgi dimineaţa din pămînt.
Dar mai are sens la anii mei?” Îşi cuprinde capul în
palme. “N-am decît 46 de ani şi uite, aţi venit d-vs de
departe şi am văzut cu claritate că am secat!”
“Toţi trecem prin momente de-astea. Admir pe
cei care nu-s secaţi, dar încă şi mai mult pe cei care se
luptă să iasă din uscare—cum păreţi a fi chiar d-vs în
aceste momente.”
“Ce strategii de de-secare cunoasteţi?”
Tagis se înveseleşte văzându-l atât de serios. “Să sădeşti copaci pe marginea şoselei,” zice el în glumă. “Să
aduci o cănuţă cu lapte unui pisicuţ abandonat şi apoi
să chemi asociaţia pentru protecţia animalelor.” Deodată, devine serios, aproape trist: “Nu, pe bune, cel mai
important e să ai o femeie în viaţa ta, neapărat o femeie. Fie că e iubire, sau doar înţelepciunea pragmatică
a celor trecuţi de tinereţe, dar să existe. Niciodată un
bărbat nu va fi complet fără o femeie. Privesc cu multă
suspiciune pe cei care n-au. Dacă-s gay, e altceva. Dar
şi la ei se aplică aceiaşi regulă: un gay fără un partener
e suspect. Incapacitatea de a menţine o relaţie pe termine lung e primul semn de asociabilitate şi de devianţă. Psihiatrii asta vor să afle |de cum le intră un pacient în cabinet, are prieteni, e sociabil?” Brusc devine furios pe el însuşi că iar s-a ambalat. “Ce facem cu
mormîntul, c-aşa putem s-o ţinem pînă mîine cu filozofia?” Managerul pare transportat în altă lume.
“E clar, trebuie să mă îndrăgostesc,” murmuraă el
într-un fel de transă.
“Lotul, aleea, toate informaţiile despre mormînt
trebuie să fie in calculator. Aduc eu, pe spezele mele,
un reparator. Tata a fost îngropat în 1970.”
“Sunt îndîrjit să mă îndrăgostesc.”
“Ce-ar fi să ne uităm împreună pe calculator?!”
“Nu-s trecuţi acolo decât decedaţii din ultimii 10
ani. În afară de asta, v-am mai spus, calculatorul nu
functionează şi un avem voie să lăsăm persoane strîine să-l depaneze.”
“Funcţiona ieri cînd secretara mi-a fixat audienţa.”
“Da, dar i-a făcut ceva caţeaua, i-a pus o parolă înainte de a intra în grevă. Revoltă împotriva maşinilor?
Sabotaj? Nu ştiu ce-a fost în capul ei.”
“Şi atunci ce facem, că eu nu pot sta în Romînia
prea mult! Nu m-aşteptam la aşa debandada, mai ales
acum că am intrat în Comunitatea Europeană.”
“Om fi intrat, dar ne lipseşte spiritul comunitar.”
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“Şi greva groparilor, ce ghinion…”
“Mă afectează personal. Ar fi indecent să mă îndrăgostesc în timpul grevei.”
“Ce soluţie vedeţi d-vs la problema mea?” Se gîndeşte să scoată plicul în care pusese 200 de euros, dar se
răzgîndeşte. I se părea detestabil să faciliteze curupţia.
“Deci sunteţi sigur că a fost înmormîntat aici.”
“Absolut. Soră-mea l-a înmormîntat, eu n-am putut veni…A mai venit acum vreo 7-8 ani să vadă ce şi
cum, a văzut mormîntul, a făcut şi poze.”
“Aveţi o fotografie!” murmură Gogu aproape speriat. Tagis confirmă. “Aveţi şi un contract de întreţinere?” Tagis recunoaşte ruşinat că un are. “Vreau să văd
şi eu poza făcută de sora d-vs.”
“Da, o am, o să v-o aduc, dar e singura pe care o
am,” minte el.
“Nici-o grijă, dacă e la mine e în mîini bune.” Tagis
începe să se scotocească prin borseta de piele. “O să încerc să vă găsesc mormântul înainte de a mi se aprinde călcîile. De altfel, niciodată în dragoste nu mi-am
pierdut uzul raţiunii.” Tagis zîmbeşte unei amintiri, dar
continuă să caute poza. “Asta-i şi bine şi rău,” murmură
el. În fine, o găseşte. “Uitaţi mormîntul tatălui meu, uitaţi crucea cu inscripţia, numele, anii, vedeţi? Un fost
coleg m-a sunat la New York şi mi-a spus că nu mai
găsesşte mormîntul. Nici eu, cînd am venit aici ieri, nu
l-am gasit. Dar iată ce-am descoperit: alături de crucea lu’ tata, în fotografie s-a prins, ca să mă exprim aşa,
şi mormântul vecin, a unuia Cincinat Bănuş, uitaţi ce
clar se vede. Dacă prin absurd, nu-l găsiţi pe tata, găsiţi-l pe vecinul lui de eternitate. N-o să fie greu, are
un nume rar. Cincinat o să ne ducă la tata. E simplu.”
“Nimic nu-i simplu,” murmură Gogu în timp ce Tagis iese pe uşă. Pare teribil de încurcat de vizita acestui domn tenace şi mai ales de faptul că omul are şi o
poză cu mormîntul volatilizat. E, cum s-ar zice, negru
pe alb. Îşi muşcă buza de jos, neştiind cum o să poată
scoate cămaşa. Gogu se duce la o etajeră lipită de peretele cel mai îndepărtat al biroului şi apasă o manivelă
ascunsă printre cărţi. Cu un scîrţîit sinistru, o uşa secretă se deschide şi el păşeşte bocănind enervat într-o
încăpere obscură, cu doar un pat în mijloc, şi o măsuţă lipită de perete. Pe măsuţă se află un televisor--deschis, dar cu sonorul mut. Fata e îmbrăcată doar în chiloţi şi tricou minuscul.
“Am încurcat-o cu tipul ăsta!” Gogu izbeşte cu proteza în pat.
“Izbeşte-mă pe mine,” şopteşte ea şi se dezbracă
goală. “Du-te şi încuie uşa.”
Înainte de a se ieşi din cimitir, Tagis se duce printre
alei ca să savureze răcoarea. Arbori mari străjuiesc aleea principală. E melancolic la gîndul că dricul cu tatăl
său a trecut pe acolo cu ani în urmă. Dar unde cîrmise, pe ce alee o luase ca să ajungă la groapă? Cimitirul,
abia acum realizează, e foarte întins, cu sute de alei şi
fiecare alee avea multe parcele şi apoi acestea aveau
rînduri-rînduri de morminte…Într-un loc doi gropari
săpau o groapă cu hîrleţele, ceea ce îl miră pentru că
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ştia că gropile se săpau cu mini-excavatorul pe care-l
văzuse la treabă cu cîteva ore mai înainte. Priveşte în
lungul aleii. Totul e atît de deprimant, morminte peste
tot, şi, uite, de parcă moartea nu e sătulă, chiar şi acum,
la căderea nopţii, groparii pregătesc un mormânt. Cel
care avea să fie băgat acolo a fost încă viu cînd el s-a
urcat în avion la aeroportul JFK din New York.
Simte nevoia să iasă din carcera acea de senzaţii: să
dea timpul imaginar înainte cu o oră şi să-şi imagineze apartamentul lu’ Stela, cum o să-i cuprindă în braţe
trupul velin, zvelt, bine întreţinut, trup de femeie care
alunecă de la “tînără” la “între două vârste.” Îi plăc buzele ei cărnoase, de tătăroaică de la bostănăriile din Insula Mare a Brăilei, acolo unde locuise şi sora lui atâţia
amar de ani, sub soarele pârjolitor al Dobrogei lui natale. Îşi imagină căldura pseudo-maternală care emana de la sînii ei sfidători, cu sfârcuri nervoase de parcă tocmai ar fi ieşit dintr-o piscină rece. De ce mai zăbovea acolo, la Ţărâna Uşoară, doar era lumea lui Hades, lumea morţilor şi a umbrelor? Cimitirul, ca o pasăre de pradă, putea să-şi întindă aripile şi să-l sechestreze cu ghearele ei neiertătoare! O, cît de intens simţi
că e viu—prin contrast--în clipa următoare. Aproape
fugind, o luă spre poartă, spre Stela, spre căldura jilavă
a coapselor ei. Fugea de moarte, da. Oare se poate fugi
de ea? Îşi aminti de texte de demult, despre Eros şi Tanatos, Iubire şi Moarte. Da, sunt îngemănate.
Căldura era încă intensă, deşi era se lăsa de seară.
Cînd aluneca în Stela Omăt, nu era aceea tot un fel
de moarte? O, da, dar ce dulce şi caldă era. În plus, era
conştient de ce se întîmplă. Moartea, moartea fizică,
trebuie că era ca o anestezie eternă, gîndi el, cutremurat la gîndul că la anii lui, era atât de aproape de ea. Putea chiar să-i simtă răsuflarea rece, de fier coclit…Dear putea zbura direct la Stela în braţe! A transpirat de
caldură. Ciudat, dorise iniţial să se ducă la ea înainte
de a veni la cimitir, dar a uitat şi s-a trezit aici. Foarte
bine, toate-şi au rostul lor. Zâmbeşte: Nemăsurate sunt
căile tale, doamne, şi toate întru înţelepciune le-ai făcut.
Rătăceşte pe străzi, măcinat de întrebări. Intră şi
schimbă valută într-un birouaş minuscul, proptit în
buza unei intrări de bloc ca o excrescenţă, apoi caută
un magazin de băuturi. Cumpără două sticle de şampanie bună pe care, spre satisfacţia lui, comerciantul
i le dă deja reci. Îşi pipăie geanta de voiaj: acolo, printre hîrtiile cu care se va duce la Academie, are un cadou pentru Stela, o broşă de aur. La prostituate bărbaţii nu se duc cu bijuterii, dar aşa îi place lui. Socoteşte mental dacă îi mai trebuie ceva, nu, are tot ce-i trebuie---mai ales dorinţă. Se îndreaptă spre rigolă ca să
oprească un taxi, evitînd să ţină sticlele prea aproape
de piept ca să nu le încălzească.
(fragment din romanul
Viermii cei neadormiţi)
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Constantin Eretescu

A doua naștere

I-au luat ca din oală pe toți trei. Mașina gonea acum pe un
drum de pământ, care-i arunca în sus la fiecare hârtop. Locotenentul de la volan nu făcea niciun efort să-și cruţe pasagerii. El
era cel care a tras în Filip Nacu. Acum stăteau întinşi pe burtă
pe platforma jeepului, cu mâinile prinse la spate. De fiecare dată
când trecea peste o groapă, Matei Litera nimerea cu bărbia în capacul de metal al unei lăzi cu scule. N-avea cum să o evite. Nici
nu se mai străduia. Avea să fie o minune dacă nu-și lăsa dinții în
cutia aceea. Îi vâjâia și capul. Încercase să scape de dulăul care se
aruncase peste el. Acela a fost momentul în care a primit pumnul. Unul din cei doi răcani, acela care stătea acum în dreapta lui,
i-a aplicat un pumn de boxer profesionist. „Ce ţi-a făcut, mă, câinele, ce-ai cu el?”. Nu făcuse altceva decât să se ferească. Îl nimeri
în urechea stângă, își pierdu echilibrul, alunecă şi animalul tăbărî
pe el, gata să-l sfâşie. Nu-i mai dădu voie să se miște, nici măcar
să-şi ducă mâinile la faţă, să se apere. Ținea botul în obrazul lui,
lătra și hămăia fără oprire. Rămaseră așa, ochi în ochi, şi într-o
vreme simţi balele lui fierbinţi curgându-i pe obraz şi pe buze. Îl
luară până la urmă pe sus și-l aruncară în mașină. Alături de el,
Filip Nacu icnea din când în când. Cracul pantalonului se îmbibase de sânge și-l simțea cald și umed și pe piciorul lui. Dincolo
de el, în stânga platformei, Aurel Nistor tăcea neguros, căutând
pesemne să înțeleagă ce s-a întâmplat și unde au greșit. El își asumase întotdeauna rolul de șef. O să aibă toți trei timp din belșug
să se gândească la asta. I se uscase gura de sete. Aruncase sticla
de apă într-o tufă înainte s-o ia la goană spre graniță. I-ar fi prins
bine acum. Pe banchetele laterale, cei doi soldați își puseseră picioarele și automatele pe ei. Cel care-l împungea cu blacheurile în
degete pe Litera îi povestea camaradului de pe cealaltă banchetă
o întâmplare care-l făcea să râdă. Nu era în stare să-l urmărească. Auzea doar cum sorbea ceva cu înghițituri lungi, după care
se îndesa mai bine cu bocancii în spinarea lui. Câinele lup, acela care-l ținuse nemișcat, se culcase peste ei, cu botul în ceafa lui
Filip Nacu. Adormise. Își făcuse datoria. Mergeau așa de aproape o jumătate de ceas. Știa că atunci când or să ajungă la pichetul
grănicerilor n-avea să le fie mai bine. Cam aici erau.
Acela a fost momentul în care a ieșit din realitate.
Visarea deveni dintr-odată un mijloc de supraviețuire. Singurul pe care-l avea. Poate că nu era numai al lui, s-ar putea să
fie un reflex de apărare, unul dintre lucrurile acelea foarte obişnuite, pe care oamenii nu le dezvăluie pentru a nu îngădui ac-
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cesul în ultimul teritoriu rămas sub controlul lor. Chiar dacă nu
era descoperirea lui, a ajuns la ea singur. Abandona existenţa,
o anula, pentru a trăi într-o irealitate luminoasă, cotropitoare
şi obsesivă. Se retrăgea în ea ca într-o fortăreață. Un spațiu în
care nu i se putea întâmpla nimic rău. Cum s-ar descurca dacă
n-ar fi fost Oana? Din fericire era acolo, întreagă, cu felul ei de
a fi și cu replicile ei derutante. Pe cât de mult îl atrăgea, pe atât
îl tulbura și-l crispa. Nu mai avusese parte de asemenea femeie. Lasă, că nici n-avusese parte de prea multe. Tot cerea ajutorul mamă-sii, dar Alexandra nu apuca să vină, fiindcă Oana
dădea năvală peste el și-i acapara gândurile.
Cu falca în lada cu scule, Matei Litera văzu dintr-odată cum
alunecă şi se depărtează de el stelele. Așa fusese cu puțină vreme în urmă, în primăvara asta târzie la mânăstirea Cheia.
Nu folosea niciodată soneria. Intra în bloc, trecea pe lângă
responsabilii şi vecinii din hol, tot timpul se învârteau pe acolo
câţiva inşi cu treabă şi urca până la etajul patru, aştepta să i se
potolească bătăile inimii şi ciocănea rar de trei ori. Oana deschidea imediat. Rămâneau aşa secunde bune, el de o parte a
uşii, ea de cealaltă parte, goală puşcă, cu umerii strânşi, acoperindu-şi sânii mici cu un braţ subțire. Râdea cumva mirată,
până scotea peste prag mâna şi-l apuca de haină.
„Nu îndrăzneşti?”
Intra cu un sentiment confuz de bucurie şi de teamă. Întrun rând dădu glas neliniştii care creștea în el.
„Şi dacă nu eram eu?”, întrebă.
„Ce vrei să spui?”
„Dacă cel care a bătut în uşă nu eram eu?”
„Asta n-ar fi fost bine”, spusese ea. Stătea hlizită cu ochii la el.
Într-un târziu îi ciocăni capul cu degetul. “Hei, tu pe ce lume
trăiești? Crezi că eu nu mă uit pe vizor înainte să deschid? Nu
știam c-ai să vii? Sau tu îți închipui că eu mă dezbrac în pielea
goală și deschid la orice tâmpit? Să știi că m-ai jignit. Și-apoi
dacă era altul, ce? Nici n-ar fi o idee prea rea. Am să mă gândesc.”
Își aminti cum a cunoscut-o. Era către spartul petrecerii la
o vară a lui din Lahovari. Parte din oaspeți plecaseră deja, alții
se pregăteau, atunci când și-a făcut apariția în pragul sufrageriei. Se uita într-o parte, în alta, căuta, poate, pe cineva, un prieten, nu era limpede. Matei Litera era lângă vară-sa, Irina, cea
pe care o sărbătoreau.
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“Cine-i tipa?” se mirase.
“Habar n-am. N-o cunosc.”
“Important e că te cunoaște ea”, spuse.
“N-am invitat-o. Du-te tu, Matei, și vezi ce dracu vrea.”
Era clar că nu-i plăcea. Necunoscuta ieși din cadrul ușii, se
duse la masa pe care erau întinse platourile cu mâncare, luă o
farfurie, puse în ea câteva sandviciuri, o lingură bună de salată de boeuf și se apucă să înfulece. Matei Litera se opri lângă ea.
“Vorbim după ce mănânc, bine? Mor de foame.”
Se așeză alături de ea pe un scaun și așteptă liniștit. Avu impresia că nou venita își luase timp să invente o poveste, ceva
care să-i justifice prezența între oameni pe care nu-i cunoaștea.
“Tu ești gazda?” îl întrebă la sfârșit.
“Nu”, Irina e”, spuse și arătă în direcția din care venise.
“Aha. Să-i spui la mulți ani și din partea mea.”
“Nu e ziua ei. A încheiat divorțul”
“Atunci chiar că are nevoie de urări”.
Plecară scurtă vreme după aceea. Vizitatoarea refuză să ia
liftul, spuse că-i dă amețeli și o luă pe scări. Trebui să se țină
după ea șase etaje, pipăind treptele pe întuneric. Când ajunseră în sfârșit în stradă, încercă s-o ia de braţ. Fata se desprinse,
dar continuă să meargă alături de el.
„Îmi place berea neagră, spuse, “ai ceva împotrivă să bem un
pahar? Ştiu eu un loc, singurul în Bucureşti unde găseşti așa
ceva. Lângă biserica Enei.”
Avea să descopere în timp că știa multe asemenea secrete
mici. Descoperiri de funcţionar. Era desenatoare tehnică întrun institut de proiectare, undeva nu prea departe, n-a vrut să-i
spună unde. Când au plecat, oraşul se cufundase deja în întuneric. Trecătorii erau rari şi grăbiţi. Ploua mărunt, ploaie de
toamnă. Uitase între timp de berea aceea neagră. Mergeau pe
trotuar, nu ştia unde aveau să ajungă, traversară piaţa de la Universitate, el alunecă de vreo două ori pe trotuarul umed, ieşiră
în dreptul Muzeului de istorie şi se opriră înainte de Lipscani.
„Cum te cheamă?”, întrebă ea.
„Matei, spuse. Matei Litera sau Litera Matei, e aceeaşi persoană. Sunt major. Şi pe tine?”
„Oana.”
„Şi mai cum?”
Ezită o clipă.
„Oana şi atât. Nu cred c-ai să mă confunzi”, adăugă şi zâmbi.
Troleibuzele veneau rar şi opreau chiar în dreptul lor. Stăteau faţă în faţă. Câţiva stropi minusculi de ploaie rămaseră
suspendaţi pe puful de pe obrazul ei. Străluceau acolo. Lumina
semaforului o arăta pe rând palidă, întunecată, atinsă de febră,
într-o succesiune care nu se potrivea cu felul în care zâmbea.
“Dacă mă săruți, să știi că nu te reclam la poliție”, spuse. Nu
reacționă în vreun fel. N-avea nici o idee la ce s-ar putea aștepta
de la femeia din fața lui. O clipă mai târziu, Oana îi prinse capul în palme şi-l sărută lung pe gură. O făptură atât de frumoasă, se gândi, ce-o fi găsit la mine? Pesemne că era singură azi.
“Ți-e frică, nu-i așa?”, spuse. “Nu ești primul, să știi.”
Se desprinse şi sări într-un troleibuz care tocmai intra în
staţie. Uşile se închiseră cu zgomot. O văzu în dreptul taxatoarei. Îşi cumpăra bilet. Uitase de el. Aşteptase degeaba să-i facă
un semn. Se aşeză apoi pe un scaun pe partea cealaltă a maşinii şi dispăru.
Încercase fără prea mult succes să afle cum a nimerit la petrecerea Irinei. Îi spuse ceva despre luminile care se vedeau din
stradă și despre un doctor din bloc la care se dusese.
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“E o mincinoasă”, îl asigură vară-sa. “Îi știu pe toți locatarii. Nu e nici un doctor printre ei. A trimis-o Guță.” Guță era
soțul de care izbutise să se lepede. Atunci s-a gândit că realitatea e adeseori imperfectă, e nevoie să introduci în ea sensuri
care-i lipsesc.
Mașina opri brusc. Primul care sări pe pământ fu câinelelup. Îl urmară cei doi soldați. Unul din ei îl apucă de picioare
pe Matei Litera și porni să-l tragă. Când se propti pe picioare și
privi în jur știu că locotenentul i-a adus în câmp ca să-i împuște.
Nu se vedea nimic. Întuneric beznă. Nu era pe cer o singură
stea. Aleseseră o noapte bună pentru trecut peste graniță. Ar fi
zâmbit la gândul acesta dacă n-ar fi fost speriat. Animalul ăsta
are să tragă în ei în pustietatea de aici. La doi pași distanță, Aurel Nistor se uita și el prin jur. Se gândea pesemne la același lucru. Câinele alerga de la unul la celălalt, se oprea în dreptul fiecăruia, lătra ca un disperat, după care îi fixa cu privirea să vadă
dacă i-a speriat. Răcanii îl trăgeau de picioare pe Filip Nacu. Îi
atinseră rana și tânărul urlă de durere. Dulăul lătră scurt și se
repezi spre el. Unul din militari îl apucă de bot și-l împinse deoparte. Javra își băgă coada între picioare și se depărtă. Locotenentul coborî din mașină și se apropie și el. Scoase revolverul
din teacă. Îl ținea lipit de corp, îndreptat spre ei, gata să apese
pe trăgaci. Sfârșiră prin a-l pune pe pământ pe Filip Nacu, dar
băiatul nu se putea ține pe picioare. Aurel Nistor se lipi de el.
“Sprijină-te de mine”, șopti.
“De-acum n-ai să mai fugi de sub escortă”, spuse locotenentul.
“N-a fugit de sub nici o escortă”, răspunse pentru el Aurel
Nistor. “Știi foarte bine. Ai tras când stătea pe loc.”
“Deci tu ești șeful grupului. Asta vroiam să știu. Care din
voi capătă mai mult.”
“Nu e nici un șef”, spuse Matei. “N-avem șef.”
“Te bagi și tu în față?”, spuse locotenentul și făcu semn cu
pistolul spre cei doi militari.
“Duceți-i de-aici. Mâine o să avem de lucru.”
Soldații le făcură semn s-o ia înainte. Îl apucară amândoi
pe Filip Nacu de subsuori și porniră să-l târască. Matei Litera
păși înainte în întunericul de afară, convins că în câteva clipe
avea să audă împușcătura care-i va pune capăt vieții. În urma
lor pășeau ofițerul și câinele. Treptat, în beznă se decupă un patrulater și mai negru. Unul din soldați lovi cu piciorul o ușă și
aprinse lumina. O construcție stranie, o magazie lungă, luminată de un singur bec murdar sau poate vopsit. Carcera era în
fundul coridorului. În lungul pereților se vedeau patru paturi.
Pe dușumeaua de scânduri o pată neagră.
“Ghici ce fel de urmă e asta”, spuse Matei mai mult pentru
el. Îl întinseră pe Filip Nacu pe primul pat. Băiatul adormise
sau leșinase.
“Avem nevoie de un doctor, pansament, dezinfectant, apă”,
țipă Aurel Nistor.
“Și ce altceva?” Era locotenentul. “Vezi că e o budă acolo.
Bea apă din closet.”
Până la urmă făcură chiar asta. Izbutiră să-i tragă pantalonii. Aurel Nistor își scoase cămașa, o rupse și legă piciorul rănit
al prietenului. Sângele aproape că încetase să mai curgă. Istovit
de durere și de întâmplarea prin care trecuseră, Filip se răsuci pe-o parte și adormi din nou. Abia după ce-l acoperi, Aurel
Nistor se întinse și el pe pat.
“Au știut că venim”, spuse. “Cum de-au știut? Asta-i întrebarea.”
(fragment)
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ÎNGERI & GUNOAIE sau LULU & MEME

PERSONAJELE:
MEME – un domn bine… (poate trecut de 60 ani)
LULU – un baiat / fată / doamna / domn… (fără vîrstă şi istorie personală)
Decor unic – …Negru… Stânga şi dreapta scenei
două culoare uşor excentrice unul faţă de celălalt, dincolo de fundal… spatiul de joc este limitat de multe perechi de incaltaminte veche.

PROLOG

(Lumina creşte uşor… Odată cu ea creşte intensitatea
muzicii până la începerea dialogului.) VOCEA (off; impersonală): Am fost cu ei tot timpul… (Pauză, însoţită de muzică) Pot să povestesc… (Pauză mai lungă, însoţită de muzică) … Pot să povestesc despre călătoria
lui Meme şi Lulu…
…voci off…
MEME: Da…da…
LULU: Acum suntem singuri?
MEME: Nu văd pe nimeni…
LULU: Umbrela!
MEME: Impermeabilul?
LULU: E la mine…
MEME: Nu mai e nimic altceva pe aici?
LULU: Nu…Nu mai văd nimic altceva…
…musica…M1

TABLOUL 1

(…musica continua …becul se stinge usor, palpaie…intra LULU, joc cu chibritele apris – stins bec!…becul ramane la 30%, creste usor 70-80 lumina albastra…LULU descopera pe jos o CARTE…citeste din
ea, scoate o gheata – vede ca are o gaura mare in talpa, intoarce gheata – din ea curge nisip…maseaza picioarul – ciorapul este rupt / are 2 perechi una pes-
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te alta!… rupe cateva foi din carte, le pune in gheata
sa astupe gaura… cartea o pune in buzunarul de la
impermeabil … se aseaza, citeste la lumina chibritelor / sau la un „ciot” de lumanare scos din buzunar…
se uita la bec…becul palpaie…intra MEME cu lampa de gaz aprinsa, inainteaza nesigur, incet – plimba
lampa prin fata ochilor…incepe dialogul celor doi …
muzica continua pe dialog si se fileaza usor…)
LULU: Încotro cu paşii ăştia nesiguri …
MEME: Cred că ne îndreptăm spre canal…
LULU: S-ar putea să ne facă plăcere… Să urmăm drumul pînă la capăt… (MEME se aseaza pe jos…lumina albastra revine…)
MEME: În faţa noastră, atrăgîndu-ne, fără să fie nevoie să ridicăm ochii, culorile muribunde care ne
plac atât…
LULU: Vorbeşte pentru tine!…
MEME: Apa va deveni lividă, ceea ce nu-i de dispreţuit… Cine ştie, poate ne va veni chef să ne-aruncăm…
LULU: Fiecare pentru sine şi DUMNEZEU pentru
toţi… (tăcere…clopotel!…) Oraşul a rămas în urmă
… S-a lăsat frigul … La ce te gândeşti tu, Meme?…
MEME: La existenţa asta imputita / groaznică ….LULU
vine langa el
LULU: Ce-ar fi să mergem să bem ceva?
MEME: Credeam c-am stabilit să nu bem decît din întâmplare sau proastă dispozitie….sau din intamplarere… se ridica…Nu figurează şi asta printre lucrurile care le-am convenit?…
LULU: Mă încurci mai mult decît m-ajuţi…
MEME: Nici nu mă gîndesc să te ajut, caut să mă ajut
doar pe mine…
LULU: Atunci totul e în regulă…. (pleaca de langa el) …
MEME: Nu-i chip să mai înaintăm… E din ce în ce mai
frig…. Cît despre întoarcere nici nu poate fi vorba…
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LULU: …vine bucuros spre MEME, face un cerc in jurul lui, alearga ca un avion cu mainile intinse …Cear fi să mergem la domnul Bicicletă!
MEME: Niciodată!
LULU: Să nu spui niciodată, niciodată!…se duce spre
fundal, se aseaza…NICIODATA !…
MEME: N-am nimic să -ţi reproşez…se aseaza langa el…
LULU: Oare ceea ce căutăm există?…
MEME: Ce căutăm?…
LULU: Nu este nici o grabă …se ridica, pleaca…Tu ai
ritmul tău, eu pe al meu…
MEME: Nu-ţi fac nici un reproş… Dar e obositor să înaintezi atât de sacadat…
LULU: Aş prefera să-mi ceri direct şi fără ocolişuri /
explicatii… fie să nu te mai ţin de braţ, fie să mă
adaptez bîjbîielilor tale… (începe muzica, cor religios…LULU asculta, „cauta » muzica, se uita peste
tot…lipeste urechea de podea…asculta…muzica creste in volum, LULU astupa urechile cu mainile !…muzica revine la volum normal, ia mainile de pe urechi,
are o mina linistita, fericita…MEME in patru labe se
uita la el…LULU cauta pe jos, ramane cu urechea lipita de podea…)
MEME: (şoptit) …Lulu… Lulu …
LULU: … se ridica in fund… Încotro trebuie să ne îndreptăm acum?…
MEME: Ne aflăm într-o situaţie ciudată …
LULU: Nu putem rămîne aici toată noaptea, ca proştii…asculta muzica… Ai chef să cînţi?…
MEME: După cîte îmi dau seama, nu… De ce îmi ceri
asta?…
LULU: Aud un cîntec…se ridica, asculta se uita in jur…
MEME: Eu nu aud nimic…
LULU: Totuşi ai un auz fin…
MEME: E mulţumitor…
LULU: Ciudat …
MEME: Îl mai auzi?…
LULU: S-ar zice că -i un cor mixt…
MEME: Nu-i decît o iluzie… (peste muzică M2… suprapus sunetul ploii) A început să plouă din nou…
isi pune palaria pe cap, strange haina… De ce nu folosim umbrela?
LULU: (priveşte la umbrelă) Am putea s-o facem …
MEME: La ce bun să mai cari o umbrelă dacă n-o deschizi la timpul potrivit!…
LULU: Sunt de aceiaşi părere…: (scoate umbrela…priveşte la umbrelă)
MEME: Pentru DUMNEZEU, deschide-o!…
LULU: …incearca s-o deschida, trage de ea, MEME vine
langa el…Nu pot!..
MEME: …Dă-mi-o!
LULU: (ploaia se înteţeşte) S-a blocat…MEME ia umbrela cu forta… N-o forţa!… în nici un caz…
MEME: … (o ridică mult deasupra capului cu amîndouă mîinile, şi o trînteşte violent de pămînt) …Mortăciune!
LULU: Cine, eu?
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MEME: Nu tu, umbrela … (se uita la umbrela) …Piei
din ochii mei, tîrfo! … (ii da un sut) …Mă cac pe
tine!…
LULU: …aaaa…rade… Cui îi spui tu asta?… Ai zbîrcito!… vine spre MEME, arata cu degetul in sus… EL se
cacă pe tine!…clopotel… Pe EL nu-l poţi ameninţa…
Ha, ha, ha! … arata cu degetul spre LULU, aproape
il atinge… Atotatoate !… Atotatoate…MEME amenintator, ridica palma …vrea sa-l loveasca, LULU
fuge, gemand…
MEME: Te rog să nu pomeneşti numele mamei mele
în discuţia asta!…
LULU: Delirul? …
MEME: (îşi ia capul în mîini, arunca palaria de pamant)
Mă voi stăpîni… (urlă) Mă voi stăpîni!…se aseaza
in patru labe…
LULU: Să mergem, regretele n-au nici un rost…
MEME: (îşi revine…se uita la cer) Cerul e la fel de pişăcios…Fără umbrelă o să ne murăm ca nişte şobolani…
LULU: …vine spre el…Vrei să spui ca nişte câini ?…
MEME: …violent…Vreau să spun ca nişte şobolani !…
LULU se fereste de el, MEME ramane cu privirea in
pamant…
LULU: (tace o vreme, scoate impermeabilul si-l intinde spre MEME… MEME nu-l vede, este in continuare cu privirea-n pamant… LULU isi pune la loc impermeabilul) O să purtăm impermeabilul pe rând…
Meme !…Meme mă auzi?…
MEME: (urmăreşte ceva, pe jos, în faţa lui) …Te rog…
Plîng … te rog, nu mă deranja ! …
LULU: …scoate o batista alba-murdara din buzunar…
ţine … Batista noastră…
MEME: (ia batista, suflă nasul) Sunt zile cînd în orice
clipă ţi se pare că te înalţi … şi atunci dai peste micuţii Meme …duce mana la cur cu batista…căcăcioşi…clopotel… E înspăimântător … Nu crapi niciodată ! (se lasă încet pe pămînt) LULU: Destul!…
ia batista …Parcă ai fi majuscula S… S-ar zice că
ai 80 de ani…
MEME: Ar fi fost un cadou splendid… (îşi şterge mîinile de turul pantalonilor) … Îmi vine să stau în patru labe … să vomit …
LULU: …Eu…eu mă duc…face cativa pasi…
MEME: …ştiu … mă părăseşti ! …
LULU: …Îmi ştii caracterul…se opreste…
MEME:…Nu…Dar contam pe afecţiunea ta…. Credeam că o să mă ajuţi să-mi ispăşesc pedeapsa…
LULU isi da jos impermeabilul, vine spre MEME, il
pune pe spatele lui…MEME continua sa stea in patru labe…
LULU: …Te pot ajuta, dar nu te pot învia…clopotel…
MEME: …Ia-mă de mînă şi du-mă cît mai departe….
Voi tropăi cuminte pe lîngă tine ca un bebeluş ori
ca un căţeluş….şi va veni ziua … (zgomot puternic
de frînă de maşină, un urlet şi o izbitură …. Lulu,
după o mică ezitare, se repede spre exterior apoi se
întoarce).
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LULU: Un accident… (se uită spre locul accidentului) A
murit !…Asta să ne fie de învăţătură!… isi aprinde
un chistoc de tigara, scoasa dintr-o cutiuta de tabla…
MEME: Adică …
LULU: Nu trebuie niciodată să disperi…vine langa
MEME, se aseaza…Trebuie să te încrezi în viaţă …
ii da tigara, MEME o stinge de pamant…LULU ia
chistocul si il baga la loc in cutiuta de metal…
MEME:…fumatul e daunator…
LULU: …Apropo, ce-ţi mai face chistul?…
MEME: Chistul ?…duce mana la fund…Ce sa faca si
el ?…E amorţit… Dar sub această aparenţă se pregăteşte un dezastru…
LULU: …şi ce ai de gînd să faci?…
MEME: Nu îndrăznesc să mă gîndesc la asta…delicat,
ca un copil…Aş avea chef de o prăjitură cu cremă …
Nu ţin neapărat, dar aş mînca-o …
LULU: …Cu fragi?…
MEME: …pofticios…Mai degrabă cu prune…
LULU: Mă duc să ţi-o aduc…face cativa pasi rapizi …
MEME: Nuu, nuu!!!… Lulu, nu mă părăsi!… Să nu ne
despărţim!…
LULU: Linişteşte-te!… Deocamdată tu ai impermeabilul… Vin în două minute…iese…
MEME: Lulu ! …striga tare… Lulu!…
LULU: (se întoarce din drum) Ce-i?…
MEME: … un marţipan !…
LULU: Ce naiba vrei?…Vrei să mă calce vreo maşină? …
MEME: Un marţipan!…
LULU: …enervat…Un marţipan, un marţipan… ce
mai e şi asta marţipan?…
MEME: (…se ridica, îi face semn cu degetul sa vina la
el, apoi îi explică la ureche) …
LULU: … şi cu cremă ?…
MEME: Da, bineînţeles, cu cremă… Pleacă!… Stergeo!…
LULU: (stă pe loc, MEME se uita la el…ii da cu mana
prin fata ochilor, se duce in spatele lui… îi trage caciula pe ochi…LULU se uita mirat in fata lui, il descopera pe MEME…) …Aaaa… Mă pregăteam să cuget…Îmi spuneam mie: „Trebuie sau nu să mă ofuschez?” …
MEME: …Atunci, cugetă în altă parte…
LULU: În locul meu oricare altul s-ar ofusca… Eu nu,
căci îmi spun: „E un moment grav. Meme nu-i în
apele lui” (se apropie de Meme …vrea sa-l imbratiseze…MEME se retrage brusc) … Voiam doar să te îmbrăţişez… MEME vrea el acum sa-l imbratiseze, dar
LULU se retrage un pas…O voi face altă dată, cînd
vei fi mai în formă… (pleacă…)

la fotografie, cand la el cel din oglinda…lasa oglinda
si fotografia langa el…) … eu sunt Meme… Meme…
aşa îmi spune el (priveşte în sus apoi pămîntul) …
sunt singur…sunt un copil mic… de la părinţi am
moştenit spirochetul palid, nasul ăsta… rămăşiţele… erau severi cu mine, dar drepţi… la cea mai
mică abatere de la buna purtare tata mă bătea pînă
la sînge cu cureua de ascuţit briciul, dar nu uita s-o
prevină pe mama, ca ea să mă panseze cu tinctură
de iod sau permanganat… mai ingana cateva versuri din cantec…prea puţin făcut pentru cele spirituale, m-au retras de la şcoală la 9 ani… nu eram
în stare să număr dincolo de zece… se lungeste pe
spate- pantomina cu mainile…singurele domenii în
care am reuşit sunt sacrificarea meilor şi castrarea
tăuraşilor cu condiţia să fie foarte blînzi şi inocenţi…
aveam un mod personal de a strangula gîştele care
stîrnea admiraţia generală …se amuza, face ca gastele etc… (după o tacere…strange fotografia, oglinda…
şi aşa mai departe… altă comedie… şi-n fond ce
contează ?… canta « PODUL DE PIATRA S-A DARAMAT »… se intinde pe spate, isi trage palaria pe
ochi…liniste… dupa cateva secunde apare LULU) …

TABLOUL 3

LULU: (s-a întors) Meme…Meme, prajitura…o pune
langa el…se indeparteaza, incepe muzica M4…vine
incet spre MEME…clopotel …LULU plange…striga…
Meme…Meme, gata !…MEME se trezeste, se ridica
in capul oaselor, se uita la LULU…descopera prajitura, o ia, se ridica in picioare…
LULU: E o savarina…MEME desface pachetul, ii da
hartia lui LULU, ramane cu prajitura in mana, se
uita la ea…o ţine în palmă, o duce la nas, apoi la ochi,
aplecîndu-se mult… Fără să se îndrepte, îi aruncă o
privire pe furiş lui Lulu, plină de neîncredere, apoi îl
priveşte în ochi…tace…) …
LULU: …E-o savarină !… E tot ce-am găsit…
MEME: (examinează din nou prăjitura, aceiaşi atiutudine…) LULU: E înbibată cu rom!…M5 se aude
scancet de copil
MEME: (…intinde mana cu savarina catre LULU…
strînge lent pumnul şi prăjitura ţîşneşte printre degete…M6 muzica, apoi sirena unei ambulanţe… Ochiii i se umplu de lacrimi) …
LULU: (se apropie să vadă mai bine) Dacă n-o voiai, naveai decît s-o dai unui câine sau unui copil…
MEME: iese in culise, apoi se intoarce…Poate sunt mai
multe victime…se aseaza linga lampa…
LULU: Ce zici?..
MEME: O ruşine !…
LULU: Nu te înţeleg…
TABLOUL 2
MEME: Ambulanţa !…şi ni se mai vorbeşte despre criMEME: (se duce dupa el, se intoarce…M3 cantec copil
za mondiala…penuria de carburanţi… ce ghinion…
mic..MEME ingana cateva versuri din cantec apoi se
chiar şi pentru un singur copil tot pe asta ar fi triaşează pe impermeabil …scoate o oglinda mica, se
mis-o !…
uita la ea…studiaza dintii, ochii…apoi scoate o fo- LULU: Poate că-i o şansă…
tografie veche din buzunar, o priveste…se uita cand
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MEME: Acum e prea tîrziu… pentru el… uneori mă tăbăceau… mă sculam plin de sînge şi cu hainele sfîşiate… copii, le spuneam, e zgura iubirii… DUMNEZEU însuşi o lua pe cocoaşă … clopotel…Dans!…
M7 il ia in brate pe LULU (are in mina hartia de la
prajitura, si danseaza cu el…mă puneam la patru ace
şi mă duceam pe la nunţi, înmormîntări, baluri, botezuri, bordeluri… eram binevenit… le povesteam
despre himen, vaselină, zorii golănimii, sfîrşitul
grijilor… mereu în preajma cadavrelor… iată viaţa
mea… unde am ajuns… cît sunt de mulţumiţi… iarăşi printre umbre şi strălucitoare prezenţe…
LULU:… Asta schimbă totul… strange hartia s o arunca…Totul!… Totul!…
MEME: …rade…Este o adevarată catastrofă… Sunt…
sunt răscolit… Singura plăcere care mi-a rămas este
să evoc cu glas tare şi în acel stil distins pe care-l
urăsc, zilele minunate care din fericire nu riscă să
revină …isi pune un papion alb… La 20 de ani, sau
poate la 19, am avut îndemînarea să las borţoasă o
lăptăreasă…
LULU: …Ce ghinion!…
MEME: Poate că-i o şansă…
LULU: Ce mai şansă ! …se fileaza muzica…
MEME: Acum e prea tîrziu…
LULU: …Vizibilitate zero !…M8 muzica……

TABLOUL 4

MEME: Da…
LULU: S-o ştergem!…
MEME: Impermeabilul… nu-l aruncăm?…
LULU: …îl lăsăm acolo… nu merită să ne ostenim…
MEME: Aş fi vrut să-l azvîrl…
LULU: Să-l lăsăm acolo… încet-încet urma trupurilor
noastre se va şterge… Sub acţiunea soarelui se va
scoroji ca o frunză uscată …
MEME: …şi dacă l-am îngropa?…
LULU: Ar fi o fandoseală!…
MEME: …să nu-l ia altcineva, cine ştie ce păduchios…
LULU: …şi ce ne pasă nouă?…
MEME: Bineînţeles că ne pasă!…
LULU: Eu am şters-o / plecat!… (se îndepărtează …
Meme îl ajunge din urmă…merg in cerc in jurul becului si al impermeabilului…) Poţi să te sprijini de
mine!…
MEME: (iritat) Mai tîrziu… mai tîrziu… (priveşte în
urmă)
LULU: Ce ai de tot priveşti în urmă?
MEME: S-a mişcat…
LULU: Cine? …se uita la impermeabil…Da, ştiu…
(scoate batista şi o flutură) …Adio, adio…continua
sa mearga in cerc…
MEME: …se opreste, ii ia batista, o baga in buzunar…
N-am lăsat nimic în buzunare, nu-i aşa?
LULU: …cauta in buzunarele impermeabilului, pe
masura ce le enumera, le lasa sa cada jos …Bilete
perforate, chibrite arse, fişii din marginea ziarelor
cu întîlnirile irevocabile, clasicul ciot de creion bont,
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cîteva bucaţi morfolite de curpapir, un prezervativ
cu dubioasă etanşeitate şi …cauta in buzunarele de
la pantalonii lui, lasa praful sa curga incet pe pamant… cîteva fire de praf… Ce mai, o întreagă viaţă…clopotel…
MEME: Nimic din care să avem nevoie mai tîrziu?
LULU: Din moment ce-ţi spun : O ÎNTREAGĂ VIAŢĂ! …ia lampa lui MEME… (un timp merg în cerc,
fără să vorbească) Mergem ?…
MEME: Mergem !… (se aşează…incepe sa se dezbrace…
ramane in maieu si izmene…se intinde…LULU vine
langa el…se descalta, aseaza frumos ghetele lor..,pune
lampa linga ei…se uita la MEME, se duce sa aduca
impermeabilul si lumanarea, il inveleste pe MEME…
se culca, se lipeste de MEME…sufla in lampa / lumanare…) …clopotel…becul se aprinde si apoi lumina pe masura ce se aud vocile din off, se reduce la
zero – heblu…

TABLOUL 5 / EPILOG

…M9…musica…voci off…
LULU: Meme…Meme, dormi ?…
MEME: …ce s-a-ntamplat ?…
MEME: Să recapitulăm…
LULU: Să recapitulăm…
MEME: Lipsa de bani e un rău, dar poate deveni un
bine..
LULU: Ceea ce-i pierdut e pierdut…
MEME: Daca eşti complet dat la o parte trebuie să-ţi
dea de gîndit.
LULU: Intuiţia ne îndeamnă la multe nebunii.
MEME: Ceea ce sufletul vomită nu-i nicicînd pierdut.
LULU: A simţi că zi de zi buzunarele ţi se golesc de resursele supreme, asta poate sfărîma şi hotărîrile
cele mai călite.
MEME: Pantalonul bărbătesc s-a împotmolit în rutină, în special şliţul, care ar trebui mutat între picioare, ca element mobil, pe unde independent de
aspectele sordide ale urinării, boaşele ar putea ieşi
la aer, dar rămînînd ascunse de ochii curioşilor…
Izmenele ar trebui, bineînţeles, modificate în acelaşi sens.
LULU: Contrar unor păreri destul de răspîndite sunt
locuri în natură unde DUMNEZEU pare absent…
MEME: Ce-am face fără femei? …Am deprinde alt nărav…
LULU: Suflet …are şase litere şi două sau două jumătate pînă la trei silabe…
MEME: Ce-ai putea spune despre viaţă care să nu fi
fost deja spus?…
LULU: Multe…
MEME: Că ocheşte rău din cur, de exemplu…
Muzica se fileaza la zero…

CORTINA
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PESTE BARIERE

(Jurnal de Crimeea. 4 – 12 septembrie 2011)

6 septembrie
Simpozionul prevede foarte multe manifestări, însă
cele la care va trebui să particip şi eu sunt bine… temperate, plasate, programate, astfel că, îmi dau seama, voi
avea suficient timp „liber” – iau „liber” între ghilimele, pentru că, de obicei, el este timpul muncii spiritului,
imaginaţiei, fanteziei, iscodirii jur-împrejurului, în fine
– e al scrisului. Astăzi, pot spune că sunt volnic până la
ora 15, când se va inaugura oficial cel de-al IX-lea simpozion de creaţie din septembrie. (Aici, nu s-ar potrivi
să invoci numele neaoş al acestei luni – răpciune: prea
e frumos încă timpul, marea-i îmbietoare, soarele darnic…) Seara, într-un auditoriu de la „Valul de creaţie”
(vila scriitorilor, se zice, se crede, însă adevărul nu e deplin), va avea loc o seară a poeţilor ruşi (geografie pe potrivă: din Moscova, Kaliningrad, Novosibirsk, Pitkiaranta/ Carelia, Kemerovo, Podolsk…) Va urma ca şi cum
o surpriză pentru mine (dacă voi fi prezent, dar ar trebui să fiu): recitalul poetului Oleg Hlebnikov, în tandem cu Anna Saed-Şah (pseudonim, probabil, dar care,
înţeleg, e al soţiei lui Oleg). Păi, de ce ar fi surpriză?...
Simplu: pe Hlebnikov l-am cunoscut în toamna anului
1976, la festivalul tinerilor poeţi din URSS, ce se ţinea la
Duşanbe, Tadjikistan. Era cel mai tânăr dintre noi, statură medie, subţiratic, cu ochelari, chip inteligent. Prezentat drept foarte promiţător. Ţin minte că, revenind
la Chişinău, în grupajul de poeme pe care l-am tradus
şi publicat în ziarul Tinerimea Moldovei, inclusesem şi
un text al său, în care, de la distanţă, pe fundalul alb al
zăpezii, un bărbat fără un picior, îmbrăcat într-un cojoc larg, ar semăna unui clopot în care se zbate limba –
acel unic picior al său.
Şi, bineînţeles, mă interesează seara de poezie dedicată lui Nikolai Gumiliov, în 2011 împlinindu-se 125 de
ani de la naşterea lui şi 90 de ani de când a fost împuş-
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cat de bolşevici. I-am promis lui Andrei Korovin, coordonatorul simpozionului, să citesc câteva poeme de Gumiliov în româneşte, pe care le-am inclus în antologia
„Avangarda – jertfa Gulagului”.
Acum e dimineaţă devreme, ies pe litoral. Primele
cuvinte pe care le memorizez, pe la ora 7,00, sunt, de
fapt, o înjurătură neaoşă a unei înotătoare – o ea! Muierea (să scriu: doamna?) strigă ceva către o surată rămasă
pe pietrişul plajei (da, plaja e destul de bolovănoasă-pietroasă): „Nu, blead’!” (aprox.: „Ei, curva de ea!”), Acest
blead’ fiind ancestralul, obsesionalul, „densul”, pretutindeni răspânditul poluant în întreaga Rusie, care s-a
revărsat şi în celelalte spaţii ex-sovietice. Să zicem, balticii – letonii, lituanienii, estonienii – nu prea au înjurături, astfel că, „puritanii” de ei (în ce priveşte ocrotirea limbilor nu prea numeroaselor popoare din care fac
parte, ameninţate serios de criza demografică) au însuşit cu brio arsenalul licenţios rusesc. A doua frază ce se
răspândeşte pe litoral, sonoră şi ea, e una paşnică, îmbietoare, de târgoveaţă: „Porumb fierbinte! Porumb fierbinte!” Adică, fiert.
Prin urmare, până la deschiderea oficială a simpozionului, trec agale în lung de litoral suprapopulat de cei
veniţi la odihnă. Mă surprind neplăcut atâtea inscripţii
dizgraţioase, cu litere ameţite, încondeiate de vânzătorii ambulanţi care, la şcoală, au fost, vede-se, certaţi rău
cu lecţiile de desen (linear).
Lângă cherhanaua „Lojka” („Lingura” – e o denumire, nu?), ţi se propun plimbări ecvestre, maritime, zboruri cu planorul, sărituri cu paraşuta… Alături, un indigen, adică tătar, oferă un sortiment impresionant de
drâmbe zbârnâitoare. Multe gherete-tarabe cu alcool.
Vinuri de Crimeea, dar şi ciacia (rachiul) gruzinilor. 100
de mililitri de muscat costă în jur de un euro. Da, destule băuturi la pahar, preţuri pentru nababi.
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La mai multe cheiuri, unele de-a dreptul improvizate, vase de croazieră, bărci cu denumiri exotice – „Perseu”, „Innesia”, „Duka”, „Argo”…
Îmi zic să fotografiez o cămilă dusă de căpăstru ce
plimbă un copil. „Fotografiere cu plată!”, strigă un alt
ins, nu cel ce ţine frâul „corăbiei pustiului”, precum o
numise poetul.
Primele impresii despre litoral?... Un cvasi-orient
„degradat” prin europenizare, prin năvala kitschului de
tot felul. Câtă fantezie, câtă imaginaţie pervertită,
de-a dreptul nesănătoasă şi nesăţioasă în a multiplica kitschul, în
a extinde bâlciul…
Sub aspect viz u a l - c ome rc i a l
(„hermesian”, să
zic aşa, concomitent între ghilimele şi paranteze),
Koktebelul arată
lamentabil. Câtă
lăcomie şi lipsă de
măsură a omului
întru a-l strâmtora pe altul!
Dar aici parcă
ar fi strâmtorată şi însăşi… marea! Strâmtoraţi… munţii, văzduhul, soarele parcă! Strâmtorat, în general, spaţiul ce părea, cândva, însăşi etalonul libertăţii sui generis!
Ulicioarele, aleile de acces spre litoral – sparte, pe
alocuri – în-băltite cu ape rămase după ploaie sau ţâşnite din ţevile de canalizare avariate. Teritoriul casei de
creaţie, proprietate (cu mult împuţinată prin înstrăinare), e la limita de a trezi regrete, impresii aproape triste:
pretutindeni, aspect de gospodărire îndoielnică.
Koktebelul ca… – pardon! – arhitectură? Nu există,
s-ar putea spune, decât o neobosită, rapace şi amatoristă improvizaţie, în mare, ceea ce e construit în apropiere de mare, aducând, mai curând, a anexe, acareturi, şoproane, totul fiind împrejmuit cu garduri împeliţate-improvizate din orice cade sub mână, de la bucăţi de plastic – la plasă din sârmă ruginită, de la carton presat – la
plăci de şist de un gri murdar până spre negru, ceea ce
mie unuia îmi trezeşte senzaţia de – din nou pardon –
lip! Ici, chiar lângă hudiţa ce face legătura „centru”–litoral, o chiţimie de 2 X 2 metri (clădire!), poartă firma:
„Cabinet masaj”! E drept, curăţică, mogâldeaţa asta de
„construcţie”, spoită cu var, vopsită, dar oricum nu poate să-ţi alunge persistenta senzaţie că seamănă cu ceea
ce aduce a WC public pe lângă unele benzinării mai puţin frecventate.
La cinci-şase metri de poarta casei-muzeu, un chitarist cântă în umbra monumentului lui Maksimilian
Voloşin (monument atât de nereuşit, totuşi!). Lumea în
slipuri şi şlapi (în mare parte, deoarece plaja e, colea, la
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cinci paşi) nu e prea cu dare de mână, interpretul trebuind să se mişte, mult timp, odată cu umbra lui Voloşin
cel de bronz, strămutată de soarele ce-şi trasează crugul (de aur) pe cer.
În poartă, îl întâlnesc pe Arsen Mirzaev, scriitor petersburghez, din care am şi tradus ceva, pentru antologia de miniatura poetică rusă Orizont testamentar (testamentul avangardiştilor!), apărută în două volume acum
aproape şase ani. Colegul îmi oferă un exemplar rar al
revistei „Sumerki”
(Amurg), variantă tipografică, însa
care, iniţial, apăruse în samizdat, bătut la maşină, legat în condiţii manufacturiere. E împreună cu
Valeri Zemskih, şi
el din oraşul de pe
Neva, a cărui texte au intrat de asemenea în volumul 2 al antologiei. Rugăm pe cineva să ne facă poze,
cu aparatul de fotografiat pe care
îl am la îndemână. Scurt timp, ne
gândim, visăm la nişte eventuale colaborări literare româno-ruse. Să vedem…
În mare măsură, seara s-a întâmplat precum spuneam în extrasul din program. Inclusiv, întâlnirea cu
Oleg Hlebnikov… Iniţial, nu l-am recunoscut. Doar
când a apărut în faţa noastră, prezentat de moderatorul
serii. Sigur, ani la mijloc – 35! Ne-am schimbat. Mult.
Dar oare chiar într-atât? Oleg, cel mai june dintre noi
atunci, acum atât de adânc, parcă, înaintat – nemeritat
– în vârsta a treia. Mă opresc aici cu comentariile, inclusiv cu explicaţiile (poate că bârfele) pe care mi le-a şoptit cineva. Oleg a citit împreună cu poeta Anna SaedŞah, soţia lui secundă. Pentru că, de, există joc secund,
ca la Ion Barbu, dar şi soţii sec…, nu de-a doilea… Ea
– poetă discursivă, narativă. Îmi vine să-i spun: Şaherezadă boreală de bucătărie. Cam pe acolo i se întâmplă
tematica, versurile. Oleg – bun în câteva texte, dar păcătuind de o mai veche pasiune (aproape… delirantă)
a multor colegi de-ai săi ruşi: poeme lungi, povestiri în
versuri, ai zice. E bun acolo unde e mai restrâns, mai
concentrat. Schimbăm câteva fraze. Parcă ne bucurăm
de întâlnire, însă Oleg pare cam impacientat, împrăştiat, timorat. „Ne revedem?” „Din păcate, mâine ne reîntoarcem la Moscova…”
Apoi seara dedicată lui Gumiliov. Versurile sale, pe
care le-am tradus şi le-am citit, au fost ascultate cu curiozitate, probabil, judecând după liniştea ce stăpânea
sala. Am propus publicului trei poeme: Toamnă; Pe ţăr-
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murile nordului (fiind pe ţărmurile sudului…); Rugăciune. Acest poem e scurt şi dens-dramatic, îl reproduc:
Soare furios, soare ameninţând
A Domnului, prin spaţiu plutind,
Faţă înnebunită,
Soare, arde prezentul
În numele viitorului,
Dar fii milostiv cu trecutul!
S-a apropiat de mine Olga Medvedko din Moscova,
oferindu-mi xeroxul unui text din ziarul „HГ-Ex-Libris”
– este articolul ei despre Gumiliov, apărut acum 10 zile
şi intitulat „Reabilitat doar parţial”. De ce parţial?
Pentru că dosarul
a fost clasat, peste ani, din „lipsă
de probe”, pe când,
în realitate, – ceea
ce se cere de subliniat, – a fost „lipsa de dovezi ale
infracţiunii”, deoarece acel proces din 1921 bolşevicii pur şi simplu l-au fabricat!
În rezultatul aberantei şi bolnavei
născociri de crime, au fost arestate 900 de persoane,
dintre care 95 executate, iar 230 condamnate la diverse termene de detenţie! Ce conta pentru monştrii bolşevici că nu existau dovezi ale infracţiunii?! Apoi, decenii la rând, numele lui Nikolai Gumiliov pur şi simplu
a fost interzis. Iar una dintre elevele sale, pentru că păstra acasă portretul poetului-mentor, s-a ales cu 10 ani
de închisoare, regim strict.
Dna Medvedko îmi mai spuse că, la auz, traducerile mele „seamănă” originalelor poetului de pe Neva
(eu anunţam ce poeme citesc, dându-le titlul în ruseşte).
Şi pentru că veni vorba de limba română în timpanele celor care nu o cunosc: ieri, la deschiderea oficială a simpozionului, mi s-a oferit cuvântul. Ce să le spun
eu celor peste o sută de oameni, printre care, precizaseră organizatorii, sunt reprezentanţi ai peste douăzeci
de ţări? Probabil, unii dintre ei ştiu prea puţine despre
noi, astfel că m-am gândit să le conturez o carte de vizită. Zic, prieteni, colegi, dragi ascultători, eu sunt sosit
de pe meleagurile unde s-a născut Dimitrie Cantemir,
tatăl lui Antioh Cantemir care, bineînţeles, o ştiţi, e considerat întemeietorul poeziei moderne ruse. Ambii oameni foarte luminaţi de importanţă transfrontalieră şi
trans-seculară. Vin din ţara – haideţi să invoc aici câteva nume, unele dintre care unora de aici le sunt familiare, altele – altora, – numele lui Eminescu, pe care Vadim Kojevnikov l-a definit drept ultimul mare poet ro-
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mantic din Europa, numele lui Eliade, Brâncuşi, Cioran,
Ionesco, Tzara, Celan… Ştiu că vă spun ceva şi numele
lui Milescu-Spătaru, şi al nobelistului Mecinikov care,
în varianta lui românească, tot Spătaru înseamnă… În
fine, haideţi să vă dau o mostră, un model de limbă română ce concordă de minune, cred, cu grădina în care
ne-am întrunit, cu marea ce este, iată, colea, la vreo 1015 de metri, cu munţii, aproape şi ei.
…Şi am citit „Peste vârfuri” de Eminescu, poem de o
sonoritate celestă, de o romanitate-latinitate exemplară,
inconfundabilă, neîndoielnică:
Peste vârfuri trece lună,
Codru-şi sună
frunza lin,
Dintre ramuri
de arin
Melancolic cornul sună…
Iată şi o rimă
implicită: Cornul sună – Noapte bună. (Asta – ce
ar ţine, de regia,
de partea tehnică
a unui jurnal. Inclusiv a prezentului. Pentru că întrun text al impresiilor, impresionist
sau realist, trebuie
să fii şi regizor, ordonator, moderator. De altfel, precum în majoritate textelor literare, inclusiv a celor date
drept scrisul automat. Acesta, dacă ar fi precum este dat,
nu ar fi decât… mat. Şi ca situaţie în partidele de şah,
şi ca ceea ce are de sinonime: fără strălucire, fără luciu,
şters… Iar tu, L.B., ar fi bine să o ştergi curând la culcare, pentru că… Dar nu, nu, mai e timp… Aici e ceasul
când se culcă doar găinile şi, probabil, păunii…)
Maksimilian Voloşin şi-a construit casa (azi – muzeu) în anul 1903, marcând cu câte o intrare cele patru puncte cardinale. În 1911, aici Marina Ţvetaeva
şi-a cunoscut viitorul soţ, pe Serghei Efron, executat în
1941. În acelaşi an este arestată fiica lor Ariadna. Peste
un timp, pe front, moare fiul lor Gheorghi… O familie
dispărută în neant…
Aici a găzduit şi Osip Mandelştam care, după ce pleacă la Theodosia, este suspectat că ar simpatiza cu bolşevicii, fiind arestat. (Ghidul muzeului mi se pare că exagera, spunând că poetul ar fi fost condamnat la moarte.)
Cu toate că ceva timp în urmă primise de la Mandelştam o scrisoare nepoliticoasă, ca să nu spunem cam injurioasă, la insistenţa cunoştinţelor sale Voloşin se decide să-i scrie şefului direcţiei de contraspionaj a armatei albgardiste, spre a-l convinge să-l elibereze pe Mandelştam, care are un rol important în poezia rusă. Numai că înalt-gradatul nu ştia nici de poetul Mandelştam,
nici de poetul Voloşin, nici de rolurile lor în cultură, li-
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teratură, înfuriindu-se că, uite, primeşte atare mesaj impertinent de la un necunoscut. Cu toate astea, a doua zi,
poetul recalcitrant e pus în libertate.
În adânc de seară, trec în revistă titlurile manifestărilor prevăzute de program, văd ce a rămas (bun rămas) azi în afara preocupărilor/ atenţiei mele şi activităţile care nu mă vor interesa mâine. Destule. Nu am
motive să regret, odată ce pot folosi sejurul la discreţie,
cum cred că e mai bine şi cu folos. Precum am şi făcut
deja, vizitând muzeul propriu-zis, reţinând, spre exemplu, că fiece acuarelă a pictorului Voloşin este împlinită de inspiraţia poetului Voloşin care, spre exemplu, îşi
întitulează lucrările astfel: Lumina ta umedă şi umbrele
mate le oferă pietrelor nuanţe de peruzea; Într-un amurg
şofrăniu coline liliachii; Sunt conturate fin depărtările, diluate-n lumina lunară... Cu adevărat spuneau cei arhivechi (s-o fi gândit Voloşin): Ut pictura poesis.
Stilistica acestor acuarele i-a făcut pe unii exegeţi să
le încadreze „şcolii de pictură cimeriene”, care-i întrunea pe unii artişti ai penelului ce activau la Theodosia şi
Koktebel, printre care şi celebrul marinist I. Aivazovski.
7 septembrie
Încep dimineaţa cu ceea ce am constatat aseară: îţi
dai seama o dată în plus (trecută la… minus) că „Valul de creaţie” deja cam face abstracţie de menirea sa,
că acest spaţiu nu mai este predestinat exclusiv scriitorilor. În cameră, nu mai e lampa de birou, nu mai e nicio veioză adecvată care, eventual, să-ţi lumineze pagina citită sau pe cea pe care încerci să scrii ceva, să notezi pentru… efemeritatea sau – cine ştie? – „eternitatea” literaturii. Blocul 7 e unul nou, construit de cineva care a arendat arii din domeniul proprietăţii Uniunii
Scriitorilor din Ucraina, hotelul fiind menit tuturor celor ce aleg să se cazeze aici. Spaţiul, deci, nu mai e unul
exclusivist, „elitar” – adică cel în care, pe timpuri, venea scriitorul sovietic să caute vibraţie pre-creatoare! Da,
se întâlneau aici condeieri de la Marea Baltică la marea
Ohotsk (Extremul Orient), de la punctul sudic extrem,
Kuşka din Tadjikistan, la Murmanskul situat dincolo de
Cercul Polar. Koktebelul părea un semi-vis pentru semi-„zeul” scriitor sovietic, „inginer al sufletului uman”,
vorba lui Gorki.
…Să închei acest prolog matinal cu vorba cântecului
lui Dan Spătaru: „Nicio lacrimă, nicio lacrimă, nicio lacrimă!.../ Alergând după soare – alte versuri cânt,/ Aripi
mari port in suflet – încă nu s-au frânt…”
Specificul acestui gen de simpozion e că, din proprie
iniţiativă, pe cont propriu, plătindu-şi sejurul, stând cu
chirie pe la localnici, la el vin şi mulţi tineri scriitori, în
special de pe imensele teritorii ale Rusiei, pentru că aici
unora li s-ar putea întâmpla lansarea, fiind remarcaţi
de reprezentanţii, chiar de boşii revistelor importante.
Mai reţin că mai toţi invitaţii sau participanţii din proprie iniţiativă din Ucraina sunt poeţi, prozatori şi dramaturgi (neofiţi) care scriu în ruseşte. Iar astăzi începe
activitatea atelierelor, zise master class/ classe de maitre.
Vor citi, vor analiza şi vor aprecia textele novicilor poetul destul de cunoscut şi în Occident (locuieşte în SUA)
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Bahtî Kenjeev – la poezia… obişnuită, să zic, deoarece
un alt atelier se va preocupa de poezia avangardistă şi de
versul liber, unde vor oficia amicii mei Serghei Biriukov,
sosit din Halle, Germania (predă la facultatea de slavistică de acolo), şi Evgheni Stepanov, printre multele sale
titulaturi avându-le şi pe cele de redactor-şef al revistei
„Futurum ART” (unde, de altfel, am publicat şi eu), şi pe
cea de preşedinte al „Uniunii scriitorilor secolului XXI”,
create acum vreo jumătate de an. Alte ateliere – de proză, de dramaturgie (nu ştiu de ce cu specificarea – contemporană); e anunţat şi un concurs de piese într-un act
cu un generic bine găsit: Presiunea timpului.
Eu însă am dorit să aflu ce se discută la masa rotundă despre literatura (din nou, accentuat: contemporană) în ţările din ex-spaţiul sovietic, în temă fiind pusă
interogaţia: „atracţie sau respingere?”. A moderat Irina Barmetova, redactor-şef al revistei Okteabr’. Participanţi din Uzbekistan, Armenia, Rusia, Kazahstan, Belarus, Ucraina… Ideile pe care le-am reţinut, pe unele chiar le-am provocat: deja, în spaţiile amintite, nu se
mai traduce din literatura locului, din literaturile lumii
(nu-mi vine să zic: străine) şi viceversa prin intermediul limbii ruse. Această constatare o cam miră, o cam
derutează pe dna moderatoare, care zice că nu ar crede
că chiar aşa se întâmplă şi în Ucraina, şi în Belarus. Replica vine de la un scriitor rus din Ucraina, Iuri Volodarski, care combate, spunând că ucrainenii de ani buni
au trecut la relaţii directe cu ţările, cu limbile, cu literaturile lumii, astfel că – asta e! – realitate e alta decât crede dna Barmetova. Chiar dacă Volodarski se plânge că,
iată, pe durata a 20 de ani de când se decernă Premiul
Naţional al Ucrainei pentru Literatură, el niciodată nu
a fost atribui şi unui scriitor de limba rusă din această
ţară, chiar dacă respectivul autor ar fi de origine ucrainean. „Din păcate, nici nu se va acorda”, constată cam
abătut dna moderator. Iar Iuri Volodarski zice: „Cam
asta e viaţa de catacombă a literaturii ruse în Ucraina”…
La pauza de cafea, mă interesez de procesul introducerii alfabetului latin în Uzbekistan, interlocutorul
meu fiind Suhab Aflatuni, poet bun din această ţară,
însă scriind în rusă. El nu e prea entuziasmat de faptul
că, în mare, deja câştigă… latinitatea în acel spaţiu turco-arbic (arabic mai ales în Samarkand şi Buhara). „Ai
putea scrie şi tu în limba uzbecă?” „Nu cred. Doar traduc din ea.” Intră în discuţie şi două doamne din Kazahstan (nu le-am găsit numele în lista celor anunţaţi
pentru masa rotundă) care, cu ceva înflăcărare anti, zic
că şi în ţara lor se vorbeşte despre adoptarea alfabetului
latin, însă ele sunt categoric contra, pentru că, în istorie,
au avut ba alfabet arab, ba rus, din nou arab (poate că şi
latin, nu ştiu), însă astăzi, când Kazahstanul are cea mai
lungă frontieră cu Rusia, chiar dacă ei, kazahii, sunt 62
la sută (eu cred că mai puţini; pe timpul URSS, se dădea
cifra de 40-45 procente), nu e bine să se introducă alfabetul latin etc. Simt că nu e cazul să mai discutăm şi mă
repliez, motivând că la Casa-Muzeu Voloşin, la ora 14,
e anunţată seara (în plin zi! dar asta e formula) de poezie din Moldova. În program e specificat: „Versurile lui
Leo Butnaru în limba rusă vor răsuna (прозвучат) în
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traducerea lui Evgheni Stepanov”. Aşa s-a şi întâmplat,
dar, bineînţeles, şi cu intervenţiile mele, cu răspunsuri
la întrebări. Peste ceva timp după ce-au trecut cele trei
sferturi de oră ce ne fuseseră acordate (la casa-muzeu,
însă de asemenea în curte, în grădină, cu scaune albastre de plastic, multe din care chiar fuseseră ocupate…),
Stepanov mă întreabă dacă pot ghici care poeme le-au
plăcut mai mult ascultătorilor. Prea mult, zic, să zici: ascultătorilor, la care Jenea îmi spune că a discutat cu câţiva din cei prezenţi, alţii l-au contactat personal… În fine,
pe primul loc în top, ar reieşi, a ieşit poemul (ce a răsunat în ruseşte, fireşte) „Pe marginea poemului”:
poetul
sapă
adâncul
propriului
poem
pe marginea căruia
pe buza căruia
va fi
bineînţeles
mitraliat
În timp ce Evgheni îmi citea poemele, eu – de ce să
ascund? – trăgeam cu ochiul la reacţia publicului. Am
remarcat tresărirea (de surprindere şi aprobare, îndrăznesc să presupun), când Stepanov citi şi:
Zi de zi
micile noastre pagube
în favoarea morţii
printre ele
până şi
sălbaticii maci ofilindu-se de
hipertensiune.
Îi spun lui Stepanov, cu ironia amicală care, uneori,
ne cam caracterizează comunicarea, că dânsul şi-a simplificat misiunea, alegând o cale lesnicioasă, citind doar
poemele laconice. „Da, dar tu mi-ai cerut să citesc şi din
traducerile lui Chiril Covalgi, şi am făcut-o. Parcă Elegie
disco nu e un poem de proporţii?” A-a, nu mai contează decât, cred eu, că seara noastră în plină după-amiază a fost una pe linia de plutire.
În continuare, rămân şi la sfertul de oră acordat „serii” lui Şota Iataşvili, poet gruzin, din care, de altfel, am
şi tradus, am publicat ceva. Ne cunoaştem de acum doi
ani, reuşind să ne împrietenim.
Iar la încheierea recitalului georgian, se apropie un
domn care zice: „Nu vă supăraţi, poemul pe care l-aţi
citit la început, în română, îl aveţi şi în rusă?” E vorba
despre Cum citeşte sfântul şi eu scot din geantă cartea,
cercetez sumarul – da, este, în traducerea lui Covalgi.
Domnul citeşte, spune că-i place, vrând să-mi întoarcă
volumul de poeme. „Dacă doriţi, vi-l pot lăsa”. Mulţumiri, complimente, autograf. Auto-graf, domnule conte
de Koktebel. Pe 7 zile de simpozion. Graf-conte.
Apoi plec la hotel, pentru că peste trei ore o luăm,
un grup de poeţi, spre oraşul Theodosia, unde vom citi
pe scena casei municipale de cultură. E bine aici, în camera 305. Hotel nu prea mare, construit, recent, în plin
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parcul casei de creaţie, imens cândva, astăzi – parcelat,
re-trasat, parcă… strâmtorat, totuşi.
Deci, bloc 7, camera 305. În sutele (cred) mele de deplasări-cazări, bineînţeles că de multe ori mi s-o fi întâmplat repartiţia în camera 305. Dar, de fapt, cine reţine atare amănunte, unul dintre care, iată, acum mi-a
venit aşa, nitam-nisam, şi nu ar fi fost deloc… obligatoriu? Şi totuşi, 305 ar fi parcă numărul care mi-a rămas în
conştiinţă ca unul… primitor, „binevoitor” sau, cel mai
simplu spus, – unul neutru, nesupărător. Precum mi se
pare şi acest 305 din hotelul „Kafa”.
Înainte de a pleca spre Theodosia, fac poze cu dl Marek Wawrzkiewicz, poet, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Polonia. Ieri, la deschiderea oficială a simpozionului, s-a dovedit a fi destul de spiritual, începând
cu: „Eu nu am aici un traducător, şi vă rog să-mi iertaţi
limbajul confuz care pe-alocuri aduce aminte de limba
rusă”, – cu toate că ar fi avut un traducător, de-ar fi dorit,
plus că el însuşi vorbeşte destul de coerent ruseşte. Apoi
a citit două texte, în original, date în ruseşte de traducătorul Evgheni Chigrin (Deus ex machina! – translatorul
de care spunea că nu-l are…). Unul dedicat papagalului
generalului (cutare), cu care poetul a fost prieten, gradatul fiind nu un oarecare, ci cam al doilea om în armia
leşilor. Pasăre vorbitoare îi plăcea generalului pentru că,
uneori, ea îi ataca soţia, o ciupea… Dar s-a întâmplat
că a decedat soţia generalului, prietenii s-au adunat, au
compătimit, au băut vodcă. Peste un timp, s-a stins şi
generalul. Parastas, regrete, amintiri, vodcă. După care
s-a călătorit în raiul păsărilor şi papagalul, întâmplare
la care amicii nu s-au mai întâlnit, aflând despre ea cu
întârziere, însă, de o făceau, aveau atâtea lucruri să-şi
amintească şi despre general, şi despre doamna generăleasă, şi despre pasărea care, uneori, ataca partea feminină a armiei polone…
Un alt moment hazliu-memorabil i-a aparţinut compozitorului şi interpretului Ivanov. Spuse: „Eu i-am făcut poeziei ruse un imens serviciu, pentru că nu scriu
versuri”. În special, interpretează, acompaniindu-se la
chitară, textele marilor poeţi ai veacului de argint rusesc (prima jumătate a sec. XX). La inaugurarea simpozionului a cântat din Maiakovski. (Cel care bubuia: Dar
voi sonate aţi putea cânta/ la flautul înaltelor burlane?!)
Apoi surprinzătoarea apariţie a unei doamne ce a mânuit abil didgeridoo – instrument ancestral al aborigenilor
australieni. Este confecţionat dintr-o bucată din tulpina
de eucalipt, iar miezul i-l „evacuează” termitele. Acest
didgeridoo, cu sinuozităţile şi nodurile naturale ale lemnului, e unul autentic, să zic, în comparaţie cu cel la care
cânta, anul trecut, o tânără în piaţa din faţa Centrului
„Georges Pompidou” din Paris – yidaki (i se mai spune)
la care cânta domnişoara franceză era unul neted, bine
şlefuit, de n-aş crede, acum, că ar fi lucrat la el termitele. Iniţial, crezusem că e o mongolă, în general o asiată,
care făcea minuni la un fel de bucium. Dar nu, nu era
mongolă, nici asiatică, iar ceea ce presupuneam că ar fi
bucium se numea, ca şi în cazul de la Koktebel, didgeridoo. Dintre mulţi muzicanţi de pe acolo, didgeridooista avea cei mai mulţi euro în faţă, lăsaţi de ascultătorii
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de ocazie, unii dintre care o aplaudau – chiar aşa, ca la
un spectacol sadea! Se dovedi a fi franţuzoaică get-beget, care studiase la şcoala de muzică trompeta, făcuse
parte dintr-o orchestră, apoi, autodidact, a învăţat partituri neobişnuite, exotice pentru didgeridoo(ul) ce se
dovedise mult mai atrăgător de lume şi – de ce nu? – de
sume. Mi-am zis că şi rusoaica interpretă ar aduna public şi nu este exclus să cânte şi dânsa prin marile pieţe
ale metropolelor europene unde, se ştie, apar şi interpreţi profesionişti.
Ajungând la Theodosia, nu am putut să nu mă emoţionez niţel, revăzând acest spaţiu după 35 de ani. S-a
modificat ceva, din câte înţeleg la prima vedere, şi, probabil, în acest oraş întins în lungul litoralului Mării Negre, nu mai e doar un singur… semafor, precum se zicea că ar fi atunci, demult; or fi apărut mai multe, pentru că s-au puiezit şi maşinile, pentru că o mai fi apărut şi alte străzi.
Microbusul opreşte în faţa casei municipale de cultură, în piaţa din faţa căreia tronează, pe vechi, monumentul lui Lenin. „Ţac, ţac!” cu aparatul de fotografiat
şi, odată ce avem cam o oră până să înceapă seara de
poezie, o iau împreună cu Stepanov pe strada principală, foarte aproape fiind gara maritimă. Litoralul-bulevard sau invers, bulevardul-litoral plin de lume. E vară
încă, e sezon estival; barhatnâi sezon, cum zice o expresie consacrată în ruseşte, absentă în româneşte, dar care
ar suna ca: sezonul de catifea. Adică, soarele pre-toamnei e blând, mângâietor. Poze, poze, poze, cu vapoare
în largul mării, cu porumbei dresaţi pe umerii şi braţele turiştilor, fotografiindu-se astfel pentru oarece plată.
În scurt timp, ajungem la Casa-Muzeu Aleksandr Grin.
Clădire în formă de corabie, cu pereţii pe care sunt aplicate basoreliefuri mari care sugerează coastele laterale
ale punţii unei nave maritime.
Trecând pragul muzeului, ajungi în ţara lui Grin. Pereţii şi tavanul sunt de asemenea în relief, conturând
„realist-topografic”, panouri-hărţi, pe care sunt scrise
nume de insule, oraşe ce nu se întâlnesc în alte documente geografice, însă cunoscute multora: Poket, Ghelghiu, Reno, Liss, Kaperna... Aceasta e Grinlandia, ţara
celebrului prozator romantic, ţara atâtor minţi şi inimi
adolescentine, atâtor vise... Scriitorul îşi cunoştea ţara
sa de basm pe de rost. „Dacă doreşti, îţi pot spune neamânat cum să ajungi din Zurbang în.... – îşi aminteşte B. Arnoldi despre una din convorbirile sale cu scriitorul. – Şi Grin începu calm, fără grabă să-mi explice...
Se referea la intersecţii, cotituri, pante...” Spre sfârşitul
vieţii, însuşi prozatorul mărturisea: „Aş vrea să tot colind prin luminoasele ţări ale imaginaţiei mele”… După
acea vizită aici, acum 35 de ani, când eram însoţit de
un ghidaj… optimist, „oficial”, entuziast, solar, în „spiritul vremii”, aveam să aflu totuşi adevărul despre drama
existenţială prin care trecuse autorul Pânzelor purpurii.
Născut în 1880, pre numele-i autentic Aleksandr Stepanovici Grinevski, viitorul scriitor era cam predispus
la aventuri, una dintre care fusese cea a soldatului-dezertor din armata ţaristă. A început să scrie poezii prin
1910, însă în timpul vieţii nu le-a publicat. În 1923, editează Pânzele purpurii, peste un an – Lumea strălucitoa-
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re, nuvele romantico-fantastice care îi aduc o stare materială de invidiat. De o arhitectonică rafinată, ingenioasă,
delicat-somptuoasă, ca într-un basm modern (precum
era înţeleasă modernitate prin sec. XIX...), proza sa respiră un aer al poeziei omniprezente, fascinantă şi abisal-atrăgătoare pentru juvenilele fiinţe visătoare, fremătătoare în undele intime ale romantismului parcă ontologic, irezistibil. Cărţile sale sunt, otova, ale unei metafore a iluziei norocitoare, a – până la urmă – fericirii ce
nu te va putea ocoli nici pe tine. Acest deziderat, această extrem de generoasă promisiune acaparează în special sensibilităţile genuine, cărora proza lui Grin le înlesneşte cât de cât existenţa pre-adolescentină sau adolescentină care – se ştie – se simte mereu copleşită de necazuri şi neînţelegeri ce vin din partea vârstnicilor. Pentru aceste firi delicate, imens şi, de cele mai multe ori,
inexplicabil vulnerabile, geniul prozatorului construieşte cu măiestrie natura paradisiacă, evanescentă a imaginarului unor tărâmuri feerice, generoase cu hipersensibila fire a junilor romanticovisători. V-o mărturiseşte
chiar unul care a încercat pe propria-i tinereţe de cititor
căruia, prin anii ’60 ai secolului trecut, începuseră să i
se deschidă orizonturile literaturii ruse. Şi, în cazul mai
multora, acea stare psihică, definită de nu mai ţin minte cine drept sindrom paradisiac al Vârstei de Aur, nu
trece odată cu juneţea, ci se întâmplă a te urmări, cu o
reverie mai mult sau mai puţin intensă, în alte etape ale
vârstelor, ca un dezacord cu realitatea imediată.
Asta, în ce priveşte opera lui Grin, pe când „realitatea” sa de om şi creator e una cu adevărat dramatică: de
la un moment încolo, prozatorul se pomeneşte prins în
mrejele patimii alcoolismului. Face urât de tot, nu se
poate controla. La o petrecere în casa unui amic, se dezlănţuie în draci, dărâmă mobila, sparge tacâmuri, sfâşie
rochia unei tinere cu care dansa. Soţia se gândeşte să-l
salveze cumva. Intră la un medic şi, fără a-i spune că e
consoarta scriitorului Grin, se interesează cum ar putea să-şi izbăvească soţul. Soluţia – plecarea din Sankt-Petersburg. Pune la cale un plan – că i se face, chipurile, extrem de rău şi cere să fie dusă anume la medicul respectiv. Acesta îi spune lui Grin că, dacă mai locuieşte în ceţurile şi răcorile urbei nordice, soţia nu va
mai putea fi salvată: are nevoie de o climă meridională.
Astfel că vând ce au în capitala de nord (în opoziţie cu
cea „sudică”, Moscova) a Rusiei, pornind spre Crimeea.
Ajung la Theodosia, locuiesc într-un hotel, apoi trec în
casa unde, actualmente, se află Muzeul Grin. Soacra e
mai înţelegătoare, ştie că, din vreme în vreme, scriitorul-ginere ar mai vrea să şi bea puţin. În tacită complicitate cu fiica, ea îi oferă lui Grin câte o sticlă de vodcă,
punându-i însă condiţia să nu bea în timpul zilei. Grin
niciodată nu a lucrat în stare de euforie alcoolică. Seara târziu, după ce soţia adormea, lua din locul „tăinuit” sticla cu tărie şi, până spre tăriile miezului de noapte,
o bea, gustând te miri ce, pentru că, asemeni majorităţii pătimaşilor întru băutură, nu prea mânca. Dimineaţa se scula înaintea soţiei, soacra îi oferea un păhăruţ să
se dreagă, îşi sorbea ceaiul şi purcedea la scris. În genere, pentru soţii Grin cei patru ani petrecuţi la Theodosia au fost relativ fericiţi. La Sankt-Petersburg, afaceriHYPERION
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le legate de opera sa, de onorarii i le încredinţase fostei
consoarte. Uimitor şi deloc obişnuit, cele două femei –
precedenta şi prezenta soţie – întreţineau relaţii civilizate, cordiale. Îşi scriau, se sfătuiau, gândindu-se cum
ar putea să-i înlesnească lui Grin situaţia.
În Theodosia, Grin(ii) nu comunicau mai cu nimeni,
fiindu-şi suficienţi loruşi. Însă, curând, trece perioada
NEP-ului (noua politică economică), în care scriitorul
era şi publicat, şi remunerat onorabil. Rezervele financiare se tot subţie, iar editurile centrale nu mai sunt dispuse să publice lucrările „inactuale” ale romanticului
Aleksandr Grin. Din vreme în vreme, pleacă la Petersburg, încercând să-şi promoveze prozele, să mai agonisească ceva bani de pe la contabilităţile editurilor. Cam
fără izbândă. Nu trecea ca „actual”. De fapt, nu era colaboraţionistul noii ideologii, nu agrea dictatura bolşevicilor. Cu toate că, peste ani, aceştia aveau să scrie prin
enciclopedii că opera lui Grin exprimă crezul umanist şi
înaltele calităţi morale ale omului. Cam ceea ce se spunea şi despre Aşa s-a călit oţelul de Nikolai Ostrovski cu
care, de fapt, Pânzele purpurii ale lui Grin nu aveau nimic în comun. Mă rog, bolşevismul a vehiculat formule deformante, etichetări bizare şi nicidecum adevăruri...
Uneori, în escapadele sale în capitala Rusiei, prozatorul o făcea lată de tot, dormind, beat, pe unde apuca. La un moment dat, una din cunoştinţele de pe Neva
îl ameninţă că îi va scrie soţiei în ce hal se află el. Grin
căzu în genunchi, rugând-o să nu se încumete la aşa
ceva.
Se întoarce în Crimeea abătut, dezolat, fără bani…
(Celelalte le-am povestit alaltăieri, după ce am trecut
prin oraşul Starâi Krâm, unde este înmormântat scriitorul…)
Holul casei de cultură e sufocat de spaţii comerciale
(ce înghit spaţii; culturale, ar veni). Trist aspect de înghesuială şi ceva căpătuială.
Pe scenă am urcat al patrulea, după colegul polonez.
Principiul meu mai vechi l-am respectat şi de astă dată:
în faţa unui auditoriu „străin”, să citesc poeme laconice
din care, câte ceva – o idee, o metaforă (posibilă şi rocada: metaforă – idee) – să aibă oarece şansă de a fi memorizate. Ne-modest constatând, aud exclamaţii: „Bravo!... Zameciatel’no!”, ca la un spectacol sadea. (De data
aceasta nu am mai apelat la intermediar, citindu-mi eu
însumi poemele traduse în ruseşte.)
Recitalul de la casa de cultură s-a încheiat cu un mic
incident. La întrebări şi răspunsuri, o mătuşică de adâncă vârstă a treia întrebă exact asta: „De ce astăzi poeţii
nu au citit versuri angajate?... Se mai scrie astăzi poezie
publicistică?” – patriotică, mobilizatoare…. După maniera şi tonul (categoric, ferm) şi după… vivacitatea cu
care o făcea (în dezacord cu vârsta-i, parcă) puteai crede că, în tinereţe, a fost o activistă comsomolistă, apoi
de partid; cadru vechi, ce mai. Dmitri Kolomeiski, moderatorul serii, zice că sunt şi unii poeţi ce scriu la zi, ca
Bâkov, Irteniev…
În fine, ar fi să constat că dl Marek şi cu Cigrin au repetat repriza de la deschiderea oficială, plus ceea ce mi-a
spus Stepanov. „Tu ştii ce succes au serile de poezie ale
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lui Bâkov? Dom’le, biletul de intrare poate să ajungă
până la 300 de dolari.” Ei bine, eu – să cred sau ba? Jenea
repetă chestia cu 300 de dolari pentru un bilet la un recital al unui poet… Să-ţi faci cruce, nu altceva… Totuşi,
o fi o exagerare. Cu 300. Asta o cred şi acum. Probabil,
între timp a mai redus şi Stepanov din preţ.
Însă m-a surprins cu adevărat o doamnă care s-a
apropiat de mine, încredinţându-se dacă sunt cu adevărat din România, din Moldova. Şi ce problemă credeţi că avea? (E din Doneţk, se odihnea la Koktebel, însă,
aflând de seara de poezia de la Theodosia, venise în mod
special să asiste la eveniment.) „Ştiţi, zice, numele soţului meu, şi al meu, adică, e Rotundalov. Nu vă spune nimic acest nume? Pentru că soţul meu nu-şi mai cunoaşte originea. Aşa s-a întâmplat că, dislocat de peste o sută
de ani, neamul lor şi-a uitat rădăcinile”. Chiar aşa să fie?
mă întreb. Dar nu pot lăsa interlocutoarea fără răspuns,
zicând că, probabil, iniţial numele ar fi fost Rotundu, pe
care, mai apoi, cinovnicii imperiului ţarist l-au modificat, eludând litera „u” şi plusând sufixul „ov”. Şi îi traduc
ce înseamnă „rotund” în ruseşte. „Ştiţi de ce vă întreb
şi vă rog să mă lămuriţi?... Uneori, soţul meu zice că tatăl său, bunicul său, spuneau că ar fi volohi”. Păi, dragă
doamnă, dacă e aşa, sigur că soţul vi s-ar trage din români, pe care ruşii îi numeau anume aşa, volohi – vlahi!
Iar de o fi fost Rotundu, iniţial, străbunii lui s-ar fi tras
din vreun sat ce se numeşte şi azi – unul chiar lângă Chişinău – Rotunda. Mai mult ce să spun? Mai întrebaţi-l
pe soţ sau pe unele rude de ale lui, dacă le are. Eu doar
presupun, doamnă Rotund-(alov)…
La întoarcere, Evgh. Stepanov îmi spune că, gata, s-a
decis: vrea să-şi procure un apartament la Theodosia
care, pe lângă Koktebel, i se pare un oraş sadea, modern,
etc. Mâine pleacă din nou la Theodosia, să cerceteze piaţa imobiliară. O, zic, dragă Evgheni, businessmanul din
tine, poetul, nu aţipeşte! Exclamaţia având rezon, dat
fiind că, în afară de apartamentul şi vila din Moscova
(aceasta moştenită de la părinţi), directorul de editură,
capul a trei sau poate chiar patru reviste, Jenea Stepanov
are în proprietate două apartamente în Berlin. (În cel de
Vest, zice, unde sunt mai ieftine.) Iar cel din Theodosia,
dacă se va întâmpla să-l procure, ar fi pentru odihnă copiilor săi (de la soţia cu care a divorţat acum 20 de ani;
nu s-a mai căsătorit, oficial), pentru angajaţii săi, pentru
el, pentru… „Dacă vei dori, vei veni şi tu”, zice Stepanov.
De fapt, există şi în România un poet sau, poate, câţiva, în firea cărora domină omul de afaceri. De a-faceri
şi des-faceri în naveta ABA, cum se zice, poet-businessman, businessman-poet. Combi-naţiune mai specială…
La hotel, deschid ştirile de la ora 22. Tragedie: prăbuşirea avionului care avea la bord echipa de hochei din
Iaroslavl. Îmi amintesc că, prin 1972, într-o ciocnire în
zbor a două avioane, a pierit echipa de fotbal „Pahtakor”
din Tadjikistan…
Nu e bine să adormi în minte cu atare gânduri…
(Va urma)
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INTRAREA ŞI IEŞIREA DIN ALBION
PE POARTA POEZIEI

P

Pentru orice poet toamna reprezintă anotimpul ce deschide mintea spre meditaţie şi sufletul spre aprofundarea
trăirilor. Asta i s-a întâmplat şi poetului bihorean Gheorghe Vidican, a îndrăznit să păşească în Londra când frunzele răstălmăcesc sublimul iar Tamisa e tot mai răvăşită de
culorile toamnei. Uimirea este cuvântul ce-i antrenează vizitatorului sufletul în cea mai mare aventură poetică. Pentru
orice om sensibil Londra este un miraj,
un miraj ce generează în primul rând seducţie şi apoi metaforă. Până când şi cele
mai banale gesturi ale locuitorilor mirificului oraş au o candoare aparte, ascund istorie şi amintiri, „şuşotelile degetele vânzătoarelor de ciocolată” antrenează o muzică sublimă ce-l copleşeşte
pe turist.
Am intrat un pic abrupt în prezentarea volumului „Genunchii Tamisei” al
lui Gheorghe Vidican, mânat fiind de
neastâmpărul şi frumuseţea primelor
poezii care, pur şi simplu, frapează prin
simplitatea lor, prin spontaneitatea evidenţierii sublimului şi-n cele mai banale poze ale Londrei: „îşi toarnă privirea
pe o bicicletă de damă / surdomuţii la
Texco sunt musafiri de-o seară / animă
atmosfera cu mâinile / toamna răcneşte
în ultimele lire / uimind vânzătoarele cu
şuşotelile degetelor / complice pentru acest loc de întâlnire
/ ciocolata Milka /devorează îndoiala unui tânăr / şuşotelile iau formă de sferă / emit principii /le rostesc cu mâinile
/mâine dimineaţă îşi vor ascunde amintirile / în coperţile
cărţilor./” Volumul despre care voi face vorbire a apărut în
2011 la Editura Brumar şi reprezintă cea mai bună carte de
versuri a poetului bihorean, poemele sunt rodul revelaţiei,
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par nişte puseuri lirice venite pe calea unor dicteuri automate. Nu există poezie să nu aibă ca trambulină trăiri profunde şi sentimente puternice, materia lirică e cuprinsă de
o mare animaţie de stări. Poemele nu sunt de mari dimensiuni, sunt ca nişte eşantioane decupate dintr-un întreg liric dens şi plin de strălucire, volumul poate fi citit şi ca un
singur poem. Tamisa devine nucleul care magnetizează minunile Londrei, iar ceaţa este ecranul pe
care sunt proiectate scenele cotidiene încărcate de istorie. Priviţi ce metaforă îmbracă Palatul Parlamentului : „se leagănă
universul într-o după-amiază / de toamnă în apa Tamisei / sunt milenii de oglindiri şi curgeri / a timpului din domnişoara din turn / muzica unui cimpoi curge
în tăcerea palatului / îşi flutură Timpul
Steagul Libertăţii / de-aţi oglindi chipul
în apa Tamisei / sclipitoare scânteiere a
trecutului / împovărat de insomnii şi pahare cu bere.”
Volumul este dispus pe cinci capitole: „O zi pe Tamisa”, „Negrese la Londra”,
„Parcul St. James”, „Garda regală” şi „Ieşirea din Albion”, ce pot fi citite şi ca entităţi lirice dar şi ca module dintr-un întreg.
Cel de forţă şi care constituie de fapt osatura volumului este „Parcul St. James” care-i de fapt un singur poem „redistribuit” pe stări melancolice nuanţate doar de gravitatea trăirilor. Imaginile sunt superbe, metaforele au o fluiditatea parte de parcă ar curge prin nervurii naturii din jur, atmosfera îi proiectează în suflet propria lui copilărie:” mă pândeşte copilăria din parcul / St. James. simt fumegând şotronul
din satul meu / vecin cu nările cailor din garda regală. fatală / prima iubire dă buzna în baioneta soldatului. ochii pun
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/ botniţă din piele sărutului. Neîndestulată căpuşa moare în
/ chinuri pe asfaltul încins din parcul ST. James.”
Următoarea imagine este la fel de provocatoare pentru
cititor, vine să accentueze uimirea poetului în faţa necunoscutului londonez imprimat într-un colţ din suflet. Femeia
e cea care-i activează şi-i clarifică imaginea, care-i apropie
Crişul de Tamisa ordonându-i astfel sentimentele şi sensibilităţile poetice: „Femeia din parcul St. James / desenează
fumul pe şinele de cale ferată / simt liniştea în zgomotul roţilor de tren. rugina / ca o cenzură îmi răstălmăceşte tinereţea. pe banca / unde ţin de mână naivitatea şoldurilor tale /
o altă amantă cu ape de Criş pândeşte numele din / ochiul
răzvrătit. Dr. jack îşi ascute lamele spintecătoare./”
Ruptă din context, imaginea pare a sfârşi prea abrupt;
în poem reprezintă doar un modul dintr-o metaforă su-

perbă în zece episoade, complementare şi în acelaşi timp
autonome, extrem de bine ordonate în partitura întregului, fără sincope şi fără fracturi ideatice. La fel de reuşite
sunt şi poemele scurte, au alura unor respirări stănesciene,
ca nişte simple flash-uri poetice: „foşnetul obeză a foşnetului aleargă negrul / de sub copitele cailor / înecat în roua
dimineţii./” sau „uitat între două vorbe visul poetului / alunecă prin veninul adolescenţei / se strecoară o molipsitoare
formă a înţelepciunii.” E drept, nu toate poemele au aceeaşi
forţă imagistică, de multe ori metaforele sunt puţin stufoase, nu toate cuvintele pot empatiza între ele, pe alocuri se
simte o oarecare contondenţă între anumite atribute ce se
doresc a da „calităţii” acelaşi substantiv. Vorba aia: nu tot
ce zboară e …poezie.

RESPIRAŢIA DIN
RECLAME
lie împuţită”. Mă voi opri la poemul „Oboseală peste tot în

Reclama nu numai că este sufletul comerţului, de multe ori se extinde pe corpul social ca un pecingine provocând şi nevroze celor sensibili. Nu-i nicio glumă, zilnic ni
se servesc tot felul de reclame, care din care mai şuie, care
de multe ori nu cad bine nici chiar „adrisanţilor”. Apoi, multe dintre aceste reclame sunt făcute pe genunchi, fără formă, fără fond, care vin doar să şocheze, nu să-şi transmită un mesaj coerent şi de bun simţ. Tânăra generaţie poate
că suferă cel mai mult din această cauză: de multe ori lehamitea îi ia pe tineri în „custodie” fără a le mai lăsa timp şi
pentru respirări estetice. Sunt şi excepţii. Răzvan Buzilă a
găsit de cuviinţă să se folosească de partea hazoasă a reclamelor şi s-o transforme în poezie. Volumul de faţă, intitulat
sugestiv „Respiraţii din Reclame”, apărut
anul acesta la Editura Vinea, din Bucureşti, stă mărturie în acest sens; ba mai
mult, poetul antrenează în poeme îndeajuns sarcasm încât să evidenţieze desuetul acestora. Chiar dacă este o carte de
debut partitura scriiturii este matură şi
originală, poetul nu se apleacă şi nici nu
cedează în faţa vreunui vârtej poetic, ia
poezia în piept cu mult curaj dându-i o
formă care să-l mulţumească şi în acelaşi timp să-i mulţumească şi pe cititori.
Lecturând o astfel de poezie eşti tentat să
crezi că imaginaţia autorului nu face decât să tuşeze nişte poze extrase din cotidian găsindu-le în cele din urmă o formă coerentă de proiectare în faţa cititorului. Nu este chiar aşa. Ochiul poetului
extrage tocmai partea nevăzută a realităţii, locurile în care
fermentează dejecţiile societăţii, ambalându-le în metafore
hazoase inervate de multă batjocură. Poemele lui Răzvan
Buzilă par străbătute de oboseală şi „sictir”. Nu e chiar aşa au sensibilitatea lor, au vioiciune, multe sunt frisonate chiar
de-un romantism ascuns. Vorba aia: ce-i la vedere, nu se citeşte. Poemele nu-s lipsite de candoare, discursul liric este
străbătut de sentimente frumoase, de iubire. E drept, intenţia vădită a poetului este să le treacă în derizoriu. Chiar
şi atunci când băşcălia şi oboseala domină poemul, din loc
în loc apar şi respirări pline de optimism şi de „melanco-
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lume” în care apar toate aceste impulsuri lirice : „peste tot
în mine nu mai clipesc / dimineţile-s curate / şi parcă plec
/ prea apăsat pe vârfuri vii / în fustiţă cu buline rozalii / şimi faci surpriză /eu te aud dar mă prefac că nu / aştept săţi joci rolu’ /ca să mi-l joc şi eu pe-al meu / realitate cumplită / mii şi mii de diapozitive / of uneori îţi dai în cap / să
rămâi numai pixeli / şi-ai vrea să deţii eternitatea asta / sub
o scoarţă de copac / în molecula spiritului / cu drag / latră
câinii pe faleză / din inima ta / şi marea face fosfor / în închipuiri / valurile călătoresc / şi spaţiul rămâne doar un concept vechi / şi apar regretele şi toate nuanţele / alea gri pe care doreai să le eviţi
/ melancolie împuţită / ce frumoasă eşti
/ pe vârfuri suntem tot mai înalţi / miai zis odată / şi de atunci ne antrenăm /
să stăm pe vârfuri împreună prin casă /
ne-am luat şi trenning de la adidas pentru asta / şi aşa ajungem mai uşor la chestii ne înălţăm / iar momentu’ în care ne
desprindem / cu călcâiele goale de pe podeaua rece / e un slow mo lung şi delicat
/ pe vârfuri toată planeta e mai grandioasă / şi puştiul murdar / pleacă încruntat din pragul nostru / un covrig e ok /
la noi funcţionează / când suntem înfometaţi / apoi ne iubim ca la început / ne
chiorăie maţele / el pe cine să iubească /
sau de cine să fie iubit / bălţi de petrol în
ochii pustiului oriental / ca şi cum toată
foamea ar fi luată de aici / şi dusă acolo /
kamikaze / locuim într-un tobogan occidental / şi ne e bine zicem noi / ne dăm în el / iar şi iar şi
iar / până înnebunim./”
La prima lectură poemele lui Răzvan Buzilă par încorsetate în infantilism, temele vin dintr-o viaţă trăită pe sponci,
aşa de azi pe mâine, într-un cămin studenţesc înconjurat
de-o lume pestriţă, dar nu este deloc aşa. Fiorul liric se simte până-n şi-n cuvintele cele mai banale, fiecare vers are încărcătura lui emoţională, antrenează o trăire, un sentiment.
Cotidianul este cel mai ofertant izvor de inspiraţie, de peste
tot din jurul lui absoarbe poezie, şi din cele mai insignifiante gesturi ale colegului dar şi din expozeul zilnic ce ni-l ofe-
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ră societatea, orice poză a realităţii este purtătoare de poezie, important să ştii s-o extragi şi s-o postezi în ştanţă lirică. Botoşaniul, oraşul de baştină este atent palpat, eşti tentat de multe ori să crezi că se găseşte undeva la marginea lumii şi toate relele pământului aici sunt adunate. Poetul pune
accent şi pe viaţa lui rebelă, ne-o expune în toată „jegoşenia” sa, pe alocuri epatantă, lucru ce nu dă prea bine poemelor, le diluează substanţa lirică. Golul din suflet se reflectă până şi-n somn, îţi anulează visele dându-ţi senzaţia că
„dormi fără scop”. Poemul „când dormi şi nu visezi nimic”
este de-un rafinament aparte, are o anume acurateţe stilistică şi chiar dacă sunt aruncate intenţionat şi câteva imagini
groteşti, merită citat în întregime: „ai senzaţia că dormi fără
scop / şi pe undeva aşa şi e / am învăţat că paranteza strică / că nopţile pierdute se simt / că soarele luminează /doar
lucrurile care merită luminate / că minciunile sunt rele şi

te fac să nu dormi nopţi / de la capete / vieţile noastre par
îndepărtate / sunt tot aici între lumea mea şi lumea ta / ne
ghiontim în spaţiu / încă mai ştim locul exact al fiecărei aluniţe de pe corp /ca să mă recunoşti / încă mai pot să-ţi ţin
părul când vomiţi / să-ţi zic că eşti ok / tu să mă crezi / am
învăţat din lucruri mici / cum ar fi soarele lucind pe podea
/ un duş rece vara / emoţii la întâlnire / fiindcă vreau prea
mult / căutând idealul / descopăr tot mai mult că nu există / am învăţat că sunt lucruri mai importante / decât dragostea şi parisul / aş vrea să uit asta / să uit paşii pe care-i
facem / şi sufletele de care depindem / să fiu mic şi prost /
să am o prietenie strânsă / şi toate ţigările poştite în doi /să
nu-mi mai amintească de tine./”
Sunt poeţi care înclină steagul după prima carte, în
schimb următoarele volume de poezii ale lui Răzvan Buzilă vor aduce, sunt convins, noi surprize.

PIETRE CURGĂTOARE
te fi curat!) S- aude-n lume somnul…ci numai el se tace /

De la o anumită vârstă şi poezia se vede altfel, nu ca pe
un dicteu lăuntric, ci ca pe un fapt de viaţă extrem de bine
drămăluit în cuvinte frumoase, disciplinate pe partituri solide, fără alunecări în desuetudini şi fără stări epatante care
să dea bine cititorului, fără sentimente gonflabile cu ajutorul cărora să-ţi cucereşti aproapele. Îi admir pe poeţii care
ştiu să-şi păstreze „cumpătul” şi să nu se arunce în faţă cu
bucheţele de trăiri epidermice şi frumos ambalate în metafore viu colorate. Cunosc poeţi care au debutat zgomotos rupând clişee iar când au realizat ce-i cu poezia autentică, la al doilea volum, s-au înecat la mal. Realitatea de zi cu
zi ne oferă din belşug impulsuri „poetice”, orice şoc senzual îţi poate declanşa în suflet anumite tulburări care la rândul lor pot exploda…metaforic, pot produce poezii. Dar nu
orice adiere e vijelie, aşa că e bine să cumpăneşti stările şi trăirile şi apoi să le exprimi cum crezi de cuviinţă. Vasile Tudor
s-a convins abia la cincizeci de ani că poezia lui merită expusă vederii şi că se susţine singură fără să se ofilească la atingerea ochiului cititorului autentic. Şi întradevăr, poezia sa încântă, cu precădere sonetele. Volumul de versuri, apărut de curând la Editura Paralela 45 intitulat „Pietre curgătoare” e de-o structură aparte şi
de-o consistenţă lirică solidă, fără riduri
şi fără scăderi de „formă”. Cartea are trei
părţi bine personalizate: sunt trei partituri
lirice total diferite, cu toate acestea nerespingându-se în structura întregului. Primul ciclu este intitulat „Sonete pentru absenţă”, sunt fibrilate de melancolie şi tristeţe, citindu-le vezi …negru în faţa ochilor chiar dacă din loc în loc explodează şi
flash-uri de lumină. Sonetul care deschide volumul reprezintă crochiul întregului capitol, tuşează extrem de evident sufletul autorului, unda de nostalgii şi tristeţi ce străbate fiinţa autorului face valuri în adâncul poemului eliberând nişte
acorduri fantastice: „Un noctambul îşi plimbă tristeţile pe
stradă / De parcă ar fi o doamnă şi câinile roşcat / Măturătorii-adună iar zilele în ladă / (O, numai răsăritul mai poa-
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Fugind sub pasul ei cu nări fără putere / Nici o magie neagră nu poate a-l mai desface / De soarele oprit cu umbrele-n vedere! / Un duh al frumuseţii îi însoţeşte viaţa, / Lumina neschimbată se face tot mai grea ! / Şi vremea curge
– întruna îmbrăţişându-i faţa… / ( O, câte vieţi-lumină vor
fi fiind prin ea?)/ Absenţa arde-n pleoape, târându-mi-l pe
străzi… / Ci eu sunt doar o frunză în preajma unei lăzi!/”
Al doilea ciclu al volumului e scris într-un registru diferit: ca nişte simple respirări metaforice, stările poetice sunt
surprinse în cuvinte alese, pot fi citite ca nişte „expresii” poetice purtătoare de mesaje sentimentale sau ca nişte poze de
epocă ce generează tot felul de nelinişti sentimentale. Unele
dintre aceste poeme le-aş asemăna cu nişte bijuterii extrem
de preţioase care ascund în burţilor lor
câteva grame de trotil şi sunt gata să explodeze în orice secundă. Poetul se vrea
absent la tot ce i se întâmplă lui, încercă să păstreze o distanţă rezonabilă faţă
de tot ce-i este predestinat încercând să
privească detaşat proprii lui paşi prin
viaţă. Numai că nu tot ce-i aparent e
şi real, cuvântul e cel ce-l trădează şi-i
pune soarta-n braţe. Acest joc de-a vaţi ascunsele cu sine nu-i decât o cuplarea a întregii sale fiinţe la actul creaţiei, care-i mai presus de voinţă . La câtă
sensibilitate curge prin „pietrele” lui Vasile Tudor nu putea lipsi un poem închinat mamei. „Scrisoare mamei” este
de-o candoare aparte, de-o sinceritate
angelică: „Eu tot mai sunt / între umbrele luminii / pe care le-ai zidit prin naştere, mamă, / oasele mele tot mai sfidează
o înălţime / sufletului îi este foame de
mine / eu tot mai găzduiesc stările de
spirit / şi privesc absent cu priviri ciudate cum se zidesc uşile / şi ferestrele toate / cum aerul se
strânge / în jurul vieţii mele / zidind-o nerostită / în negrele inele / dar eu ştiu eu ştiu că numai tu ai vină / că din greu
sunt tot mai greu / că braţele mele sunt în lumină / un cimitir de păsări uitat de Dumnezeu / dar eu ştiu eu ştiu că iar-
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ba va fi norul / cel ce l-ai desprins odată / aruncându-mi-l
pe creştet / viaţa, singura, singura să-mi poarte / până când
vor amuţi / stele în ochiu-mi fix / şi lungit lungit în moarte.
/”. Îi sugerez poetului să-i mai scrie iubitei sale mame o altă
epistolă în care să-i aducă la cunoştinţă că în sfârşit şi-a rostit o bună bucată de viaţă în acest volum şi să-i promită că
vor urma şi alte rostiri la fel de …rostuite. Decenţa limba-

jului nu-i o neadaptare la nou, e un respect pentru cuvântul poetic şi pentru tot ce însemnă poezie, poemele au muzicalitatea lor, au ritm şi vioiciune. Vasile Tudor e un poet
„născut” matur, cu mari disponibilităţi lirice, după ce-i citeşti volumul de faţă rămâi cu o dilemă, e greu de înţeles
cum un om împlinit din punct de vedere lumesc are atâta
revoltă lăuntrică faţă de viaţă.

CÂINII
MEMORIEI ŞI VOCEA SINGURĂTĂŢII
Citind volumul „Câinii memoriei”, apărut de curând în toare, poemul „atinge-mă” e de-o sensibilitate aparte, cal-

colecţia „Poeţi contemporani” la Editura Dacia XXI din
Cluj şi ignorând numele autorului eşti tentat să juri că te
afli în faţa unui autor poet şi nu în faţa unei sensibilităţi feminine. Cartea de faţă are forţă masculină, limbajul poetic
este unul virulent şi liber, neîncorsetat în cuvinte frumoase.
Câinii memoriei ei chiar latră şi muşcă, nu se lasă nici alintaţi şi nici dresaţi cu una cu două, apără toată durerea stocată în memorie. De la primul la ultimul poem cartea este
străbătută de-o tristeţe glacială, sufletul poetei e o mică Siberie peste care pluteşte „ziua neagră de mâine”, nicio adiere de speranţă nu se simte în aer, aer care şi el pare a fi în
putrefacţie - e o atmosferă bacoviană înscrisă pe o altă partitură lirică. Poeta nu-şi menajează în niciun fel trăirile, le
extrage din adâncul memoriei şi le expune ca pe nişte „bijuterii” ochiului trecătorului înfometat de frumos. Mintea
poetei este în slujba trecutului, tot felul de amintiri scăpate
din laţul memoriei dau buzna în sufletu-i părăginit luptându-se până la epuizare: „ce n-a mai ajuns în Siberia / dincolo de haine culorile / dincolo de oase gheaţa transparentă / strig, nimeni nu întoarce capul / scaune cu rotile paturi
albe seringi fiole pansamente / urlu, nimeni nu întoarce capul / vrăjitoare ghicesc în cărţile negre ziua de mâine / ghicesc gesturi pe jumătate făcute ghicesc
pânze de / păianjen răsucite peste degete / degetele lungi aşezate peste trupuri
de femei pe care nu le / cunosc / istorii scrise din amintirile vechilor greci /
îmi inundă urechile Homer e primul pe
listă / ascult ce spui celorlalte lumi saturate de poezie / ascult cum lângă mine
cresc ziduri albe./”
Cristina Prisăcariu Şoptelea îşi dozează într-un mod echilibrat sentimentele, nu face exces de lacrimi, iar micile bucurii care o mai ating din când în
când au paloarea tristeţii. Eul ei mereu
în rătăcire joacă rolul unui mesager între lumea reală şi lumea memoriei ei.
Poeta nu foloseşte clişee, nu se lasă sedusă de „expresii tari”, se foloseşte de un
limbaj cât se poate de firesc, cuvintele se
îmbrăţişează în cel mai natural mod în
text, fără semne de livresc şi fără imagini care să şocheze sau să rupă gura târgului. Chiar dacă
pe alocuri pare o poezie neşlefuită îndeajuns, nu este deloc aşa, textele au fluiditatea lor, emană prospeţime. Fiecare poem aduce a discurs rostit pe inima goală, când eşti încă
buimac şi visele încă-ţi curg printre gene. Cu toată atmosfera apăsătoare din jur, poeta trăieşte şi mici revelaţii erotice, imaginele decupate din adâncurile fiinţei sunt copleşi-
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dă, dar pe alocuri se simt şi mici puseuri de răceală şi tocmai în acest joc stă farmecul poeziei: „Pielea mea e pregătită porii se umplu de parfumurile orientale / visate de Jean
Paul Gautier în nopţile de veghe la capătul / drumului spre
Taj Mahal / atinge-mă / mâinile mele stau încordate aşteptând o maree / de gesturi citite în toate cărţile vârfurile degetelor stau la pândă / vor ţâşni ca scânteile unor artificii
de Crăciun / atinge-mă / corpul meu ascultă aerul cum foşneşte la apropierea / ta nisipurile se prefac în sticle colorate şi dulci - acadele pentru / zilele de vară – atinge-mă / frigul va pleca pe un drum paralel vieţilor mele anterioare./”
Poeta este atinsă de-o singurătate viscerală, singurătatea
„se macină printre vene şi artere, prin sângele încovoiat de
durere”, până şi amintirile expulzate de memorie vin cu singurătatea lor multiplicându-o pe-a ei. Cu toate că adesea se
refugiază în trecut alimentându-şi sufletul cu amintiri refuză cu obstinaţie să-şi recunoască trecutul, i se pare un fals
al destinului, un fel de „viitor nesigur” consumat în stare de
halucinaţie sau inconştienţă. În poeziile Cristinei Prisăcaru
Şoptelea nu găseşti un singur moment de mulţumire care
să-i provoace o cât de mică satisfacţie, cuvintele toate par
atinse de grimase, încrâncenate şi înlăcrimate. Cotidianul
e un suport cât se poate de ofertant pentru verbul ei poetic, cu penseta talentului decupează cele mai ascunse imagini pe
care ochiul trecătorului nici nu le observă după care le aruncă în creuzetul sufletului dând naştere unor adevărate bijuterii. Sentimentele trăite la temperaturi înalte îi multiplică chipul rătăcindu-i imaginea despre sine, e un joc de-a v-aţi ascunselea cu eul ei zdruncinat de tot felul de
nelinişti: „O mie de chipuri lipite pe tălpile mele / pe care calc dimineaţă de dimineaţă ascultă /teoriile tale despre întoarcerea timpului viitor / cele o mie de chipuri pe care le duc în spate / seară de seară îşi adulmecă fiecare închipuire / fiecare
apă răscolită de sângele meu /apa asta roşiatică ce izvorăşte din pântecel gol / atât
de gol încât poţi auzi un ecou / nu cânta
/ nu creşte /nu dormi / nu naşte / nu mai
căuta nereguli pe care să le / adaugi listei
tale de aşteptări cele o mie de chipuri îţi golesc / paharul de
votcă şi ţie îţi tremură mâna / şi barba îţi creşte / până ce-ţi
ajunge la genunchi.”
Cristina Prisăcaru Şoptelea şi-a găsit vocea lirică, sunt
convins că vor urma şi alte volume la fel de provocatoare
şi de originale.
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r
Vasile Spiridon

CIOBUL CEL VEŞNIC

Raţiunea „uscăţivă“, dobândită din cărţi, ar fi responsabilă pentru eşecul ontologic, din cauza incapacităţii sale de
a face rocada valorilor pur umane: fiinţa rămâne, datorită
gândirii neîmprospătate, captiva propriei neîmpliniri. Este
motivul pentru care, în cartea de eseistică Mirarea de mine
(Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2010), Mircea Oprea se vede interesat de reflecţiile care provin din trăire, din experimentarea directă a realului („Viaţa mea: când o adevărată poveste, când o poveste adevărată“ – p. 22), repudiind astfel depoziţia impersonală, de factură livrescă. Reflecţia îl poartă
pe autor într-o zonă a existenţei cu accesul destul de greu
de făcut, adică pe tărâmul interior, ceea ce implică şi complică exprimarea făcută necesarmente în termeni contradictorii, paradoxali.
O motivaţie a scrisului pare a fi pentru eseist aceasta:
„Trăiesc în exil, surghiunit în mine însumi ca într-o ţară de
neaflat unde îmi iau viaţa de la capăt în fiecare dimineaţă.
Îmi învăţ limba, obiceiurile, relieful, mă obişnuiesc cu clima, cu fauna, învăţ legile mereu în schimbare, şi e vremea
să prind eu o meserie, să fiu şi eu util cuiva, să fiu util acelui ins din interiorul meu, celui care, în pielea lui, se simte
ca-ntr-un exil“ (p. 47).
Privite prin perspectiva lor fragmentară, paragrafele cărţii Mirarea de mine ar putea fi considerate ca având caracterul unui jurnal de idei, ele fiind generate de anumite stări
de spirit incandescente. Iniţiala lipsă de sistem a celor scrise provine şi din inerenta lipsă de sistematizare a trăirilor,
care nu pot fi activate neapărat când
vrem noi. Subordonarea acestora ordinii şi echilibrului
– ceea ce se întâmplă mai greu în domeniul afectiv – se
realizează ulterior,
prin cuprinderea
între paginile unei
cărţi. Astfel că prezentul volum este
structurat „epopeic“, în douăspreze-
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ce secţiuni, fiecare cu nucleul în jurul căruia gravitează
anumite problematici clar definite: viaţă, moarte, cunoaştere de sine, iubire, înţelepciune, milă, îndoială, fericire,
eşec, cumpătare, viciu, nebunie, sănătate, boală, hrană, suflet, înger, tinereţe, bătrâneţe, trecere, mai ales trecere etc.
Dimensiunea morală („Morala mea – cămaşă de forţă
îmbrăcată, ca dintotdeauna, pe sub piele“ – p. 16) o întâlnim în secvenţele care au drept miză mijloacele şi scopurile
în relaţiile cu aproapele (dorit a fi cât mai departe). La modul general, eseistul stabileşte o relaţie dificilă cu semenii
săi: „M-am sălbăticit cu totul, stau numai în oraş!“ (p. 11)
De aici şi conştiinţa unicităţii, care îi nutreşte orgoliul de a
deveni propriul judecător al existenţei sale. Într-un anumit
fel, a trăi în singurătate pare să fie expresia cea mai acomodantă a comunicabilităţii. Din lipsa unui dialog cu semenii,
se impune conversaţia cu sine, mult mai bogată în revelaţii,
în mirări de sine. Dar, în mod deloc paradoxal, înstrăinarea
de lume şi cufundarea în propria existenţă, cu implicita căutare de sine („Nu par un exemplar sociabil, adaptabil. Abia
aşa m-aş sălbătici cu adevărat faţă de mine“ – p. 112), nu
închide, nu izolează, ci deschide şi spre celălalt, în încercarea
de a se raporta la lume prin exerciţiul comunicării propriilor
stări: „Voi trăiţi în minciună – iată adevărul meu!“ (p. 16).
Îndoiala îi devine lui Mircea Oprea credinţă sau, mai
bine spus, superstiţie, iar pesimismul aprofundează posibilităţile de percepere a realităţii, fiind propice sesizării controverselor existenţei. Ceea ce permite o analiză mai lucidă a limitelor. Dincolo de
pesimism şi de ironie, putem vedea
şi o stare plină de
umor, uneori caustic, alteori în poantă finală. Însă intenţia moralizatoare stă mai întotdeauna în preajmă.
Suferinţa, boala funcţionează ca
principiu al individuaţiei, spărgând
indiviziunea origiHYPERION
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nară a lumii. Pendulând între două stări opuse, individuaţie şi indiviziune, fiinţa face simultan o mişcare spaţială, pe
vertical între jos şi sus. Eseistul nu vede viaţa în mod superficial, ca fiind ceva definitiv, autonom de moarte, ca o realitate transcendentă ininteligibilă. Iar timpul care ar exclude
eternitatea ar deveni timp fără dimensiuni: „Clipa cea repede nu-mi lasă nici pământul de sub tălpi. Dar cât cer deasupra“ (p. 37). Un pământ de sub tălpi pe care noi, pământenii, îl preţuim mai mult – e adevărat – decât facem cu timpul.
„Timpul nu pare cine ştie ce mare lucru, cum ar fi spaţiul, să
zicem. Clipa e fără importanţă, aşa cum e şi aerul lăsat gratis tuturor. Văd că, în jurul meu, nimeni nu pune preţ pe timp,
cum nu pune preţ nici pe aer dar, ştiu, voi ajunge ziua când
şi aceste mărunţişuri fără valoare mi se vor refuza“ (p. 109).
Adoptând scrierea fragmentară, Mircea Oprea optează
pentru începutul continuu: „Cartea de aforisme începe de
oriunde şi, cât de puţin vei citi, nimereşti miezul. La a doua
lectură, ai senzaţia trezirii într-o zi deja trăită. Încă o săptămână începută de joi…“ (p. 174). Gândirea aforistică, ca
formă de închidere în sine, nu încurajează prea mult apropierea la o rapidă lectură. Ea scurtcircuitează dialogul direct şi cultivă ambiguitatea şi interpretările multiple. De un
aforism te poţi apropia, dar nu poţi intra decât cu greu în intimitatea sa. Această scriere fragmentară, deliberat discontinuă şi suplă, făcută să dăinuie („Ulcioru-i trecător, ciobul
este veşnic“ – p. 103) este faţă de eseul amplu ceea ce este,
cumva, proza scurtă faţă de roman.
Nu voi face nicio apropiere între scrisul lui Mircea
Oprea şi acela al lui Emil Cioran. Citirea unui paragraf
dintr-o cronică de întâmpinare făcută la cartea de faţă m-a
lecuit – pentru a folosi cuvintele din finalul lui – definitiv
(aprioric, chiar), de această iluzie. Îl citez aproape în întregime: „Stilul lui Mircea Oprea nu este cioranian, după cum
s-ar putea aştepta cititorul care încă nu a răsfoit cartea. E

A
Gellu Dorian

Matei Vişniec, la masă cu Marx

A cincea carte de poezie a lui Matei Vişniec, scrisă în decursul a cel puţin unui deceniu, vine să susţină prima iubire
a scriitorului ce părea dedicat în totalitate teatrului şi, mai
nou, romanului. A debutat în 1980, an consacrat în istoria
literaturii române ca deschizător de nouă paradigmă prin
generaţia optzecistă, iniţial formată în jurul Cenaclului de
luni, al cărui membru fondator a fost, ca apoi să cuprindă
importantele centre culturale din România. Poetul, după
terminarea studiilor de filosofie şi istorie la Bucureşti, a devenit profesor navetist la o şcoală din comuna DorobanţuPlătăreşti, unde a fost repartizat şi unde a stat pînă în 1987,
cînd a plecat la Paris. Avea publicate deja trei cărţi de poezie (La noapte va ninge, 1980, Oraşul cu un singur locuitor,
1982, şi Înţeleptul la ora de ceai, 1984, pentru care a obţint şi
Premiul Uniunii Scriitorilor din România. Era, cum se spune, în prima linie valorică. Plecarea lui, pe neaşteptate, a mirat pe mulţi. Era un poet de succes, cel puţin din punctul de
vedere al criticii. Să publici o carte la doi ani, la acea vreme,
fiecare cu un titlu mai mult decît atrăgător, inspirat, nu era
chiar la îndemîna oricui. I se pregătea şi o piesă de teatru –
Caii la fereastră –, la Teatrul Nottara, care, însă, cu o zi înainte de premieră, a fost scoasă din repertoriul teatrului. Să fie
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ca şi cum autorul botoşănean şi-ar fi propus să ne demonstreze că se poate reflecta, asupra datelor fundamentale
ale existenţei noastre lumeşti, şi într-un alt stil decât acela
consacrat de către Emil Cioran. Mai mult decât atât, Mircea Oprea se distanţează, când are ocazia, de predecesorul
său, cel puţin în anumite privinţe. [...] Am putea spune că
Cioran este mai sistematic, mai tributar filosofiei (deşi repudiază filosofia sistematică), decât Mircea Oprea. Chiar
şi atunci când reflecţiile celor doi se materializează aforistic, diferenţa este substanţială; nici ironia nu este de aceeaşi factură. Cioran încă încearcă să-şi convingă, cititorul,
să lucrurile stau aşa cum le prezintă el, încă mai nutreşte
iluzia posibilităţii unui consens universal, în vreme ce Mircea Oprea se arată a fi lecuit, definitiv (aprioric, chiar), de
această iluzie“. Asemenea comparaţii cad inadecvat în scris
şi mai pot fi admise doar la o lansare de carte. Sunt convins că nici Mircea Oprea – modest şi cu simţul măsurii,
aşa cum îl ştiu – nu gândeşte altfel decât mine în privinţa
acestei situări axiologice. Parcă altfel sună o frază a lui Lucian Alecsa, din cronica sa la aceeaşi carte: „Bine, uneori
simţim o mică briză cioraniană sau chiar adieri maioresciane, dar care nu-i clatină cu nimic personalitatea“.
Spun şi eu că lui Mircea Oprea nu i se clatină cu nimic personalitatea dacă o mică briză cioraniană sau chiar
adieri maioresciene îi aerisesc volumul. Un volum a cărui
structură specifică, în ciuda formulărilor paradoxale, a tonului apoftegmatic şi a tensiunii ideatice înalte pe care trebuie să le impună, ar risca să aducă şi monotonia. Astfel
că, de-a lungul lui, este foarte greu să ţii permanent trează atenţia cititorului şi să-l determini să zăbovească asupra celor scrise acolo dacă nu eşti un eseist experimentat. Iar Mircea Oprea dovedeşte în foarte mare măsură că
ştie să facă acest lucru în cuprinsul a 200 de pagini de mirări de sine.
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ăsta motivul plecării din ţară, direct la Paris, unde, aşa cum
spune într-o recentă pagină de memorii, publicată în „Bucovina literară”, s-a dus direct la teatrul La Huchette, unde
din 1957 se joacă, zi de zi, aceeaşi piesă de teatru, Cîntăreaţa cheală de Eugen Ionescu? Poate. Momentul a fost, se pare,
decisiv. Şi pe lîngă cele cîteva piese de teatru scrise în ţară
– pentru că descoperise în discursul său poetic posibile valenţe teatrale, cum a declarat într-un interviu -, a mai scris
peste treizeci de piese de teatru, mai toate jucate pe scenele din Paris, dar şi în peste treizeci de ţări din întreaga lume,
inclusiv România, unde, cred că nu este teatru în care să nu
i se fi montat măcar o piesă de teatru. La Botoşani i s-au jucat cîteva din piesele lui şi în chiar această stagiune i se mai
montează o nouă piesă de teatru care a are ca eroină principală pe Ioana D’Arc.
Părea astfel, după succesele teatrale şi producţia deosebită, că abandonase poezia. Însă, după 17 ani de la Înţeleptul la ora de ceai, în 2000, a publicat a patra carte de poezie,
Poeme ulterioare, ca acum, după 11 ani de la acea apariţie să
publice la Ed. Cartea Românească cea de a cincea carte de
poeme, La masă cu Marx, amintindu-mi de un titlu al unei
cărţi a lui Mircea Dinescu, O beţie cu Marx. Între timp însă

Cronică literară

a mai publicat patru romane, toate scrise după ce a plecat
la Paris. Cel mai reuşit dintre ele mi se pare Domnul K. eliberat, care, aşa cum spune scriitorul, este un omagiu adus
lui Kafka, romancierul care i-a marcat destinul scriitoricesc
printr-o întîmplare şi ea relatată de autor în chiar deschiderea romanului său, carte pe care a citit-o şi recitit-o pînă a
înţeles-o, înţelegere din care s-a născut acest roman de excepţie. Însă cum poezia a fost prima care i-a deschis drumul spre literatură, fiind un debutant precoce, abordînd-o
cu uşurinţă chiar de la început într-o formulă proprie, nu
despre prozatorul Matei Vişniec o să vorbesc în continuare,
deşi voi face cîteva referinţe la unele situaţii din cărţile lui
de proză, care se leagă de poezia sa, ci despre poetul Matei
Vişniec, revenit în graţiile zeiţei Erato
cu o nouă carte.
În istoria s-a recentă, ciriticul literar Nicolae Manolescu, mentor al Cenaclului de luni, apropie poezia de început a lui Matei Vişniec – cea din primele trei cărţi, ba chiar reducînd-o la
un singur poem – Corabia –, considerat la acea vreme subversiv, din cauza
căruia şedinţele Cenaclului de luni fiind suspendate – ,deci, îi apropie poezia de cea a lui Marin Sorescu, zonă
în care, după părerea reputatului critic, „înfundătura” era mai mult decît sigură. Or, alt critic, şi el autor de istorie literară, Alex. Ştefănescu, pare a fi
mai aproape de ceea ce a fost la început şi ce este acum cu adevărat poezia
lui Matei Vişniec:” Poezia de o claritate stranie cu care se remarcase tînărul
din Rădăuţi încă de la vîrsta de 16 ani îi
cucerise pe cunoscătorii de poezie prin
forţa de sugestie, prin eleganţa stilistică
şi prin însuşi faptul că nu semăna cu a nimănui altcuiva. Să
fii atît de repede acceptat ca un poet original, inconfundabil într-o literatură care numai de poeţi valoroşi nu duce lipsă şi să renunţi la acest senzaţional succes atras de caii verzi pe pereţi ai dramaturgiei echivala – pentru un observator
obiectiv – cu un gest iresponsabil.”. Şi acest lucru, se vede, i-a
plăcut mai mult lui Matei Vişniec, pentru că reprezenta un
adevăr pe care el îl trăise, încît a aşezat această opinie a lui
Alex. Stefănbescu pe coperta patru a recentei sale cărţi, alături de o altă opinie, de asemenea de diagnostic exact asupra poeziei sale, şi anume cea a lui Radu G. Ţeposu, considerat, în fond, criticul de întîmpinare şi nu numai al poeţilor generaţiei optzeci. În ceea ce afirma la acea dată criticul
Radu G. Ţeposu, depistînd în poezia bucovineanului stabilit pe malurile Dîmboviţei, „bijuterii poetice”, în care amestecarea „acuităţii reprezentărilor spirituale cu frisonul unor
existenţe vulnerabile” este ameninţată de dezintegrarea şi
pierderea sensului, şi pînă la această nouă carte, excursul
poetic al lui Matei Vişniec, trebuie să recunoaştem, dezvăluie o sincopă, care nu desparte valoric etapele de creaţie,
dar le face distincte. „Poemele ulterioare” păreau a fi o continuare a „universului hieratic” din Înţeleptul la ora de ceai.
Revenirea poetului nu a stîrnit un interes prea mare pentru
cei care vedeau în dramaturgul Matei Vişniec autorul care a
renunţat la poezie în folosul teatrului, aducător de altfel de
succese, de o altă reputaţie. Mai ales că poezia la acel final
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de secol douăzeci şi început de nou mileniu, deşi extrem de
vie pe masa de lucru a poeţilor români, în reviste şi edituri,
nu mai avea impactul pe care l-a avut odată pentru cititor.
Însuşi liderul generaţiei, Mircea Cărtărescu, a declarat că
nu va mai scrie poezie, orbit şi el de succesul prozei pe care
o scria. Şi alţi poeţi s-au apucat de scris şi publicat proză şi
teatru. Nichita Danilov este un exemplu care dovedeşte că
proza are un succes mai mare în faţa cititorului faţă de poezie. Nu ştiu dacă neapărat căutarea succesului imediat i-a
determinat pe unii sau alţii să se dedice prozei sau teatrului
şi să aşeze poezia pe planul doi. Însă cu siguranţă dorinţa
de a spune altceva în alte forme, de a comunica mai direct
sau altfel, l-a determinat şi pe Matei Vişniec să scrie, în acelaşi timp, teatru, proză şi poezie.
Cînd i-am citit cu ani în urmă în revista „Viaţa Românească” poemul La masă
cu Marx, poem central şi cu totul aparte
din cartea pe care o prezentăm acum, miam spus că revenirea în forţă cu adevărat
în poezie a lui Matei Vişniec este posibilă. De la poezia în limbaj esopic, subversivă, cum este Corabia, definitoare pentru
creaţia poetică din acea perioadă a lui Matei Vişniec, la acest poem, „politicul” îşi
face loc în diverse forme, fie de „filozofie”
şi analiză, ori expus în fantasme, sau nedumeriri nonşalante, trucate de un aer naivironic, fie aducînd în scenă personaje celebre, definitorii, ale totalitarismului. În copilărie, mi s-a pus o întrebare de către un
moş hîtru, care s-a ascuns ani în şir pentru
a nu se trece în colhoz, şi anume: „Ia să-mi
spui tu mie cine sunt ăştia: barbă albă, barbă neagră, barbă cioc, barbă deloc?”. Cînd
am citit poemul în cinci părţi, publicat mai
întîi în „Viaţa Românească”, văzînd ce personaje aduce în scenă Matei Vişniec, mi-am adus aminte de
acea întrebare, la care tot moşul cel hîtru mi-a răspus: Engels, Marx, Lenin şi Stalin, tătucii noştri, bre...
Însă festinul de la „masa cu Marx”, la care a luat parte
şi autorul, mi i-a relevat mai bine şi mult mai colorat decît
atunci. Aveam acum mult mai clară perspectiva dezastrului provocat de aceştia. Grotescul situaţiilor este unul atît de
convingător descris, încît întreg poemul se citeşte, nu numai cu sufletul la gură, ci cu satisfacţia pe care o ai numai în
faţa unei caricaturi foarte reuşite. Poemul debutează printr-un tablou ce dă la iveală imaginea unui dezmăţ falstafian:” Mîncaserăm ca porcii, cu poftă, cu gurile avide/ de sosuri şi arome,/ aveam burţile pline şi ochii spălăciţi de saţietate/ un abur uşor se ridica de pe faţa de masă, firimiturile fumegau/ paharele golite gîlgîiau, cuţitele înfipte în chifle şi chiftele/ vibrau uşor prelungind memoria mîini// mirosea a sînge şi a carne tocată, a oţet şi a piele pîrlită/ a farfurii linse şi a sudoare/ eram mîndri de noi în urma celor întîmplate/ istoria stătuse cu noi la masă şi acum dansa
cu picioarele goale/ peste cioburile paharelor sparte/ eram
mîndri de noi deşi puţin obosiţi/ şi chiar atunci se auzi întrebarea: ŞI ACUM CINE SPALĂ VASELE?// eu nu, spuse
Marx,/ nici eu, se auzi vocea lui Engels/, în orice caz nu eu,
spuse Lenin/ mai rămînea Stalin, dar Stalin dormea deja cu
capul între două farfurii murdare/ şi mai rămîneam eu, ultimul venit, eu care mîncasem/ de fapt cel mai puţin, mai
HYPERION
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mult din politeţe// m-am uitat în ochii lor – Marx, Engels,
Lenin şi Stalin aveau de fapt/ un singur ochi aşezat pe turela unui tanc, un ochi uriaş ca un far/ care se rotea cu 360 de
grade la orice mişcare a burgheziei/ m-am uitat în ochiul
lor care vomita acum sînge/ era ciudat să vezi cum sîngele
clasei muncitoare dădea în foc/(ai fi zis o cană cu lapte roşuu uitată pe aragaz)/ m-am uitat în ochiul lor şi acolo nu
m-am văzut decît pe mine/ singur în faţa unei chiuvete cu
apă neagră/ cu mîinile înfundate pînă la cot în apă neagră/
spălînd ceşti, farfurii şi platouri/ şi foarte multe cuţite”. Mai
mult decît relevantă această imagine definitorie, nu numai
în aspectul ei grotesc, ci şi catastrofal, în care, singurul care
trebuie să spele mizeria celor care au întins-o peste toată istoria acelor vremuri, este cel care „mănîncă” din „politeţe”
cel mai puţin, aici autorul, cel care relatează şi care se poate uşor confunda cu marea masă a celor care au asistat la
marele dezmăţ totalitar provocat de ideologia marxist-leninistă. Poeticitatea descrierii, ca într-un scenariu sau ca în
didascaliile pieselor de teatru, este şi ea marca Vişniec, în
special cea din Oraşul cu un singur locuitor. Aici toţi cei patru aveau un „singur ochi”, aşezat şi acesta „pe turela unui
tanc”, evident eliberator, creator de „festin”, asemănător cu
cel de la masa unor naţiuni aduse la limita umilinţei, ca în
acest poem, la finalul primei părţi, cel umil va trebui să bage
mîinile în „apa neagră” a acelor zile, spălînd vesela, ca întro imensă popotă în care generalii ghiftuiţi şi morţi de beţi
lasă totul în seama celor umiliţi şi obidiţi. Poemul continuă
şi autorul ţine să ne convingă că „masa la care mîncaserăm/
se întindea pînă la orizont”, sugerînd intenţiile de expansiune a ideologiei acestora. Iar serviciile pe care servul trebuie să le facă sunt la cheremul celor mari: Lenin, dacă te trimite după sare, te duci şi aduci sarea, Stalin, dacă te trimite după muştar, fugi imediat şi aduci muştarul, trecînd tot
felul de obsatcole, încît, aflăm mai departe, după descrierea frontului în care are loc festinul, că „nu este uşor să îngropi o sută de milioane de morţi cînd/ ai mîncat cu Marx
pînă la vîrsta de 30 de ani”, în timp ce Marx şi Engels picotesc pe un fotoliu, Lenin îşi bea ceaiul, iar Stalin îşi fumează pipa. Scenele sunt foarte clare, ca într-un film. Apare, în
cel de al patrulea fragment şi regretul că nu trebuia să stea
la masă cu Marx, că rău a făcut că a stat la masă cu Engels,
iar faptul că l-a lăsat pe Lenin să taie carnea îi crează frisoane, aşa cum aşezarea, la masă, în faţa lui Stalin, l-a pus în situaţia de a fi stropit cu tot felul de resturi de mîncare sărite
din gura hulpavă a acestuia, ca la final, peste farfuriile murdare să se audă „un cîntec de dragoste frumos şi tulburător/
pentru că Stalin, cînd se simte bine,/ cîntă şi după moarte” .
Acest aspect mi-a adus, de asemenea, aminte de o anecdotă spusă la moartea lui Stalin: se ştie că Tătuca de la Răsărit trebuia să ştie totul, nimic să nu-i scape, şi pentru asta
avea o întreagă camarilă care-i aducea la ureche orice adiere de vînt, sau orice bătaie de aripă de muscă trebuia adusă la cunoştinţă acestuia. Şi într-o dimineaţă generalul care
avea grijă de Stalin vine şi anunţă că acesta a fost găsit mort
în cada din baie. Mai marele peste agilii informatori, uimit
îl întreabă pe general: - Şi tovarăşul Stalin ştie! Epilogul poemului anunţă o speranţă într-o schimbare totală, una aproape metafizică, pentu că „iată în clipa morţii totul este posibil”.
Această nouă carte de poezie a lui Matei Vişniec se construieşte în jurul acestui poem central, care desparte cele
două calupuri de poeme, care, aparent, nu ar avea nimic
comun cu fondul poemului care dă titlul cărţii. Poetul, aşa
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cum îl ştiam din celelalte cărţi, nu avea nicio obsesie definită, decît poate bucuria de a scrie poezie fără nici un complex faţă de ceea ce se petrece, în domeniu, în jurul lui. Aici,
totuşi, se simte, în prima parte, o pasiune asemănătoare cu
obsesia, aceea pentru femeie în general, nu pentru o anumită femeie (Scrisori de dragoste pentru o prinţesă chineză,
carte şi ea recent apărută, vine să argumenteze acest fapt), ci
pentru iubirea care poate defini sau împlini bărbatul în care
aceasta vine să locuiască:” O singură dată s-a strecurat ea
în pat la mine/ ca să doarmă, aşa, în pat la mine, şi i-a plăcut/ şi de atunci trăieşte în corpul meu// şi de cînd trăieşte
ea în corpul meu/ o simt tot timpul/ cînd se trezeşte se trezeşte în corpul meu/ cînd îşi ia micul dejun din corpul meu
îşi ia micul dejun// nu ştiu cu ce se ocupă ea toată ziua/ dar
în coprul meu se agită ea toată ziua/ şi chiar şi atunci cînd
face dragoste cu un alt bărbat/ tot în coprul meu se iubeşte
cu un alt bărbat/ ca şi cum corpul meu ar fi patul ei/ unicul
pat în care îi place ei să fie”. Femeia, devenită astfel obsesie,
poate fi şi moartea, nedespărţită de tine de la naştere. O altă
obsesie, aproape anacronică, în cea dea a doua parte a cărţii, este cuvîntul în diversele lui forme, dar chiar şi cuvîntul
cuvînt, ori chiar suma tuturor cuvintelor. Din această perspectivă problema părea rezolvată de mult în arealul poeziei
româneşti. Matei Vişniec o readuce în discuţie şi chiar face
un inventar sumar al cuvintelor, dintr-o constatare care zice
că în jurul lui „tot universul s-a zaharisit”. Sunt astfel analizate, printre altele, cuvintele „dulce”, „solniţă”, „aur”, „dragoste”, „mirare”, „somn”, „om”, implicit şi sub forma aglutinată „somn”, „moarte”, „acum”, „inutil”, „imposibil”, „nicăieri”, „niciodată”, „nimeni”, „nimic”, „floare”, „patrie”, „viitor” şi altele, totul făcut cu acribie ce evidenţiază stilul Vişniec şi o atenţie aparte pentru fiecare, dar şi dintr-o disperare faţă de unele care i-au devenit insportabile, pentru că
spune poetul la un moment dat, interogativ:” cînd toate cuvintele ciugulesc gureşe/ din gura cuvîntului om/ din creierul cuvîntului om/din omul redus la cuvînt?”, ca şi cum cuvintele ar fi nişte fiinţe, cum ar fi cuvîntul „viaţă” care „a dat
naştere unor cuvinte de neînţeles/ care ni se rotesc în creier
chiar şi după moarte” şi „n-ar trebui să fie aşa/ n-ar trebui
ca toate cuvintele noastre/ să fie doar nişte anticamere pentru ceva mai profund/ dacă am fi fost mai tăcuţi/ dacă am
fi avut aripi/ şi mai ales dacă am fi fost nemuritori/ n-am fi
ajuns aici”. Am observat aici că, probabil, Matei Vişniec a
scris poemele din această parte a cărţii în timp ce trudea la
romanul Dezordinea preventivă, în special la partea a 43-a
(Tentativă de intrare în contact cu o fiinţă interioară), care
începe aşa:” Din cînd în cînd copilului îi place să se joace cu
cuvintele.”. Şi este şi aici, de asemenea, un scurt inventar al
unor cuvinte cu care „copilul” se joacă, aşa cum face poetul
în cartea sa. Lista este şi aici suficient de lungă. Să fie oare
totul dintr-o saturaţie, care -, lucrînd atît de mult cu sensurile şi înşelesul cuvintelor, tocmai cuvintele, uneltele cu care
un scriitor există, respiră prin cărţile sale -, să te sastisească, să devină necomestibile, sau doar dorinţa de paradox, de
ambiguitate să încerce o altfel de literalitate, care să incite,
să deranjeze, vorba lui Maurice Nadeau? Totul este posibil,
mai ales în cazul unui scriitor total aşa cum este Matei Vişniec, care a pus cuvintele să se aşeze în poeme memorabile,
să dea replici după replici, să stîrnească aplauze, să creeze
substanţe narative, personaje vii, cu identităţi clare, să facă
o literatură care să-i poarte numele.
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Geo VASILE

Eugen Negrici: Mitomahie, lustraţie, desvrăjire

î

În 2011 profesorul emerit bucureştean Eugen Negrici a devenit septuagenar (n.1941, Râmncu Vâlcea). După ce în anii
şaptezeci s-a ocupat de personalităţi ale veacului XVII românesc, reprezentante ale discursului creştin şi ale naraţiunii tip
Antim sau Grigore Ureche, Miron Costin, criticul se va dedica unor cercetări de teorie literară: „Expresivitatea involuntară”,
„Figura spiritului creator”, „Imanenţa literaturii”, „Sistematica
poeziei” Bibliografia sa nu duce lipsă nici de studii aplicate precum „Introducere în poezia contemporană”, „Poezia medievală
în limba română” etc. Toate aceste lucrări tipărite, fie că au fost iniţial cursuri universitare, fie că nu, au fost premiate de ASB sau
USR şi reeditate după căderea comunismului. Istoricul literar a devenit subit interesat de trecutul românesc recent, drept care
a scris „Literatura română sub comunism.
Proza vol I, Poezia vol II” (2002-2003), şi
mai nou cartea la care ne vom referi, Iluziile literaturii române, C.R. 2008, 290 p., super-dezbătută (elogios) de critică şi multipremiată. Mai recentă, din 2011, este cartea
„Simulacrele normalităţii”, ce retipăreşte articole din „România literară”
Ipoteza de lucru de la care pleacă Eugen
Negrici (nu lipsit de o oarecare dorinţă juvenilă de a provoca, având grijă să nu vorbească de rău scriitori cu funcţii în diversele foruri culturale sau jurii, (ca de pildă despre inevitabilul N. Manolescu care şi-ar fi
început cariera critică în siajul scrisului călinescian, pe când toată lumea ştie că autorul „Lecturilor infidele” a fost omul antifascistului, naţional-ateistului şi protocronistului George Ivaşcu)
este totuşi una cât se poate de fertilă: spiritul critic în literatură trebuie să se radicalizeze, să iasă de sub o aşa-zisă anestezie,
de sub reflexe apologetice şi hagiografice, să se debaraseze de
praznice şi felurite conclave de recondiţionare morală şi tămâiere post-mortem, şi să spună lucrurilor pe nume. Autorul are
în vedere atât cronica literară curentă, cărţile de critică, cât şi
istoriile literare (mai mari sau mai mici) care au consemnat autori şi cărţi de poezie, proză, dramaturgie, şi continuă să o facă.
Anticălinescian (deşi „divinul” critic este invocat, analizat
deferent şi citat copios), dar şi antimaiorescian (prin grilă lovi-
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nesciană), profesorul Negrici nu pregetă să acuze spiritul critic
românesc (inclusiv pe sine), diacronic şi sincronic vorbind, de
slăbiciuni, orbiri şi nevolnicii, de obedienţa retoricii magnificării unor tabuuri naţionale, a idealizării şi mitizării unor opere şi scriitori care persistă şi azi în climatul public. Vinovatul
principal: prezenţa mereu şi încă iradiantă a unor mituri ce se
bazează pe o psihologie mai curând conservatoare şi defetistă,
chiar izolaţionistă. Mituri cum ar fi rezistenţa prin cultură, tipologia Gravitas, recuperarea autorului carismatic, a larilor Cetăţii asediate vs. complotul malefic „din afară”, cultul respectabilităţii, limbajul aluziv esopic ce au generat nu doar cititori pervertiţi
ai jumătăţilor de adevăr sau bovarici, ai evadărilor din „cetatea asediată”, ci şi modele
eterne şi imuabile făcând parte inalienabilă din mistica definitivului, figuri de legendă, tip Maiorescu (la 19 ani doctorat în filosofie magna cum laude la Berlin, urmat de
două licenţe la Paris în litere şi în drept, la
23 de ani rector al Universităţii ieşene etc.),
Iorga (autor a 1400 de cărţi şi a zeci de mii
de studii şi articole), Arghezi (după 1954
devenit repede „poetul oficial decorat cu
Ordinul Muncii”, şi care „din oportunism
ţine un discurs slugarnic la Kremlin şi publică volume ilustrând teze marxiste sau oficiale”. Câţiva ani buni, continuă E. Negrici,
Arghezi „a fost singurul scriitor important
recuperat de partid. Iar poetul, care nu era
un novice în arta pertractărilor şi a şantajului discret, a ştiut să stoarcă toate avantajele cu putinţă(...). Toate aceste figuri sacralizate întruchipau în perioada de tranziţie de la stalinismul integral al celor „două glaciaţiuni” la aceea de liberalizare diversionistă (anii cinzeci - şaizeci) omul cetăţii, rolul tatălui regăsit,
sau mitul eroului civilizator.
Cultul capodoperelor, adesea exacerbat politic şi diversionist, a alimentat protocronismul de tristă faimă (conceptualizat din păcate, de rafinatul comparatist Edgar Papu, probabil
forţat de împrejurări politice), precursor al megalomaniei naţionale priincioase megalomanului comandant suprem. Calul
de bătaie al lovinescianului critic Eugen Negrici este G. Călinescu, neîndoielnic, cel ma iscusit dintre formatorii gustului şi
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orientării cititorilor prin confecţionarea şi oferta unor indelebile proiecţii mitice, validate, acreditate uneori până la sanctificare mai ales în vremea apariţiei acelui terifiant Index librorum prohibitorum din anii cincizeci.
Autonomia esteticului lansată de Maiorescu (dar care „nu
s-a coborât la critica literară”, ignorând opera lui Alecsandri şi
a lui Creangă), apărată şi ilustrată de Lovinescu şi de cei câţiva discipoli (Zarifopol, Vianu, Pompilu Constantinescu etc.),
a fost pururi primejduită, subminată şi de-a dreptul fagocitată
de felurile curente şi ideologii naţionalist-eticiste (de la poporanism, semănătorism, gândirism şi tezism până la naţional-comunista doctrină ceauşistă). Autorul cărţii nu uită să ne pună
mereu în gardă asupra confuziei, uneori premeditate, dintre
cultură şi literatură ca artă, ficţiune, autonomie estetică, dintre
scrierile militante religioase, moraliceşti sau memorialistice şi
nuvelă, roman, poezie, piesă de teatru, în înţelesul marilor literaturi europene, care au dat un Cervantes, un Shakspeare, un
Dickens, un Balzac, un Boccaccio, un Baudelaire. Istoria noastră literară a supralicitat cantitativ, pentru a da sentimentul de
măreţie şi diversitate („inducerea senzaţiei de avuţie, tehnici
de iluzionare şi seducţie, procedee de înnobilare”, iată tot atâtea capete de acuzare cu care se deschide capitolul „Momentul
Călinescu”). Este cazul, ne spune profesorul Negrici, să privim
adevărul în faţă, cu bune şi cu rele, începând cu linia firavă a
tradiţiei invadate de paraliteratură şi literatură nebeletristică şi
terminând cu cazurile literaturii din perioada comunistă, dominată de factorul ideologic şi propagandă (ce a inclus însă şi
perioda de liberalizare diversionistă, 1964-1971, cu recuperarea frenetică a literaturii interbelice).
Aşa se face că autorul formulează dramatica interogaţie: cui
îi e frică de revizuire?. Cine are ceva de pierdut, cititorul, istoriograful, istoria literară în general? E bine, desigur, să fim
mai săraci, mai supli şi mai cinstiţi, decât ridicoli, umflaţi cu
pompa pe măsura „măreţiei trecutului nostru” şi sub imboldul
unor strategii ideologice, inclusiv interbelice, sau de conivenţă conjuncturală, străine criteriilor axiologice. Balonul obez va
fi explodat oricum, mai devreme sau mai târziu... Desacralizarea unor autorităţi morale, a unor directori de conştiinţă din
perioada dejistă şi ceauşistă a literaturii române, ocupaţia de
bază a acestei cărţi, nu este patentul profesorului Negrici, dar
atunci când o face, o face cu talent, incisiv, mordant, dar nicicând apodictic, făcând din Iorga un”poligraf neobosit cu reuşite geniale şi cu platitudini descalificante, cu un aparat critic
adesea fictiv şi încropit cu o nepăsare suverană faţă de opinia
contemporanilor”.
La zi cu cărţile semnalate, dar şi cu lucrări de teorie şi critică literară iluminante, autohtone şi străine, Eugen Negrici excelează în reconfigurarea analitică, realistă, complexă prin omniprezente tuşe ale labilului fundal politic; stilul criticului este
de cele mai multe ori polemic, departe însă de o clinică isterie demolatoare: a se vedea analiza mai mult decât rezonabilă a „cazului Eminescu”, vituperând fireşte sufocarea poetului
prin clamoroase poncife sau stupide clişee semidocte. Acestea,
instaurând mitul poetului de geniu, naţional, princiar, n-au făcut altceva decât să trivializeze mitul respectiv, căci adevăraţii critici, spune profesorul Negrici, nu mitizează, ci analizează.
Nicicând îngăduitor cu oportunismul, impostura, colaboraţionismul, criticul dă la iveală labilitatea frauduloasă a unor
cărţi şi autori ce au marcat mentalul colectiv: Geo Bogza, Octavian Paler, Nicolae Labiş, Nichifor Crainic şi, mai nou, Eugen
Barbu vs Marin Preda. Deşi aceştia din urmă sunt încadraţi
la subcapitolul „Stăpâni de clan şi protectori”, nu ne-a fost dat
până acum să citim o receptare atât de pertinentă, profundă şi
obiectivă, cvasi...călinesciană, a cărţilor lor şi a epocii în care
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au trăit între extaz şi agonie, între ditirambi şi diatribe, războindu-se în reviste prin duelgii, sicari, oameni de casă.
Fără să ne permitem a glumi, Eugen Negrici pare a şti totul
şi încă ceva pe deasupra, stilul său îndeobşte academic (dar ce
nu-l cruţă nici măcar pe mult informatul poet şi eseist Al. Philippide), alternează gravura în aquaforte tip vinietele lui Daumier cu culoarea şi nuanţa marilor fresce semnate de un William Hogarth. Extrem de interesante, prin aducerea în cauză,
chiar dacă nu neapărat inedite, sunt destinele (viaţa, fluctuaţiile, reeditările şi receptarea operelor) lui Lucian Blaga, Vasile Voiculescu (faţă de care totuşi criticul comite, după părerea
noastră, o nedreptate, negându-i până şi «cele nouăzeci de sonete închipuite» care „nu spun astăzi mai nimic, sunt searbede, neostenit declarative, pe alocuri de-a dreptul banale (…).
Eşti dezamăgit, continuă E. Negrici, să constaţi silinţa cu care
autorul îşi programează exploatarea motivului „îndumnezeirii prin iubire (...)” ş..a.m.d.
În privinţa lui Mircea Eliade, mai precis a prozei sale fantastice, criticul îi lasă pe alţi exegeţi (oare de ce?) să se pronunţe,
începând cu D. Micu, Matei Călinescu şi terminând cu Marian
Popa, ce se îndoiesc de autenticitatea ficţiunii, şi în general de
puterea de invenţie a autorului nuvelei „Pe strada Mântuleasa”.
Pagini de o incisivă expresivitate descriu ravagiile naţionalcomunismului ceauşist, ce îşi dorea cu orice preţ o legitimare
inclusiv prin accentuarea recursului la protocronism. Echivalând preexistenţa cu preeminenţa, s-a bătut monedă pe originalitatea istoriei şi literaturii române, drept care au fost retipărţi
reprezentanţii perioadei interbelice, mit obsesiv al anilor şaizeci, un fel de „paradis pierdut” sau „vârstă de aur”: Iorga, Vasile Pârvan, Xenopol, Nicolae Densuşianu, V. Papacostea. Totodată au fost republicate lucrările unor autori de eseistică naţionalistă cu accente filosofice, precum şi studiile de filosofia
culturii ale lui Blaga.
Alături de teze ale autohtonismului interbelic anti-occidental, de izolaţionalismul şi triumfalismul ceauşist, au proliferat
şi urmaşii fantasmagoriilor traco-geto-dacice tip Ion Gheorghe, fie în stare agresivă, fie la cote rafinate tip C.Ciopraga cu
a sa luminoasă, încântătoare „Personalitate a literaturii române” (1973). Tot astfel, Traian Herseni, abia ieşit din închisoare, oferă o perspectivă sociologică înţesată de clişee marxiste,
între care şi teza că civilizaţia română, deşi ţărănească şi orală,
nu e inferioară civilizaţiilor occidentale acreditate prin hrisoave şi tot felul de vestigii palpabile.
Constantin Noica nu se va lăsa mai prejos şi va susţine, pervertindu-şi opera de-o viaţă, că cultura nu e dependentă de o
mare civilizaţie, ci este un mijloc de supravieţuire a comunităţilor etern ameninţate istoric şi politic. Aşa se face că, argumentează Noica, fiinţa colectivă românească, spre deosebire de
intelighenţia vestică, nihilistă şi cinică, este izbăvită de cedări
şi compromisuri, condiţia ei „tragică” căpătând cote sublime,
„demne de un mare conducător”. Însăşi limba română are o filosofie imanentă, continuă cărturarul, care nu putea să-i scape speculativului Eminescu. Protocronismul, ce făcea din Paul
Anghel un prozator universal superior lui Tolstoi, a fost anestezicul performant al spiritului critic, pericolul nr. 1 pentru totalitarism. În fruntea adversarilor sincronismului lovinescian, Dan
Zamfirescu (ofiţer de securitate sub acoperire) şi Mihai Ungheanu, sub stindardul „conştiinţei de sine a literaturii române”, acuzau partida „normalităţii” de conspiraţie anti-naţională.
Concluzia criticului Eugen Negrici e că, în privinţa destrămării iluziilor şi miturilor, istoricii şi interpreţii fenomenului
artistic românesc, în ciuda nu puţinelor tentative de higienizare a maladiilor şi complexelor semnalate încă din 1981, mai
au mult de trudit.
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Antonio Patraş

Recitindu-l pe Creangă

La editura Princeps Edit din Iaşi a apărut anul trecut
un nou volum semnat de academicianul Eugen Simion,
Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial, un studiusinteză, care radiografiază critic întreaga operă a humuleşteanului, de la Amintiri... şi Poveşti până la mustoasele naraţiuni corozive, încă timid şi insuficient comentate. Publicate pentru prima oară în 1939, într-un tiraj restrâns (doar 50 de exemplare) şi repuse în circulaţie după
1989, în fel de fel de ediţii (am găsit de curând într-un
anticariat un volum prefaţat de regretatul Fănuş Neagu
şi ilustrat copios cu imagini „erotice” de un kitsch ilariant), cele două poveşti deocheate sunt în sfârşit tratate cu
atenţia cuvenită unor creaţii literare de indiscutabilă valoare estetică. Semnificativ şi cu atât mai convingător mi
se pare gestul reabilitării critice, cu cât aceasta i se datorează, iată, tocmai lui Eugen Simion, intelectual de formaţie academică şi de gust subţire, ale cărui judecăţi au
evidenţiat constant, dincolo de preeminenţa esteticului,
şi importanţa criteriilor morale în evaluarea literaturii.
Astfel, deşi a vorbit în repetate rânduri despre cuminţenia poporului român, considerându-se el însuşi un reprezentant tipic al „civilizaţiei pudorii”, cum este civilizaţia noastră tradiţională, Eugen Simion a dovedit că posedă din plin simţul umorului (distribuit cu parcimonie,
zice-se, printre academicieni) şi că ştie să se amuze, asemeni junimiştilor de altădată, de hazul enorm al „ţărăniilor” licenţioase ale lui Creangă. Motivul amuzamentului
îl constituie, bineînţeles, naturaleţea cu care sunt colportate vorbele spurcate, buruienoase, capacitatea de a transfigura aşa-numitele „trivialităţi” (mai exact: „felii ale realului, acte de existenţă ocultate de morala comună”) întro naraţiune cu tâlc, ce pune la zid prostia omenească. În
Ionică cel Prost (poreclit şi Irimiea), de pildă, criticul apreciază imaginaţia epică a povestitorului, care concentrează naraţiunea în jurul unei scene-nucleu, de „sex asistat”,
pregătită minuţios şi anticipată de numeroase anecdote
intercalate, în maniera consacrată de scrierile aşa-zicând
„serioase”. Sau, ca să-l cităm chiar pe Eugen Simion, valoarea estetică a poveştii lui Creangă rezultă din faptul că
„ferchezuirea” Catrinei „la scenă deschisă, cu eroi şi mar-
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tori”, nu este pur gratuită, ci relevă „o tipologie memorabilă în circumstanţele paradoxale ale existenţei”.
Nu trebuie să sancţionăm însă din punct de vedere artistic ceea ce realitatea, de regulă, infirmă. Fiindcă imaginaţia creatoare a artistului poate închipui fel de fel de situaţii neverosimile şi „paradoxale”, precum aceea în care
Vasile, bărbatul stupid şi fudul, crezând în naivitatea deşteptului de Ionică cel prost, se oferă să-i arate „sur le vif”
(după spusa autorului Jurnalului parizian) cum se petrec
lucrurile în patul conjugal şi să-i „împrumute”, spre luare-aminte, nevasta. Or, la fel de „neverosimile” sunt şi
celelalte naraţiuni, în care prezenţa elementului fabulos,
ilustrat de abundenţa figurilor demonice, de „draci” şi de
„babe” funeste, de făpturi ciudate, cu puteri supranaturale, proiectează „realitatea” în orizontul mitului şi al simbolurilor universale.

În lumea ficţiunii, dincolo de realism

Dealtfel, ideea centrală a cărţii e că literatura humuleşteanului nu se revendică niciodată de la principiile realismului mimetic, luând spontan chipul şi înfăţişarea „poveştii”, a „basmului”, chiar şi atunci când sursa de inspiraţie o constituie însăşi viaţa autorului, în Amintiri din
copilărie, adică. Eugen Simion nu subscrie, totuşi, la opinia lui G. Călinescu (cu toate că, în aproape toate celelalte privinţe, îi dă dreptate), devenită un loc comun al exegezei, potrivit căreia Amintirile… („roman al copilăriei”
şi al „copilului universal”) n-ar avea nicio legătură cu biografia prozatorului. Legătura există, ne avertizează exegetul, numai că nu e vorba, cum s-ar putea crede, despre
o determinare factual-biografică, care să transforme literatura într-o confesiune banală. La Creangă (scriitor cu o
biografie anostă, dar exemplară, ce ajunge să se confunde
cu „opera” propriu-zisă) e mai mult decât evident efortul
transfigurării – de aceea, pentru a defini mai exact „genul” Amintirilor…, în loc de „roman” (ficţiune pură) sau
de „autobiografie” (confesiune pură), Eugen Simion propune termenul mai ambiguu de „autoficţiune”, categorie
cuprinzătoare, teoretizată mai cu seamă în spaţiul francez. Ca şi în Întoarcerea autorului, şi aici Eugen Simion
HYPERION

87

înţelege nuanţat raporturile dintre biografie şi operă, ca
ecuaţie complexă a unor determinări reciproce, fără preeminenţa vreunuia dintre termeni.
Plasând, aşadar, literatura lui Creangă „dincolo de realism” (nu însă şi dincolo de „realitate”), autorul prezentului studiu amendează afirmaţiile lui Ibrăileanu referitoare la un presupus caracter nuvelistic al „basmelor” humuleşteanului. Eugen Simion nu-l consideră pe duhliul
povestitor nici un banal culegător de folclor, nici un reprezentant al realismului psihologic, cum s-a spus adesea.
Şi asta pentru că „personajele” lui Creangă nu au „psihologie” şi nici identitate estetică realistă, îndeplinind în
schimb o funcţie narativă, în cadrul unei structuri actanţiale complexe. Drept urmare, în ciuda argumentaţiei
fastidioase, „simbolologul” Vasile Lovinescu îi pare criticului mai creditabil decât alţi comentatori, câtă vreme
analizează „poveştile” lui Creangă din unghiul motivelor şi structurilor mitice, şi nu după criteriul verosimilităţii, al adecvării mimetice la realitate. Eugen Simion se
îndoieşte însă, uşor amuzat, de presupusa intenţionalitate
„hermetică” a prozatorului moldovean, elogiat drept mare
iniţiat în misterele hiperboreene. Asemeni învăţătorului
Zaharia Fărîmă, eroul eliadesc din Pe strada Mântuleasa, Creangă îi apare criticului drept un inocent „purtător de simboluri fundamantale”, care „face proză (ezoterică) fără s-o ştie”, ca monsieur Jourdain altădată. În fapt,
nutrindu-se din seva arhetipurilor şi a simbolurilor universale, graţie caracterului său trans-istoric şi ambiguităţii semantice, care sugerează existenţa mai multor niveluri de sens (de unde şi impresia de înşelătoare facilitate),
opera humuleşteanului a devenit, în opinia criticului, un
pretext ideal pentru ilustrarea validităţii unor metode critice variate, de la tematism şi psihanaliză până la semiotică şi pragmatică (ţin să amintesc, pour les connaisseurs,
eseul piţulian Moş Nichifor perlocuţionarul, publicat la
începutul anilor ’90, împreună cu cel despre „glanda pineală”, în volumul Naveta esenţială). Aceasta e, de altminteri, dovada cea mai sigură a clasicizării. Pentru că numai operele clasice rămân mereu vii, peste mode şi timp.

Conflictul interpretărilor
şi morala bunului simţ

Autorul lucrării de faţă dezamorsează, cu academică
eleganţă, conflictul interpretărilor, dând fiecărui comentator ce i se cuvine, cu dreaptă şi nepărtinitoare judecată.
Ca atare, deşi îi recunoaşte, corect, meritul de a fi intuit caracterul epopeic, de „măreaţă naivitate”, al operei lui
Creangă („Homer al nostru”), Eugen Simion îi mai reproşează amfitrionului de la „Viaţa românească” maniheismul lecturii în grilă sociologică, din perspectiva căreia ar
trebui să considerăm reuşite numai textele inspirate din
viaţa satului, pe când celelalte, în care Creangă se doreşte un cronicar al vieţii urbane, ar fi inevitabil sortite eşecului. Or, recitind Popa Duhu, bucata incriminată drept
lipsită de gust (mahalagească) şi de valoare, criticul găseşte suficiente motive de satisfacţie estetică, dovadă că
între „ţăran” şi „târgovăţ” nu e aşa mare diferenţă. Popa
Duhu ar fi, prin urmare, nu atât un produs sui generis al
mahalalei, cât „un individ cu o psihologie mai compli-
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cată” (lucru cu totul neobişnuit la un povestitor sapienţial, care vede doar arhetipuri şi vorbeşte în maxime), „un
tip original de misionar ortodox de provincie, cu autentică vocaţie religioasă, spirit conflictual şi pitoresc, slobod la gură şi imprevizibil”. Dealtfel – observă cu fineţe Eugen Simion, înlăturând pentru prima oară o persistentă prejudecată –, oraşul n-a făcut din Creangă un „târgovăţ” şi un mahalagiu, ci i-a inoculat, prin diverşi mesageri (Eminescu, cercul de la Junimea), „dorinţa de a fi
scriitor”, modelându-i totodată o conştiinţă artistică pe
care humuleşteanul, de rămânea în satul natal, mai mult
ca sigur n-ar fi avut-o.
Privind lucrurile în lumina aceasta, dialogul dintre narator şi „cugetul” său, cu binecunoscuta „punere în temă” din Amintiri... şi cu digresiunile lirice taxate prompt de majoritatea exegeţilor (Călinescu se amuza
pe seama amintirii „ţâţei” materne), îşi află o surprinzătoare justificare estetică, împăcând pe „ţăran” cu „târgovăţul” din mahalaua Ţicăului. În altă ordine de idei, copilăria se configurează, pentru naratorul din Amintiri, nu
atât ca un timp auroral, privilegiat, cât ca un spaţiu imaginar („o ţară imaginară”, spune Eugen Simion), al memoriei fericite, cu liota de copii gravitând în jurul Smarandei, mama „ahotnică”, ipostaziată ca „mit central” (merită menţionat pentru chestiunea în cauză – i.e., spaţializarea timpului devenit imagine pe ecranul memoriei – studiul din anii ’80 al ieşeanului Ioan Holban). Scriindu-şi
opera, crede Eugen Simion, „moralistul” din Humuleşti
ar fi putut spune, ca şi Montaigne: „Je suis moi-même la
matière de mon livre”.
Spirit echilibrat şi extrem de atent la nuanţe, criticulacademician nu poate fi de acord cu opinia junimiştilor,
conform căreia Creangă ar fi doar un „creator de limbă”
şi un „talent primitiv şi necioplit” (deşi Maiorescu îl plasează în trena unei serii ilustre, lângă Flaubert, Dickens
şi Turgheniev), după cum nu pare încântat nici de exagerările acelor exegeţi care au văzut în autorul Soacrei
cu trei nurori un artist decadent şi estetizant, din familia
lui Mallarmé sau Mateiu Caragiale. Pentru Eugen Simion, Creangă nu-i un talent ci, mai întâi de toate, o „natură”, un „bivol de geniu”, cum zicea Călinescu, şi, abia
în al doilea rând, un moralist jovial înclinat spre o anumită cruzime – dar nu atât din răutate (humuleşteanul
nu-i un satiric, cu toată stăruinţa depusă de Zoe Dumitrescu Buşulenga spre a ne convinge de acest lucru), cât
dintr-un simţ critic (şi, mai cu seamă, autocritic) exagerat. Spirit jovial, deprins să celebreze plăcerile firii, şi nu
să le sancţioneze cu năduf de predicator, autorul lui Moş
Nichifor Coţcariul este, cum bine observa acelaşi Călinescu, un umanist jovial, a cărui „cruzime” n-are nimic
în comun cu viziunile teratologice ale artiştilor blestemaţi, torturaţi de angoasă. Are perfectă dreptate Eugen
Simion atunci când constată, în capitolul intitulat Demonologia lui Creangă. Draci şi babe specialiste în „drăcării”
(contribuţie originală în bibliografia critică), caracterul
benign-moralizator al „dialogului” cu lumea de dincolo.

Diavolul şi femeia. Care pe care?

Nu întâmplător, pentru că iau de obicei înfăţişare de
animal (ied, bivol) şi întruchipează prostia, sugerând o
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degradare a omenescului, „dracii” lui Creangă stârnesc
mai curând râsul decât spaima. Mai diabolice sunt femeile (toate înzestrate de la natură măcar cu o coastă de
drac), îndeosebi cele sterile şi îmbătrânite în rele, babele,
invariabil „infernale”. E drept, în opera humuleşteanului
nici tinerelele nu-s uşă de biserică – în Povestea lui Stan
Păţitul, de exemplu, oricât ar fi de ticăloasă, codoaşa de
babă are totuşi o scuză, pentru că femeia pe care trebuia
s-o păcălească cedează imediat, fără a se lăsa prea mult ispitită. Oricum, în ierarhia răului, pe primul loc s-ar situa
„Talpa Iadului”, fiinţă de groază, sălăşluind, cum îi spune
şi numele, undeva în adâncuri, acolo unde Chirică (diavolul bun, asemănător în multe privinţe cu Aghiuţă al
lui Caragiale din Kir Ianulea) o duce, scăpând lumea de
pacoste, pe bătrâna codoaşă din Povestea lui Stan Păţitul.
Nu-i de mirare că, de la condiţia negativă, de personificare a răului absolut (în Povestea porcului apare la final
„stăpâna din umbră de la palatul lui Făt Frumos”, care se
vădeşte a fi „o babă apocaliptică, sinteză de forţe malefice”, „hârca”, numită şi „pohoaţa de babă”, „viespea care
înălbise pe dracul” etc.), „Talpa Iadului” se metamorfozează finalmente într-un agent al binelui, cu simţ practic, ca „potângul de babă” ce-l învaţă pe ţăranul „măscărăgios” din Povestea poveştilor cum să obţină profit de pe
urma ştiuleţilor binecuvântaţi de Hristos şi de Sfântul Petrea. Eugen Simion crede însă că baba din buruienoasa
poveste e „personajul cel mai apropiat de lumea diavolească”, şi asta deoarece simţul practic al hoaştei se vede
asimilat meşteşugului divinaţiei, din perspectiva căruia afirmaţia „pe unde culege dracul surcele, eu am tăiat
lemne” capătă alt sens, dezvăluind „legăturile ei cu forţele oculte ale universului”. Contaminat un pic de fanteziile hermeneutice ale guenonistului Vasile Lovinescu, academicianul înclină să considere „potângul” din „coroziva” lui Creangă o babă „iniţiată în mistere”, ce „ştie bine
mersul lumii şi prevede viitorul”. Cum? Simplu: punând
la treabă „ştiuletele” în care ar trebui să vedem un... simbol cosmic (sic!).
Dar, cu toată seriozitatea impusă de dificultatea excursului hermeneutic prin arcanele textului, Eugen Simion
ştie să schimbe registrul şi să se amuze, cu ironie subţire, atunci când ia în vizor babe nevinovate, sau, oricum,
mai puţin „infernale”, ca nevasta „coţcariului” de Nechifor – care nu-i chiar cu totul „babă”, de vreme ce n-a depăşit cu mult vârsta de 40 de ani, cum se zice în text. Criticul o compătimeşte un pic, constatând vigoarea cu care
o probozeşte harabagiul („mucegaiul de babă”, „hleabul
de baba mea, de acasă”), de dragul „giupâneşichii” Malca. Compătimirea nu-i însă a unui moralist încruntat, ci
a unui înţelept ce acceptă greşala (la o adică, chiar adulterul), ca ingredient obligatoriu în ecuaţia naturii umane. Şi apoi, cum să-l condamni pe bietul harabagiu, se întreabă criticul, când vezi că, după noaptea cea cu păcat,
voios nevoie mare, începe să-şi laude „baba” lui de acasă?

Ironie şi ambiguitate. Cruzimile
moralistului jovial

Capitolul consacrat nuvelei (apreciată entuziast drept
„o capodoperă de ambiguitate şi de gasconerie fină, de
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artă a aluziei şi a echivocului”) răstoarnă perspectiva călinesciană, ce reţinea doar „comedia limbajului” şi mişcarea circulară de automatisme, specifică literaturii „de atmosferă”. Eugen Simion respinge şi interpretarea în grilă
îngust moralizatoare, care l-a determinat pe Valeriu Cristea (citat la tot pasul pentru meritele Dicţionarului său)
să pună la zid comportamentul harabagiului bârfitor, blamabil pentru „lipsa de caracter”. În apărarea acestui „Mitică moldav”, cum îl numeşte adesea, meşter în arta seducţiei (care nu-i, aici, decât „o dichisită artă a divagaţiei şi aluziei”), criticul invocă principiul adecvării la situaţie, menit a relativiza punctul de vedere moral. Ca atare,
conchide autorul prezentului studiu, apărător al autonomiei esteticului, Moş Nichifor merită să fie iertat, pentru
că „umflă” doar „din motive tactice critica lui la adresa
sterilităţii şi răutăţii” nevestei, fără a fi cu adevărat convins de ceea ce spune – dovadă vorbele bune adresate a
doua zi „băbătiei” de acasă.
Pagini doldora de observaţii provocatoare sunt dedicate, mai apoi, Poveştii lui Harap Alb – socotită, just, cel
mai complex şi original „basm” din opera lui Creangă
(„efortul compoziţiei” s-ar trăda prin amestecul bine dozat de umor şi duioşie – atât de aspru criticat îndeobşte!).
Într-o secţiune aparte a cărţii sunt analizate şi „povestirile didactice”, care l-au făcut pe Creangă celebru, mai întâi, ca autor de manuale. Dintre toate, criticului i se pare
suprainterpretată modesta naraţiune moralizatoare Povestea unui om leneş, în care spiritul pragmatic al obştii
se vede sancţionat pe motiv că ar contribui la instituirea
prin „purificare etică” a unui „sat totalitar” (Valeriu Cristea), în care lenea e o formă autohtonă de greaţă existenţială, leneşul dovedindu-se a fi nu un parazit odios, ci „un
filosof consecvent al inacţiunii” (Cornel Regman), „un
spirit contemplativ, oropsit de o lume în plin delir activist” (Vasile Lovinescu). Or, dacă e adevărat că povestitorul moldovean nu-i un culegător de folclor, apoi, am văzut deja, nici a „decadent” sau „existenţialist” nu calcă, cu
toate „cruzimile” lui (opţiunea pentru pluralul „cruzimi”
sugerează în mod vădit natura tranzitorie a unei asemenea atitudini). Prin urmare, conchide cu înţelepciune criticul academician, nu de Kafka sau de Mateiu Caragiale trebuie să-l apropiem pe Creangă, ci de Neculce, cum
bine zicea cândva bătrâniciosul Iorgu Iordan.
Interpretarea lui Creangă a fost şi este o probă dificilă
pentru orice critic. Nici Maiorescu şi nici Lovinescu, cărturari de toată isprava, n-au izbutit s-o treacă. Mai norocos a fost „petulantul” Călinescu, căruia Eugen Simion a
reuşit, peste timp, să-i continue gândul, confruntând mereu afurmaţiile „magistrului” cu cele mai notabile repere ale exegezei de până azi. Prin originalitatea interpretărilor „pe text” şi prin caracterul său cuprinzător, de sinteză, volumul de faţă îl readuce la viaţă în chip neaşteptat pe genialul humuleştean, într-un moment când îl credeam definitiv pierdut în lumea de dincolo, a duhurilor
fără formă şi chip, a mumiilor clasicizate. Graţie lui Eugen Simion, Creangă e din nou printre noi, în ipostaza
credibilă de moralist jovial şi crud. Însă crud, ca şi exegetul său, cu omenească măsură.
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Remus Valeriu GIORGIONI

Elementele de contur ale poetului Ion Scorobete*

n

rul sugestivităţii intrinseci: Dragostea şi alte păsări de pradă,
Baricada cu îngeri, Biblioteca de zgomote, Ziua tip vaNăscut la 26 mai 1947 în satul Meria, jud. Hunedoara
gon,
Pădurile celeste, Miere de pelin, Îmblânzitorul de sfe(pe care ne tot ameninţă că-l vom vedea şi noi în vreo tare,
Imperiul
mărunt.
bără literară), după absolvirea Universităţii din Bucureşti,
Facultatea de Drept, Poetul se stabileşte la Timişoara, ca
membru al baroului, reprezentând o vreme şi Asociaţia Îmblânzitorul de sfere
Al doilea volum analizat, ELEMENTE DE CONTUR
Scriitorilor Timişoara, în calitatea sa de avocat şi consilier juridic. A debutat editorial cu GEOMETRIA ZĂPEZII, are în cuprins multe din poemele antologiei bilingve (unedupă care a publicat numeroase volume de poezie şi pro- le chiar se repetă, asta fiind deficienţa editorului, nu a auză. A înfiinţat Fundaţia culturală „Traian Vuia”, iar des- torului). Nu s-ar putea spune despre I.S. că ar fi poetul turpre viaţa şi creaţia marelui „zburător” a conceput trilogia nului de fildeş, că nu s-ar implica în real: „…dar cum nu
monografic-eseistică DECOLAREA, al cărei prim volum, renunţ/ mă amestec în ciorba cestui timp/ de obicei preînZBOR INTERIOR, suscită de mult interesul publicului ci- călzită” (RING). Dar nici goana după ideal – alături de „tot
titor, mai cu seamă că perioada lugojeană a inventatorului ceea ce este omenesc” – nu îi este străină: „astfel, nedeosebind că apa e alta/ dar aceeaşi piuă roteşte/ hora la râşniţa
era aproape necunoscută.
Volumul bilingv, româno-albanez EXERCIŢII DE piciului la la Mancha”(REPLICĂ). Fiecare mişcare poetiSINGURĂTATE, în traducerea cunoscutului traducător că, gest al creaţiei este o mutare pe „tabla de şah” a realităşi poet Baki Ymeri este o antologie lirică în selecţia auto- ţii şi în acelaşi timp o replică a lucrului în sine al filosofirului. Exegeţii au remarcat la Ion Scorobete o anume ele- lor: „în fiecare zi cineva mă botează/… îmi descoperă câte
ganţă a stilului şi un rafinament cultural mai rar întâlni- un defect/ ce se tot amplifică/ la mutarea neizbutită/ pe tate, dar şi (am zice noi) o poezie concentrată până la limita bla de şah/ a realităţii”(IMPACT); „lucrul care mă pofteşermetismului – cum se exprimă poetul-critic Ion Pop în te prin toate/ ferestrele/ spiritului să-i dau de capăt/ înveslegătură cu al alt critic-poet, Gheorghe Grigurcu, cel care teşte în mine/ vitalitatea unei ploi/ mă înrobeşte atâta dracultivă un ermetism profund, rezonant cu creaţia altor co- goste…/…/ astfel beau eu plăcerea/ oferită ochiului/ cum
legi de generaţie, cum ar fi Mircea Ciobanu sau Florin Mu- se destramă întregul niciodată/ întruchipat”(EMOŢIE).
gur. Poet şi prozator, dar şi eseist de ocazie (când consideră Întâlnim, risipite pe suprafaţa poemului de marele risică e cazul), Ion Scorobete se dovedeşte scriitorul complex pitor formulări memorabile, care te duc cu gândul la clade care are nevoie literatura contemporană, în care, de la sici: „pietrele s-au făcut şoapte” (ISTORIE); la ce aş mai
optzecişti (generaţia noastră) încoace, e prea puţin ca au- adăuga şi eu la/ nimic o tuşă/…/ fragmentul se adapă/cu
torul să fie, simplu, poet sau doar prozator… E necesar să propria-i sete” (PORTRET); „incendiul/ se adăposteşte în
fie de toate într-unul singur, confirmând numita comple- graţia/ ochiului de izvor/ al copilăriei” (DOR). Într-o piexitate. Deşi el personal nu aparţine vreunui curent literar să, LAMENTO, întâlnim chiar un ecou dintr-un mare lici este de fapt un singular („singur printre poeţi” – vor- ric al Banatului, cel care „cântă” femeia şi marea: „desba lui Marin Sorescu), Ion Scorobete practică versul liber, pre femeie vorbeşte spiritul mării/ o fragilitate atât de exuşor ermetic, abstract şi livresc, fiind în adâncul sufletu- pusă/ compune simfonia valului…/ la taraba grecului
lui creaţiei sale un rafinat şi un calofil. Titlurile poemelor de la olimpk beach să caut secvenţa muntelui/ cu sânul
sunt inspirate, sună a autor clasic (sau, mă rog, în curs de bronzat”(LAMENTO); „eu la poalele acestui munte/ de
clasicizare…), iar în conţinutul poemului ideile lui Pla- răfuieli opintesc/ pe stânca propriului zbucium/ rezemat
ton apar „asudate”, „roase la guler”. „Imperiul mărunt” al de umbră/ într-o poveste ce şi-a pierdut somnul” (BELEunei vieţi paralele este marcat de titluri sonore şi sugesti- TRISTICĂ); „priveliştea mării se lasă cucerită/ de brăţara
ve care au, în ceea mai mare parte, acoperire „în aur” – au- munţilor/ ca o mireasă” (COVOR).

Un poet al esenţelor
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Poetul stă la taifas, nu cu anticii greci, ci doar cu contemporanii locuitori ai Eladei întâlniţi în vizite turistice;
dar şi cu clasici ai literaturii universale: „… cum îi împacă pe sartre cu de beuvoir/ sub platan// între pietrele de august” (CĂLĂTORUL); „astfel, mi se pregăteşte
Itaka neliniştii vehemente/ ca dinamică a zilei de luni…
căci se aud cuvintele în gramatica relaţiei/ precum în
relicvă paşii lui ulise/…/ focul mă distribuie în labirintul de unică folosinţă/ prin ostroavele câmpului cu lupi
mecanici”(SORGINTE – lui Benjamin Fondane).
Elementele „de contur” se aglutinează atât de tare încât
riscă să sufoce , dacă nu înţelesul – capacitatea cititorului
de a decela sensul abscons al elementelor poetice aflate ca
nişte seminţe plantate adânc în brazda semanticii: „frunzele pomului au obosit în metal/ sunt de paloare cadaverică/ zâmbetele/din colţul străzii a 5-a/…/ se desenează vioi
intenţia/ dincolo de cartierul improvizat al ţiganilor/ căci
râd printre dinţii de ferăstrău/ când iau în răspăr podoaba
unui păr pădureţ/ care nu se lasă constrâns”(ELEMENTE
DE CONTUR).
*
E interesant de urmărit, în cele ce urmează, un poet al
esenţelor sublimate, care priveşte dinspre cotidian către
interiorul fiinţei lucrurilor: „prin venele mele curg sevele/
muntelui rusca/ prezenţa lor se certifică/ în neacomodarea
paşilor mei cu asfaltul/ aruncat vraişte pe cărările urbei…”
(GENEALOGIE); „de cuviinţă găsesc/ să schimb la ocazie
luntrea/ din zilele rău famate…”(REPLICĂ).
Astfel, implicat în cotidian, poetul e conştient că relaţiile sociale nu pot fi propice/faste creaţiei, dar – prizonier în cotidianul strict şi irecuzabil - îşi păstrează curiozitatea necesară şi (in) suficientă creaţiei, anvergura aripilor insului creator: „în baza de date a lui Dumnezeu/ inima mea e mereu şarjată/ dacă îndepărtându-mă totuşi/
de odaia în care picură neîncetat hemoglobina/ un magnet nevăzut mă ţine/ pe circumferinţa verde/ a satului de
munte/ unde lucrează mirific/ aerul bine oxigenat şi/ mi se
pompează în infrastructură/ combustia focului de a doua
zi (CASA ROŞIE, citat integral).

Parfumurile esenţiale.
Ferestrele spiritului

Fără a fi abscons, lirismul abstract-intelectualist al poetului aminteşte de epoca de glorie a suprarealismului românesc, în poezii precum CASTELUL ONDULATORIU
(„fresca lui Walt Disney îmi bate/ verbul stâng cu o frezie/
de intenţie”); TOAMNĂ(„inocent/ se profilează pe oglinda/ cenuşie a dimineţii/ patrulaterul veşted al liniştii”);
POEM DISTINS („suburbiile dau cu ferestrele în câmp/
colorează vocea soarelui/…/ plivesc apoi în text/ buruienile dulci/ şi laptele câinelui). Deşi unele par scrise pentru
îngeri (cum opera filosofică a lui Kant, conform propriei aserţiuni era făcută pentru înţelegerea lui Dumnezeu),
celelalte – cele mai multe – sunt făcute să încânte privirea
lăuntrică a muritorilor. Poetul cultivă o matematică (vezi
volumul grigurcian „Un trandafir învaţă matematica”) –
dar mai curând o enigmistică a rostirii. Care eşuează tandru în suprareal, acea „irealitate imediată” a lui Max Blecher, cum am văzut în exemplele precedente, excerptele
din volumul Elemente de contur. În ciuda unui anume curent de opinie critică, poezia lui I.S. este apăsat intelectualistă, cultivă acea propensiune spre abstract şi livresc care
nu se află la îndemâna oricui. De aceea, cititorii lui sunt
nu atât foarte rari, cât extrem selectivi. Este necesar să te
acordezi pe aceeaşi frecvenţă spre a-l putea gusta, să petreci timp în jurul poemului, ca în preajma unui foc de tabără sufocat de prieteni. Să i te dedici.
Nu puţine din piesele lirice ale volumului în discuţie
sunt de un suprarealism afişat, de bun simţ şi bun gust, dar
care incită, suprasolicită atenţia unui lector grăbit – respinge lectura fugitivă. Acel gen de lectură care pe unii îi
îndepărtează, atrăgându-i pe alţii definitiv. Poemele sunt
mici bijuterii complementare care se adaugă una alteia
după un principiu necunoscut al dominoului (precum
plăcile acelea mici de „cesarom” care ne-au răcorit plăcut
tălpile copilăriei, fiindcă acum nu mai sunt la modă): fiecare din ele „rotundă”, împreună fiind menite a acoperi
întreagă pardoseaua rostirii cu verbe).
Autoreflexivitatea multora din poeme marcate „I.S.” ne
duce cu gândul la imageriile inclasificabile ale neantului,
nimicului existenţial, deşi fiecare din ele îşi poartă prin
lume încărcătura lui de sugestii: „castelanul râde în sughiţuri/ de istorie rituală/ retuşează fântâna săpată de/ condamnat la mijloc/ cum ar etala un blid de linte (CASTELUL ONDULATORIU). Avem aici un univers conturat de
nelinişti, angoase, convulsii, ca în poemul ASTFEL ÎMI
IEI PULSUL: „îngustă/ tot mai îngustă/ e fâşia ce desparte/ ape de întâmplări/ de care nu ştiu/ să mă bucur/ neîndestularea formulei de a ademeni/ pasărea zilei…” Cu
toate acestea (spre deosebire de M. Turcu) noi nu decelăm
aici o scriitură „construind în lirismul unghiular al postmodernismului”, ci mai curând în datele unui suprarealism întârziat, remanent în cotidianul contemporaneităţii. Aceste poeme, cum zice Lucian Alexiu, „sunt mai întotdeauna un şir de notaţii rapide, fracturate, lăsând impresia de discurs fracturat, de depoziţie despre o lume şi
un timp anume, făcută cu sufletul la gură”. Un poet deloc
facil, dar a cărui lectură îndreptăţeşte din plin efortul şi
timpul dedicate ei.

Poetul este – uneori – producătorul unui lirism discret,
dar distins, iar alteori ostentativ afişat; dar mereu alert, deplin şi definitiv finisat: „de fapt numai înăuntru fiind pot/
căuta ieşirea spre un neunde/…/ eu lent cum mă ştiu şlefuiesc/ îndărătul uşii instrumentul/ care se va potrivi/…/
cum o distorsiune cu grad ridicat/ de risc/ încorolează matematic parfumurile/ esenţiale” (DISCRET); „lucrul care
mă pofteşte prin toate/ ferestrele/ spiritului să-i dau de capăt/ învesteşte în mine/ vitalitatea unei ploi/…/astfel beau
eu plăcerea/ oferită ochiului/ cum se destramă întregul niciodată/ întruchipat” (EMOŢIE). Existenţa cu oscilaţiile,
tribulaţiile ei provoacă eului poetic un soi de alternanţă
deal-vale, ca-n spaţiul mioritic blagian: „ar trebui să râd
când mă părăseşte/ această femeie graţioasă/…/ iar eu o
aşez la capitolul destin/ câtă vreme amintirile/ cu ea fac
*Ion Scorobete, Exerciţii de singurătate, Amanda Edit,
coadă/ în biografia valurilor/ ce pleacă şi vin/ pe mica pan- Bucureşti, 2011; Ion Scorobete, Elemente de contur, DAtă tot mai abruptă”(DUREREA).
CIA XXI, Cluj, 2011
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Ionel SAVITESCU

Capcanele istoriei

„Istoria secolului XX ne-a învăţat că erudiţia şi cărţile nu reprezintă, în nici un caz, garanţii împotriva sălbăticiei şi a cruzimii de care este capabilă fiinţa umană”
(Amos Oz)

N

Neîndoios, Lucian Boia este unul dintre cei mai productivi istorici români contemporani. Cărţile domniei sale cu
subiecte europene sau româneşti se succed într-un ritm vertiginos, atât în limba franceză, de unde sunt traduse şi publicate în Ţară, cât şi direct în limba română, cum s-a întâmplat cu două dintre ultimele sale apariţii:
Tragedia Germaniei, 1914 – 1945 (Humanitas, 2010) şi Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 şi
1950*, cercetare laborioasă ce continuă,
de fapt, investigaţiile întreprinse în Germanofilii. Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial
(Humanitas, 2010). Aşadar, în Capcanele istoriei, de-a lungul a opt capitole sunt
examinate sub raport intelectual, politic
şi cultural două decenii din existenţa României moderne, care au imprimat Ţării
o amprentă de neşters, începând cu revenirea lui Carol II pe tronul României, şi
sfârşind cu impunerea unui regim criminal şi ostil aspiraţiilor fireşti ale poporului român. Dar, între aceste două evenimente majore, ce au dominat prima jumătate a secolului al XX-lea, România a
mai fost zguduită de rapturile teritoriale
din 1940, când succesiv pierdem Basarabia, Bucovina şi ţinutul Herţei, Ardealul de Nord şi Cadrilaterul, apoi, participarea armatei române alături de armatele
Axei la agresiunea împotriva Uniunii Sovietice a produs destule nemulţumiri şi insatisfacţii. În aceste condiţii când cursul evenimentelor politice şi militare era defavorabil Ţării,
cum reacţiona intelectualitatea română? După împrejurări,
interese şi conştiinţa fiecăruia. De-a lungul cărţii se perindă
sub ochii noştri 120 de personaje surprinse în postura de
demnitate sau abjecţie (la pagina 19, anul de naştere a lui Tu-
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dor Vianu este 1897, nu 1898). Ce este relevant de menţionat, de la bun început, e faptul că indiferent de sistemul politic: democratic, dictatura lui Carol II, dictatura antonesciană – legionară sau comunistă, intelectualul român era rareori independent, recurgea adesea la abdicări şi umilinţe
jenante, încât ne întrebăm dacă cunoştinţele şi ştiinţa de carte a acestor cărturari nu puteau fi o stavilă contra barbariei?
Dar, se pare, că nu, aşa încât motoul ales din Amos Oz este
cât se poate de adevărat. În sfârşit, Lucian Boia, deşi nu indică în finalul cărţii măcar o bibliografie selectivă, a consultat după cum rezultă din subsolurile de
pagini, presa vremii, nenumărate jurnale
şi memorii, precum şi lucrări de referinţă apărute după 1990, însă nu exhaustiv,
deoarece pe alocuri a mai omis câte ceva.
Spre sfârşitul deceniului al treilea pătrunde în cultura română generaţia ’27, sub
oblăduirea lui Nae Ionescu (profesor cu
vocaţie, descoperitor de talente, orator,
director de conştiinţă, mentor politic),
care s-a risipit, sfârşind în plină putere
creatoare, situaţie de care a profitat Mircea Eliade, plecând definitiv din Ţară, iar
Constantin Noica a înfiinţat, la câţiva ani,
asociaţia Prietenii lui Nae Ionescu
(1946), în fine, Eliade, Cioran şi Eugen Ionescu s-au desăvârşit dincolo de fruntariile Ţării. În acele decenii tumultoase,
când ideologiile refractare – comunismul
sovietic, fascismul italian, nazismul german şi ustaşii croaţi –, dominau Europa,
în România apariţia legionarismului este
privită ca o şansă de regenerare morală şi spirituală a naţiunii române – În noiembrie 1940, Cioran conferenţiază la radio „Profilul interior al Căpitanului”: „Într-o ţară de slugi,
el a introdus onoarea, şi într-o turmă fără vertebre, orgoliul”, p. 163 –, aşa încât simpatiile legionare şi adeziunile sporesc în sânul tinerii generaţii, din păcate, umbrite de crimele făptuite de legionari: „Nu este însă un mare secret: legionarismul aparţine marii familii a milenarismelor, acele ideologii care îşi propun <tabula rasa> şi instaurarea unei lumi noi
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(cum a fost, în felul lui, şi comunismul)... <Spiritele alese> nu
au fost atrase de idealismul mişcării, idealism care, în exces, a
condus pe de altă parte la o barbarie fără margini” (p. 135).
Se pare, însă, că în sânul mişcării legionare au existat două
direcţii: una aservită Moscovei (care a comis rebeliunea din
ianuarie 1941, lucru dovedit de Alex Mihai Stoenescu în
„Armata, mareşalul şi evreii”, Ed. RAO, 2010, p. 227) şi o
alta dependentă de Berlin, care s-a salvat, părăsind Ţara. Carol II – personalitate controversată, cu apetit pentru cultură: „Încurajarea culturii rămâne probabil singurul capitol fără
umbre în cariera lui regală. A vrut să fie un rege al culturii...
I-a ajutat pe <creatori> şi material, într-o anumită măsură,
dar mai ales dându-le sentimentul că reprezintă ceva în societatea românească”, p. 112 –, revenind în noiembrie 1938
dintr-un periplu european (Londra, Paris, Berlin), fără prea
mari garanţii de protecţie a integrităţii Ţării, ia decizia, poate pripită a eliminării Căpitanului, ce a generat un şir de crime monstruoase şi abdicarea regelui. Eliminarea Căpitanului şi a elitei legionare, decapitată în urma asasinării lui Armand Călinescu a avut, cum s-a observat ulterior, consecinţe imprevizibile pentru Ţară (p. 137). Protector al Academiei Române, Regele este adulat de scriitorii români, care se
întrec în elogii la adresa Suveranului – Felix Aderca, Rebreanu, Călinescu, Sadoveanu, Arghezi, Camil Petrescu, fraţii
Teodoreanu, Ion Marin Sadoveanu etc. – acesta generos, îi
răsplăteşte pe fiecare în parte. Evident, credibilitatea legionară s-a încheiat odată cu executarea lui Armand Călinescu
şi a lui Iorga (faptă reprobabilă ce a dezamăgit profund, cu
puţine excepţii, p. 170). Regimul antonescian şi războiul au
provocat noi temeri intelectualităţii române, de o eventuală
invazie sovietică în România. Eugen Lovinescu publică în
1942 „P. P. Carp, critic literar şi literat” – în care Lovinescu
atrage atenţia asupra tendinţelor expansioniste ale Rusiei,
vechi de aproximativ 250 de ani, de la Petru cel Mare: „Rusia este duşmana noastră permanentă; este stânca ce ne ameninţă să ne strivească în fiece clipă a existenţei noastre. E inexorabila fatalitate geografică de care trebuie să ţinem seama
în toate împrejurările” (v. Nicolae Florescu „Înapoi la Aristarc” – reevaluări critice –, vol. II, Căderea în timp, Ed.
„Jurnalul literar”, Bucureşti, 2010, p. 155). Sfârşitul războiului, încheiat cu înfrângerea Axei, ocuparea României de către Armata Roşie, refuzul multor români de a reveni în patrie, iar cei rămaşi sunt acuzaţi de colaboraţionism – excepţie Mihail Sebastian: „Figuri necunoscute, nume inexistente –
un amestec de rataj disperat, de mediocritate care răbufneşte,
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* LUCIAN BOIA, CAPCANELE ISTORIEI. Elita intelectuală românească între 1930 – 1950, Ed. HUMANITAS, 2011

B T de Dan Sandu

Născut la Tg. Ocna, pe 31 martie, 1954, cenaclind
prin Bucureştii anilor ’80, timp în care a absolvit şi Facultatea de filologie, dar şi profesând diferite meserii,
Dan Sandu, actualmente profesor în Berzunţii Bacăului,
după Vămi răstignite, Albind de-atâtea primăveri şi încă
vreo câteva cărţi, revine cu o antologie personală de peste 250 de poeme, la Editura TIPO – Moldova, 2011, convingându-ne prin poemele ce ţin de cotidian, întâmplări
din crâşme, nostalgii, etc. Toate aceste lucruri, după ce,
în anii amintiţi, N. Georgescu scria: „Poetul m-a impresionat cu o frază vâlţoasă, proaspătă, de pământ reavăn,
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vechi ambiţii, vechi mizerii, toate reînviate cu obrăznicie, cu
ostentaţie. Nu-mi iert laşitatea de a nu le fi strigat în faţă tot
ce meritau”, p. 277 –, între care Sadoveanu, pe care Arghezi
refuză să-l apere, chiar pentru suma de 200.000 de lei, oferiţi de N. D. Cocea şi Gala Galaction în 1946 (p. 279), însă
trimitem din nou la volumele domnului Nicolae Florescu
„Înapoi la Aristarc”, II (2010) şi „Mihail Sadoveanu. Între
realitate şi mit” (2011), din care cunoaştem un Sadoveanu
mai aproape de realitate. Şerban Cioculescu se declară om
de stânga, scriind în Dreptatea (9 februarie 1947): „Comuniştii mi-au fost simpatici când erau prigoniţi, dar au încetat
să-mi placă din momentul în care s-au schimbat în prigonitori. Este clar?” (p. 281). Iorgu Iordan scrie articole „demascatoare” la adresa lui Ion Petrovici în Tribuna poporului,
această atitudine faţă de Petrovici şi-a păstrat-o şi în Memorii II, 1977, p. 128, şi în volumul „De vorbă cu Iorgu Iordan”
de Valeriu Mangu (1982). Aceste impresii subiective ale lui
Iorgu Iordan despre Petrovici sunt anihilate, bunăoară, de
acelea ale lui Constantin Kiriţescu, autor al volumului „Portrete. Oameni pe care i-am cunoscut” (1985, pp. 291 – 292):
„Ion Petrovici era un intelectual de rasă, inteligent, cu o frumoasă cultură filozofică, literară şi artistică, cu talent de vorbitor şi scriitor... Simpatic şi prietenos în relaţiile cu lumea, era
o plăcere să stai de lucru în contact cu el, şi în raporturile de
serviciu ce aveam împreună, nu m-a făcut niciodată să simt
distanţa ierarhică care ne separă”. În sfârşit, după instalarea
comuniştilor la putere încep represaliile: scoaterea profesorilor din universităţi, indexarea cărţilor, detenţia celor indezirabili. Pericle Martinescu este exclus din partid în 1950, dat
afară de la Direcţia Presei, situaţie pe care o examinează în
Jurnal: „Aceasta a însemnat o eliberare, iar felul cum s-a desfăşurat <verificarea> şi concluziile pe care le-am tras în cursul ei m-au convins odată mai mult că un om cinstit, cu un
pic de demnitate, hotărât să privească adevărul în faţă, nu
poate să fie membru al PMR, nu poate să fie comunist. Comunismul şi demnitatea umană, comunismul şi adevărul, comunismul şi sinceritatea – sunt noţiuni care se exclud” (p.
329). Evident, multe alte chestiuni de amănunt ar fi trebuit
abordate, dar o prezentare de carte nu poate fi completă, ci
numai provocatoare la lectură.

imagine crudă, barbară, de aici pasiunea lui pentru ţăran”.
Sau Cezar Ivănescu: „…un poet de talent căruia îi place
să scrie frumos, alexandrin, un poet autentic”.
Poate nu dădeam aceste exemple, dacă saltul calitativ
al poeziei sale nu ar fi fost elocvent, concis, în poeme vioaie, alteori ironice, mergând până la sarcasm, cotidianul fiindu-i calea cea mai cunoscută şi de speculat poetic,
unde prezenţa ochiului atent şi neiertător nu are odihnă.
B T, căci aşa se numeşte cartea, probabil de la expresia bun de tipar, conţine poeme din diferite etape, dar
aproape de anii noştri, cu titluri de multe ori inedite, inHYPERION
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citante şi, în acelaşi timp, memorabile; dar nu de puţine
ori cele care tind către morală socială. Cartea nu are cicluri sau secvenţe, în schimb conţine destule recomandări ale unor condeie cunoscute şi necunoscute, de la Calistrat Costin la Romulus Dan Busnea. Cum e viaţa poetului? Cam aşa: „Mai scrii/un rând/mai mergi la serviciu/mâine poate/un punct/o virgulă nu-i/de colea să/baţi
din călcâie/să dai din copite/cazon/deci mai avem şi realizări/somnul lor ca un cuib/atent migăleşte/socotitorul –
creion ţinut/profesorul şi doct/după ureche/creion chimic muiat/în scuipat/uite cum desenează/o şoaptă/scuipă drace în sân/ce nu ţi-e bine?”. – Socoteli. Sau despre
prietenie: „Cum ţi-ai învins sângele, prietene, /pământul străin pe florile tale,/scăpat din grădină ca un fante târziu…/ştii să ţii un cântec în palme, rotund, /fărăntoarceri,/e bine poate aşa, înflorind/într-o după-amiază cu moarte,/cu zeflemeaua iubirii nedesluşite pe chip./
Iată gloria, vei zice/dinlăuntruri de spaimă, vorbind/despre moarte şi naşteri/ca un filozof neinventat, orgolios şi
meschin asemenea” – Sânge învins.
Unii poeţi moldoveni au talentul şi abilitatea de a face
poezie din orice, cum este şi cazul nostru: „Mi-am spus
aproape şoptit -/proletcultismul este/cea mai ieftină dintre religii/ -ca şi dragostea de altfel-/în numele gloatei
poţi înjunghia/firul de iarbă căutându-l/pe Marx printre butoaie de rom/- numai el îţi va trece/hauhaul prin
răni – numai el/îţi va alina tristeţea/rânjind cu traista în
băţ/slinul sublim al unui surtuc/peticit – desigur asigurarea la adas/precum ţi-a fost hărăzit./Parcă ziceai ceva
de-o hazna?” – Opiu. ; unde politica mult prea roşie nu
a făcut decât să se bage în …hazna.
Cotidianul, cum am mai spus, se simte acut, mai
ales în cazuri de o deosebită gravitate: „Păianjenul trecut la creştinism/îmi aminteşte de Blaga/o sală de sport,
un hoţ/de director strângând cotizaţii cutia/milei pentru partid. Toate acestea/inventează absurdul./O inimă
de profesor aruncată în stradă/îşi face cochet toaleta…/
poate mâine un nou peţitor/să trăieşti bine/cine ştie…” –
Hieroglife ; ori amintind de birurile puse de stăpânire:
„Taxa/pe cer pe/respirat/atenţie o singură/nară/te poate
costa/mai multă/lumină/cine spune/că-n România/nu
mai/încapi/de omagii?” – Festivitate, denotă nu numai
sila, ci şi îngrijorarea autorului faţă de starea noastră – şi
pe bună dreptate.

J

Geo VASILE

MESAJE NOSTRADAMICE
92 p). începând încă din titlu enunţă şi denunţă zo-

Joi 22 martie 2012 a avut loc lansarea celei de-a
opta cărţi de poezie a Mariei Calciu, Golul din ciob, în
spaţiul special amenajat al Librăriei Sadoveanu. Remarcabil a fost nu doar afluxul de public iubitor de
literatură, ci si invitaţii speciali ai poetei;un qui pro
quo involuntar a conferit un plus de farmec intervenţiei plină de miez a medicului-literat, ex-ambasadorul
Caius Traian Dragomir.
Cea mai recentă carte a Mariei Calciu, a opta, Golul din ciob-poem, (Fundaţia Scrisul Românesc, 2012,
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Modernismul poetului se face simţit şi în Chiromanţie: „Mai ţii minte/nimeni n-a luat în seamă/în vara aceea/tabloul pictat de palmele tale/ca o fiţuică pentru copiat/dulce povară de poame/de paseri de ceruri uscate/
zaharisite dulceţi/până şi cântul chior/răstignit în gâtul
cocoşului/de munte vândut mai apoi/la mica publicitate”.
Tot năduful de profesor elevat se descarcă pe impostorii îmburgheziţi, inconştienţi şi dornici de publicitate ieftină: „Trăim într-o lume rapidă/mic burghez zvârlit peste/bord mai anţărţ/mârâie noaptea crâşmelor/consacrate
vipurilor dezghiocate/la cel dintâi barbut/condus bărbăteşte/bani de ţigări/cu greu împrumutaţi de la/rude sărace/teama de faliment/încă neprevăzută de apostoli/chipul
tău numele tău înscris/în pisania unei biserici/banii tăi puţind/pentru ecuson roşu/cotizaţia neplătită/de la revoluţie/
de cine te temi?” Dan Sandu demonstrează încă o dată că
este un poet al evenimentelor, mici sau mari, ale societăţii; prăpastia în care a căzut sau este pe cale să cadă o bună
parte a românilor. O adevărată disperare simte autorul în
Absenţă: „Mi-ai spus/tu eşti absenţa/amăgit ţipătul nopţii
lovit de trotuar…/ ; şi, mai departe : „Un panegiric rupt/
din inima purtată sărat/în tatuaj de pictură votivă/se face
uitare înger negru de absenţă/şi nu mai putem a muri/nu
mai avem a trăi”. Dezamăgirea atinge cote maxime în Brevet de revoluţionar, unde nici Creatorul şi nici Bach nu ne
mai pot salva : „Să te ferească Dumnezeu/Doamne/să cobori printre noi/să vezi ce n-a mai rămas/din oameni/atât
de europeni vânătorii ocrotitori/de câini osce fmi cefta/
atât de globalizaţi comedianţi/de partid/nici usturoi nici
gura/doar nu te-am împuşcat noi/Doamne/erau nişte bieţi
terorişti/-tereorişti cum le spuneam noi -/şi atunci n-am
mai fost/li se bloca uneori arma/şi mai scăpa câte-un fraier/- oricum, culmea ironiei, ziceam noi, nu va scăpa de
tranziţie/să vezi ce christoşi şi dumnezei-/Te-am descoperit între timp/nu există sfeştanie pentru ei/lângă Tine/eşti
invocat la două mâini/ca-ntr-o fugă de Bach/n-ai să mai
vii/singurătatea Ta/va da în clocot.
Poetul, fără putere socială sau de alt fel, încearcă să
se mulţumească cu aceste poeme, nescontând bineînţeles, pe vreun rezultat corectiv.
Dar şi numai acest gest al lui ne dă o speranţă. În ce?
Poate doar în faptul că are/avem libertatea cuvântului
care, mai devreme sau mai târziu, ne va duce spre autentica democraţie.

dia dizarmoniei şi a contratimpului faţă de lume, un
semn negativ ce lasă să se întrevadă dorul poetei de
sfera-perfecţiune, de întreg, de plinătăte, de împlinire, de certitudini nestrămutate. Nu altceva îşi dorea,
prin acelaşi tip de rapel contrastiv, Paul Celan, întitulându-şi unul din volumele sale, “Trandafirul nimănui”.
Cele 12 texte poetice ce compun acest corpus aparent discontinuu şi totuşi unitar dau glas unui reci-
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tal dramatic, misterios, tragic în sensul verbalizării
unei solitudini dialogice, dacă putem spune aşa, căci
protagonista sugerează mereu un parteneriat, un tu,
oferind cititorului un evantai de interpretări: să fie
cumva vorba de un cuplu pământean, de o primejdioasă erotopaegnie, jeux d’amour pe viaţă şi pe moarte, sau mai curând, de primirea mesajelor din partea
unui emisar al divinităţii prin procedeul gură la gură.
Iată un exemplu din zecile ce se pot da, de ars poetica, în sprijinul celor afirmate mai sus: “Mereu/acelaşi
cântec/ce doar atunci venea din mine//cântat/aşa/de/
parcă nimeni/în/niciun/gând/nu l-a
cântat/Plecând apoi fără de nume/
când îţi venea aproape umbra/lipită/des/cu întrebări/ce/dezlipeau
din tine/urme” sau “Mi se lovea de
gânduri/tăcerea/unei/porţi/de dincolo de care/ne aştepta/un/Turn/cu
umbră de ferestre/şi/palme de cepsidră/Să cântărească/Stânca/în care
mulţi/loveau/cu zaruri de pământ//
Eu/ trebuia să-i pun/pe frunte/şi/în
palme/şiraguri de silabe/cunună de
cuvinte/Iar/tu/doar trebuia/venindu-te spre mine/să mergi/pe urma/
Stâncii/cu tălpile curate-(...).
Concepte şi abstracţiuni ce orbitează în jurul unei idei poetice precise şi izvorăsc dintr-o conştiinţa poetică veritabilă, sunt îmblânzite de figuri de stil antinomice (“câte/ ploi/
secate/prin mine/treceau”) , de metafore şi analogii memorabile tip “te decojeai de/timp”, “clepsidra
oarbă/a început să curgă/în/sensul invers/morilor/
din/vânt”, “curburi de îndoieli”, “adâncul din scântei”,
Şi prin această recentă carte Maria Calciu dă la
iveală o etapă a noului curs douămiist al poeziei româneşti contemporane, al dicteului fracturat şi cazurilor de modificare a tranzitivităţii verbelor ( nu numai grafic, ci şi ca impostaţie a rostirii silabelor, cuvintelor şi versurilor), dar bine temperat şi temeinic
controlat, amintind de orfismul necuvintelor lui Nichita, de reprezentanţi ai generaţiei şaizeciste italiene, monografiate de regretatul erudit, profesor universitar şi italienist Cornel Mihai Ionescu sub genericul “Generaţia lui Neptun” ( Edoardo Sanguineti,
Nanni Balestrini, Eglio Paglarini, Alfredo Giuliani
etc.), dar mai curând de onirismul unor Dali (Şiind/
că doar aşa/am fi putut lega/săgeţile din zaruri/ce se
scurgeau/pe Stâncă”), de delirul muzical al unor înaintaşi precum Amelia Rosselli, Gherasim Luca, Virgil Mazilescu sau Gellu Naum. Procedeul “tehnic” cel
mai frecvent este unul al conexiunilor de relee prin
reiterarea obsesivă a unor lexeme iradiante (altele de
la carte la carte), în jurul cărora se dă acest spectacol
cu un singur actor (ca la Beckett, să zicem), ce nu exclude mirabilul, stupefiantul salt la trapez (fără plasă)
în văzduhul “frumuseţii convulsive” de care vorbea
André Breton: “Curgându-te apoi/mireasmă peste/
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cioburi/cu/iz de păpădii//prinzând în copci/de tine/
perdelele din pietre(...)” sau “Tot încălţând asfalturi/
cu/ochi de păpădii//Schimbând/din mers/şi/polul/
baghetei de urcat/prin/ scări/de coborât(...)”.
Pentru Maria Calciu poezia este oficierea unui
mister (urme, umbre, semn de întrebare, răspuns), instituirea unui cod, cifru, a unei polisemii dinamice,
destructoare şi totodată dornică de punţi: “Dar tu,/
de fiecare dată/acoperindu-ţi urma/cu/ cioburi dintr-un/pol/orientat/spre/Turn/ca astfel/Ochiul-Ochi/
-lăsat cu mult în urmă-/să nu îţi mai măsoare/direcţia
din mers(...)”. Spre deosebire de idealul de frumuseţe al unui Baudelaire (Je hais le mouvement qui déplace les lignes...) Maria Calciu cultivă
acest necontenit, martelant ritm ondulatoriu, al curgerii continue, acest
glissando verslibrist fără de sfârşit,
dar şi al scrisului în oglindă precum unele coduri leonardeşti, celebrul autor al frescei „Cina cea de taină”: „Fără să poată/ însă/cu/umbrele
pierdute/prin tine fluierând/ -oricât
de mult şi des/le-ai fi spălat cu mine
-/Să spargă nici/oglinda/în care copiai/cu palma rând pe rând/ - văzute
numai invers/din stâgacătre dreapta/şi/doar de jos în sus-//Mulţimi de
umbre pline/cu/porţi de aşteptare/
În ea intrând apoi/de parcă/chiar la/
Cină/ajunse ar fi fost/aduse/din răspântii/prin tine răsturnate//Nu într-un gol de ciob/
care mima doar Cina”.
Personal aş fi preferat alt titlu în acelaşi spirit al
visului diurn mazilescian, tip „Turnul din clepsidre”,
dar, autorul, suveran absolut, doar el ştiind cifrul
propriei scrieri, poate decide. Noi putem doar să ne
mirăm sau să admirăm arta Mariei Calciu, una a jertfirii altruiste, de o frumuseţe emoţionantă a imolării de sine ce înseamnă vocaţia şi nobleţea talentului,
iar nu mimetism: „În timp ce eu tăceam/vorbind numai/în/ Stâncă//Numai în ea plângând//Ca nu cumva vreun val de/mărăcini şi sare/să/cadă peste tine/
un pas/doar/mai devreme//Şi astfel/Umbra/Stâncii/
din care-ţi adăpai/şi gândul/printre semne//să plece
grea/ la vale(...)”. Asistăm la regizarea intraverbală a
unei poezii existenţiale în chip de balet cvasi imaterial, în ciuda cuvintelor-necuvinte extrem de concrete, lexical vorbind.
Se cuvine să încheiem acest comentariu cu câteva mesaje nostradamice ale Mariei Calciu: „În tine
am simţit un/ semn/răspuns desprins dintr-o balanţă/cu unghiuri/curbe/dezlegate/scurgându-se fără de
paşi//În timp ce altul/mai departe/cu/paşi de scări/te
aştepta/să-i prinzi şi lui/de tine/drumul(...).
A bon entendeur salut!
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A
Ortansa Cojoc

Incantaţii

Apărut de curând la Botoşani, ţinut al marii poezii, pământ binecuvântat, la Editura Geea – nume, parcă predestinat – al zeiţei Pământ, volumul Incantaţii al Gabrielei Anisie mi-a căzut sub ochi acasă la o prietenă, colegă
de facultate, aceeaşi care mi-o prezentase, cu ani în urmă,
pe autoare.Fiica mea, prunc pe atunci, s-a bucurat de câteva frânturi de astfel de incantaţii. Mi s-a părut că Gabriana grăia în metafore, că respira poezie. Dar nu voia să publice şi de fapt nici să scrie nu voia.Acum, din preaplin, a
ţâşnit izvor limpede.
Titlul volumului –deloc întâmplător, acoperă întreaga
sferă semantică a termenului folosit:cuvântul autoarei este
magic,poezia sa este rodul unei adevărate ceremonii şi lectura ei provoacă încântarea. Cartea, inspirat ilustrată de
Minerva Sauciuc cu sensibilitate şi cu frăţească dragoste,
are două părţi: De-a huţa-n curcubeu, versuri, şi Incantaţii,
mici –mari – poeme în proză rimată. Suflul poeziei autentice le străbate pe amândouă. Titlul primei părţi te invită
în universul magic al copilăriei, al prunciei,de fapt; ideea
legănării,”de-a huţa”, sugerează, credem, şi pe cea a spaţiului
ondulat, mioritic şi, sub curcubeu, mirific. Jocul, legănarea
şi povestea, ca şi plinele de candoare întrebări, sunt dimensiuni fundamentale ale acestui univers,anunţate de mulţi
termeni-titlu : Joc, Poveste, Hai în poveste, Nani, nani ş.a.
Cu plăcută „zăbavă” am „ars” la focul cuvintelor vrăjite de Gabriela Anisie, pe care o simt un munte de suflet şi
un pisc de minte.
Versurile şugubeţe, săltăreţe –precum veveriţele ce ţopăie din pagină în pagină în acest volum, par a fi destinate
copiilor; candoarea lor, permanenta aplecare spre joc, miracolul mirării şi prospeţimea şi ineditul întrebărilor lor
sunt prezente. Dar sunt cu mult mai mult decât atât.
Autoarea a rămas sufleteşte copil pur; lipsită de dulcea
povară a maternităţii,se joacă cu puii altora; cu puii de om,
de brad, de flori, de stea, de vultur, de melc,de arici, de licurici, ca o mamă universală, substituindu-se şi/sau identificându-se cu mama natură.Ascultă cu puiul de rouă (!!!),
ce rupe pâinea-n două, povestea vântului,pe cea miraculoasă a bobului de grâu,povestea cuvântului şi alte minunate poveşti şi ni le spune. Mustrată de zori de zi că nu dă
odihnă cărării, eul liric duce vietăţilor pădurii „lapte de licurici”; greierului, care-i căntă „ atât de cu dor” i-a dat „lapte de alior”; micilor vietăţi prinse în veselă horă le dă „lapte de vulturi”. Este aceasta grija mamei universale: a pruncilor, a cântecului, a horelor, a poveştilor.
Chiar dacă „tâmplele luminii” îi sunt ninse, sau poate
tocmai de aceea, Gabriela Anisie se caută mereu; în bobul
de rouă, în spice. S-a regăsit şi-şi păstrează identitatea. S-a
prelungit în ea bobul, s-a făcut holdă, adică” pâine mare,
mare” ;în ea este şi brazda-vezi elogiul muncii plugarului
şi al ţărânii sărutate de plug şi de soare -,şi apa, căci elogiază izvorul, şi mai ales dorul de zbor –cocor alb, pui de vultur-, şi mai ales de puritate şi de frumos.
Gingăşia puilor –de om, de melc, de nea, de stea, este
plastic exprimată de imaginea poetică a florii, rugate să
„dea huţa puişorii”.(Nana).Accentele ludice se împletesc, în
cele mai multe dintre creaţii, cu cele grave, sau alternea-
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ză; motivul- recurent, al melcului le leagă, parcă. Dacă în
Nana eul liric se identifică cu puiul de om ce rosteşte tulburătoare întrebări despre melc şi puiul lui, în cea de a doua
poezie această voce este a maturului bântuit de eminescian nenoroc: podul din palmă i-a fost luat de un val de
lacrimi.O astfel de inedită imagine poetică construită pornindu-se de la cea comună, a podului de piatră, nu este singulară în volumul acesta de versuri pentru copiii de toate
vârstele, puri şi cu gândire şi simţire magice.
Metafora-simbol care defineşte eul liric este cea a cocorului alb, sau/şi a puiului de vultur, cu o aripă de cer şi
una de pământ. Ideea este susţinută şi de motivul –recurent- al curcubeului –când leagăn, când izvor, acelaşi din
care a băut nemurire Lucian Blaga, şi de motivul veveriţei „suveică între cer şi pământ”. Pline de candoare, dar şi
de adânc tâlc sunt întrebările puiului de om: „Dac-arunc
un bob de grâu în râu, peştii-şi vor face pâine?” „Când ies
aburi din râu, sunt aburi de pâine?” (Întrebări...Întrebări);
„Dacă albina adună polen din viorele, face miere ,albastră?
”(Dacă) ;”Cum oare trag brazde cocori pe cerul de brazi?
”(Iar întreb)
„Bobul de grâu ia câte-o gură de cer sănu fie pe pământ
stingher?” (Nedumerire). Elogiul pâinii începe cu cel al mâiinii trudite, bătătorite, care face ca bobul de grâu” să zburde-n lumini”,” să urce-n pai de rai”, după ce a bătut în „cerul gurii ţărânei”(Gând de poveste).Elogiul purităţii şi al jocului se împleteşte, se contopeşte cu cel al cuvântului şi al
poveştii. Cuvintele cheie, multe titluri, definesc acest univers poetic al ingenuităţii , al „ puiului”,univers etern: pui,
poveste, bob, veveriţă, melc, arici, licurici, curcubeu, stea,
lună,soare, cer ş.a.
Memorabile metafore şi metafore –simbol se întâlnesc
şi în proza rimată –de fapt o altfel dar autentică poezie...
modernă; multe construcţii ar putea fi, desprinse din întreg,
adevărate, minunate poeme într-un vers, concurând cu
haikuurile :”Poţi să te crezi cocor alb, când în podul palmei
s-aprind licurici”(Părere);”Timpul se dă de-a dura printre răzoare cu roua-n picioare” (Timpul);”Grâul se rosteşte-n pâine” (Încă o poveste); „Luna fecioară a călcat,într-o
doară, coada unui balaur-nor” (Pânda).”Ce adâncă-i copilăria...poruncă pentru cărarea-mpietrită sub paşi...” (Spinii
Hârtopului). Nu pot fi necitate măcar câteva plastice metafore, unele de identificare :”timpul morar”, „balaur-nor”,
„pleoapă de cer”,”acoperiş de lună”,” hăţuri de miere”,”batistă
de nor”,”lămpi de toporaşi”.
Robită de „cocorul jucăuş” ce „trage brazde pe cerul de
brazi”, Gabriela Anisie şi-a pus sufletul şi imaginaţia în căuşul mâinilor şi, „deşi-i grea truda”, ne dă apă vie, în rostiri vibrante. S-a adăpat cu lumină de lună, de stele şi de
licurici, s-a îmbătat la nunta unui brad cu o stea sorbind
stropi de rouă şi de soare, şi- a pus aripi la fântâna sufletului, ca să ne dea să bem din „din izvoare puteri de ape
noi” şi vechi; eterne! Şi aşa poate „iar vom zbura”. Ca în
vis! Ca în copilărie!
Cine nu citeşte această mică-mare,frumoasă, carte va fi
lipsit de bucuria zborului şi a visului,datorată şi insistenţei
prietenei, de la P. Neamţ, a autoarei.
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Criticul şi opiniile sale

Cărţile de critică sunt, prin definiţie, inteligente. Se mai
întâmplă şi să nu fie aşa, însă trăsătura generală a unui critic este aceea de a-şi proba capacitatea de înţelegere şi de
exprimare, de decriptare şi de interpretare a textelor literare. Cel mai adesea, stofa unui critic se vede după verdictele pe care le dă. Verdictul este ceea ce aşteaptă oricine de
la un critic literar de profesie. Şi nu e adevărat că el trebuie să spună neapărat „da” sau „nu”, conform unei logici bivalente; poate foarte bine să includă în judecata sa ambele
posibilităţi, atunci când detectează punctele bune şi punctele slabe ale unei cărţi, calităţile şi defectele unei concepţii,
ale unei construcţii literare sau poate să observe că un autor se ridică până la un nivel acceptabil, dar nu mai mult.
Ceea ce nu e nici o acceptare integrală, nici o respingere integrală, este o evaluare. În asemenea cazuri, un critic bun
tratează lucrurile în aşa fel încât să lase cititorului posibilitatea să hotărască. Este un avocat pledant ce asigură juriului
posibilitatea celei mai bune aprecieri, ceea ce asigură participarea acestuia şi, desigur, şi o anumită doză de satisfacţie.
Eşecurile, mi se pare mie, sunt sancţionate mai repede şi mai drastic în exerciţiul critic decât în cazul literaturii
propriu-zise, pentru că acolo rămân, de multe ori, destule posibilităţi de a descoperi o serie de merite – măcar talentul, ca potenţialitate, dacă nu construcţia în sine, şi tot
există ceva –, în vreme ce un critic mediocru îşi arată limitele de la început şi, nu arareori, fără rest. Actul critic este
ca un test de inteligenţă; anul viitor un critic nu va avea un
IQ mai bun decât anul acesta.

Când instrumentele exegezei
se actualizează

Angajat de trei decenii pe teritoriul atât de primejdios
al criticii, Ion Simuţ este conştient pe deplin de capcanele
meseriei. Îi ştie bine virtuţile ei şi, implicit, şi faptul că pariurile sale nu pot fi decât câştigate sau pierdute. Dacă ar fi
să căutăm o încadrare pentru un spirit critic atât de puter-
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nic cum este cel al autorului Diferenţei specifice, titlul volumul de debut, în 1982, atunci de bună seamă că ne aflăm
în dificultate. Opera sa îl arată drept un istoric literar redutabil şi plin de acribie, drept un subtil analist al textelor, în
măsură să pună în mişcare un arsenal logic aproape imbatabil, un cercetător al înzestrat cu simţ filologic şi minuţiozitate (cronica ediţiilor semnată multă vreme în „România
literară” impunându-l ca pe un extrem de serios cartograf
al domeniului acestuia în care azi se mai pricep atât de puţini), dar şi un observator perspicace al vieţi literare, unul
care se descurcă mult mai rapid decât mulţi dintre noi printre problemele ei, nu o dată dilematice sau litigioase.
Finalmente, criticul de la „Familia”, una dintre cele mai
bine timbrate voci critice ale noastre din ultimii ani este,
aşadar, recognoscibil în toate aceste ipostaze, cărţile sale
vorbind de la sine, dar parcă nici una nu constituie ceva
care să-l definească cu adevărat – sunt şi alţi istorici literari
şi monografişti, sunt şi alţi critici cu bună privire analitică
– aşa cum îl distinge în breaslă articleria lui dedicată chestiunilor controversate sau problemelor actualităţii literare.
Fie că este vorba despre revizuiri, fie că este vorba despre
interpretarea corectă a unor date şi fapte cultural-literare,
fie că ne referim la previziuni asupra evoluţiei unor evenimente sau fenomene. Cu aceasta, Ion Simuţ seamănă uneori cu analiştii şi comentatorii de politică, pentru că numai
la aceştia, când sunt foarte buni, creditul ce se poate acorda predicţiilor şi verdictelor lor poate fi substanţial, pentru
că echilibrul judecăţii, capacitatea de a intui sau de a vedea,
dincolo de contingenţe, ceea ce constituie esenţa fenomenelor se dovedeşte atât de interesantă ca spectacol al ideilor şi atât de utilă ca mijloc de a ne pregăti pentru evoluţii
ale unui viitor mai mult ori mai puţin apropiat. În această
ordine de idei, impresionează în mod particular la el felul
în care îşi exprimă opiniile.
Dacă se vorbeşte uneori despre critica de verdict în ceea
ce priveşte valoarea cărţilor, atunci, pentru fenomenul literaturii în ansamblul său, pentru conexiunile lui, în calitaHYPERION
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te de corpus de texte rezultat în urma unor procese voluntare, intenţionate, de creaţie şi aflat în relaţie cu o epocă, o
mentalitate, cu calităţile personale ale autorului şi aşa mai
departe, cu domeniul social şi cu istoria în domeniul acesta, probabil că se poate folosi termenul de critică de opinie.
A face critică de opinie este ca şi cum ai scrie editoriale
ample, lungi, aproape exhaustive pe diferite teme, în timp
ce editorialele obişnuite ale publicaţiilor – nu numai ale celor culturale sau literare, în chip special – doar creionează
o problematică, lansează o provocare, surprind cu un verdict sau cu o formulare, fac cunoscută o atitudine. De multe ori, textele lui Ion Simuţ sunt articole critice în toată regula – specie mai rar practicată la noi –, iar lectura lor este
una care oferă cititorului satisfacţii şi provocări pe care nu
le poate găsi în alte producţii ale domeniului. Pe lângă de
toate calităţile importante, probate cu fiecare carte tipărită, Ion Simuţ se dovedeşte un redutabil critic de opinie. Şi
pare mai mult decât evident că ştie bine acest lucru despre
sine din moment ce unul dintre volumele sale se numeşte
Confesiunile unui opinioman (1996).
Avem de-a face, în cazul lui, cu un critic ce pune raţionalitatea la baza tuturor demersurilor. Natural că, în principiu, toţi criticii procedează, mai mult sau mai puţin, în aceeaşi linie. Dar la autorul Revizuirilor (1994) este vorba anume de faptul că acest demers se bazează – vizibil în felul în
care textul se structurează, în maniera care ideile se înlănţuie – pe raţionamente. Iar raţionamentele au nevoie, bineînţeles, de probe şi de argumentaţie. toate îmbrăcate într-o
retorică, preferabil cât mai captivantă.
Iată cum îşi introduce cititorul în metoda cu care a
abordat materia monografiei Rebreanu. Dincolo de realism
(1997): „Probabil că trebuie să spunem celor suspicioşi că
relaţia noastră cu opera lui Rebreanu nu a fost condiţionată
sau dirijată de bibliografia critică: am ponit întotdeauna de
la texte, dar nu ne-am permis, din onestitate, să creăm impresia falsă că facem o lectură inocentă. De altfel, nu există critic inocent, iar dacă, totuşi, cineva stăruie să se prezinte astfel, în cazul în care nu se joacă sau nu are un puseu
de nostalgie, el este cu siguranţă un ignorant, iar un ignorant nu poate fi critic. Fără un spirit de orientare în câmpul ideilor şi fără confruntare de opinii sau chiar conflict
al interpretărilor nu ne putem situa lucid şi adecvat în universul valorii”.
Aşa este: nu există critic inocent! Un critic literar vine
către texte cu talentul său empatic, cu o cantitate enormă
de lecturi bine asimilate şi cu un set de concepte, de definiţii şi de alte cunoştinţe teoretice şi de istorie literară clare in minte. De asemenea, cu o platformă „ideologică”, presupusă a fi constituită din concepţia sa proprie cu privire la
fenomenul literar, precum şi la conexiunile acestuia cu alte,
multe şi variate, domenii. Aşadar, criticul abordează textul
din perspectiva propriilor idei. Ceea ce, bineînţeles, nu se
confundă cu prejudecăţile, pentru că ideile criticului au un
nivel de complexitate ce include, între altele, întreţeserea cu
ideile provenite de la alte personalităţi critice.
E un fel de program postmodernist în cele citate mai
înainte, dar aşa era epoca şi aşa cerea, dincolo de voinţele
subiective, spiritul ei. Vorbind despre lucrarea sa, autorul
lasă să se vadă metoda, îmbinările şi aşa mai departe. Un alt
critic, ar fi oprit discursul pe această temă la ideea enunţa-
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tă în prima frază, el are însă nevoie să exprime mai mult, să
aducă şi o opinie, adică aceea despre inocenţă şi ignoranţă..
De pe o asemenea platformă, criticul Ion Simuţ putea
constata, abordând personalitatea şi opera lui Liviu Rebreanu, că exegeza acestuia a intrat de mult într-un fel de stază,
că s-a instalat, în rândul interpreţilor şi al publicului, convingerea că opera rebreniană este una limpede şi accesibilă, despre care nu ar mai fi nimic de spus, în ciuda progreselor făcute de instrumentele analitice. Dar autorul studiului acestuia, ce poate fi socotit exemplar în toate privinţele, a ajuns la concluzia, urmărind cu sagacitate, consecvent,
cele mai semnificative studii ale operei lui Liviu Rebreanu,
că imaginea aproape osificată a marelui romancier, oficializată, cumva, încă de prin 1935, a început să fie „re-umanizată” prin eforturile critice întreprinse după 1965. Prin urmare, în ce-l priveşte pe autorul lui Ion şi al Răscoalei, „sub
afirmaţia neutră şi fadă de construcţie narativă trebuie să
desluşim o întreagă poetică a romanului, în spatele formulei simpliste de creator de viaţă se ascunde derutanta problematică a realismului ca o noţiune cu geometrie variabilă
în conştiinţa estetică a scriitorului; dincolo de constatarea
banală a trudei artistice se află o dramatică geneză, reconstituibilă printr-o operaţiune de arheologie hermeneutică”.
Declarând, câteva pagini mai înainte, că în privinţa lui
Rebreanu trebuie reluat totul pornind de la texte, Ion Simuţ
îşi dezvăluie şi metoda, deci, şi precursorii de care se ajută
în această delicată şi laborioasă întreprindere: „Procesul detabuizării şi scrutării în adâncime a operei a fost declanşat
de eseul monografic al lui Lucian Raicu, datând din 1967,
şi de desfăşurarea ediţiei critice începute de Niculae Gheran în 1968”, pentru a adăuga: „Nu se va sublinia niciodată îndeajuns importanţa acestor două repere în schimbarea progresivă a imaginii biografiei şi operei rebreniene, în
sensul dinamizării portretului intelectual şi al cunoaşterii
aprofundate a procesului creator, pentru a înlătura crusta
de banalităţi ce sufocă germinaţia vieţi tăinuite şi palpitul
secret al semnificaţiilor umbrite”.
Ce s-ar putea spunea nou despre Rebreanu, se întreabă,
în preambulul studiului acestuia atât de pasionant scris, remarcabil prin echilibrul opiniilor şi al argumentaţiei – trăsătură ce pare un paradox, dar, din perspectiva celor dedaţi la jocul cu ideile, perfect acceptabil şi pasionant? Probabil că numai psihanaliza să mai poată aduce interpretări
la care nimeni nu s-a gândit încă.
Poate şi pentru că instrumentul psihanalitic nu îi este
îndeajuns de la îndemână, în totalitatea lui de o diversitate deconcertantă azi, din cauza atâtor orientări şi sisteme,
fiecare cu liniile directoare proprii şi cu terminologia specifică, nu întotdeauna concordante – Simuţ nu se amestecă niciodată unde nu ştie totul sau aproape totul, aşa încât
lectura textelor lui creează sentimentul că nu prea există
domenii conexate cu literatura, dar nu numai, care să îi fie
străine. În consecinţă, pentru că hăţişul de teorii psihanalitice ar pune serioase probleme de alegere, chiar specialiştilor, în urmărirea unor direcţii şi discutarea teoriilor celor
care le-au iniţiat şi aşa mai departe, se opreşte la unul dintre
sistemele critice cumva acreditat, şi anume, psihocritica lui
Charles Mauron. E simptomatic, în sensul celor spuse mai
adineauri referitor la complexitatea şi dificultăţile adoptării liniilor psihanalitice, faptul că Ion Simuţ a simţit nevoia
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să scrie un subcapitol substanţial în care să precizeze esenţa şi modalităţile prin care metoda lui Mauron poate fi înţeleasă şi abia apoi să treacă la aplicarea ei pe opera şi personalitatea lui Rebreanu.
Atâta doar că, aplicând-o şi apreciind că o ipoteză de urmărit ar fi aceea a cuplului etern ca mit personal la Rebreanu, constată (în pofida unei concepţii apriorice, bazată, pe
cât îmi dau seama, pe hiperbolizarea unor aparenţe, proces psihologic absolut firesc, de altfel, pe care îl putem trăi
fiecare dintre noi) că ea, adică în formula „dezvăluită şi explicită”, se potriveşte numai cu Adam şi Eva, Gorila şi Pădurea spânzuraţilor; „în restul creaţiei rebreniene putem vorbi
numai de latenţa unei astfel de figurări a erosului”.
Tocmai această neîmplinire a punerii în practică a unei
astfel de metode relevă, pe de-o parte, faptul că ea e relativă, altfel spus, se poate aplica bine unor autori (eu însumi
m-am servit de ea, surprins fiind că textul pe care am aplicat-o o ilustra „ca la carte”), doar parţial altora şi poate numai cu foarte mari rezerve celor mai mulţi, iar pe de alta,
că opera lui Luiviu Rebreanu este, totuşi, una a realismului,
circumscrisă poveştii, naraţiunii, ficţiunii, şi nu una poetică decât într-un cadru foarte larg al înţelesului acestui concept. Or, după părerea mea, psihocritica, atunci când este
posibil să fie aplicată, se potriveşte prin excelenţă poeticului şi mai puţin altor moduri literare.
În totul însă, monografia pe care Ion Simuţ o dedică lui
Liviu Rebreanu este atât de bine „temperată”, exploatează
atât de documentat şi de inspirat contribuţiile predecesorilor, combinându-le discret cu propriile ipoteze de lectură, pentru a oferi, ca rezultat, un Rebreanu interpretat la zi,
încât poate fi considerată un model al genului.

Proză contra poezie

Iniţiativa pentru studiul aprofundat al lui Liviu Rebreanu se leagă de o manifestă pasiune pentru universul prozei şi
ar fi greu de găsit în literatura română actuală un critic mai
înclinat pentru ficţiune şi mai ostil poeziei. Această atitudine în privinţa poeziei o vom discuta ceva mai departe. Voi
spune, deocamdată, că, pur şi simplu, Ion Simuţ este un iubitor al prozei, ceea ce-l face să nedreptăţească poezia întro anumită măsură, şi este clar că nu ne aflăm în faţa unui cititor de poezie, mai ales în formulele mai noi cu care ea se
prezintă în ultimele două decenii.
Eterogen, cumva, din punctul de vedere al construcţiei,
dar vădind, mai ales în micile studii dedicate unor autori, însoţite de fişe bibliografie, o certă vocaţie pentru istoria literară, volumul Reabilitarea ficţiunii (2004) confruntă cititorul,
mai întâi, cu ideatica unor eseuri în care problematica prozei este susţinută cu un ardent militantism – foarte necesar,
de altfel în perioada scrierii textelor din această carte –, pus
în slujba sensibilizării criticilor şi mai ales a literaţilor asupra
faptului că e – era! – necesar ca romancierii noştri, mai mult
decât criticii, să-şi pună în mod serios problema modului în
care tradiţiile solide ale prozei româneşti pot fi continuate.
Lumea prozei are, pentru Ion Simuţ, cel puţin în perioada
contemporană, virtuţi superioare poeziei. Totodată, proza
românească vădea, la vremea respectivă, o masivă rămânere în urmă faţă de literaturile de prin alte părţi dar mai ales
în raport cu ceea ce păreau a fi propriile ei repere de evoluţie.
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Şi aici – dacă lăsăm la o parte obstinaţia aceasta a concurenţei între domeniul poetic şi acela al prozei, sau poate
tocmai propter hoc – criticul merge la ţintă, fiind în măsură să aducă logica lucrurilor pe teritoriul lor: „traversăm un
moment de criză a romanului românesc contemporan? (…)
Ştiu care e replica optimiştilor şi a gândirii simpliste: tocmai
acum, când apar atâtea romane [nu apăreau la acea vreme
chiar atât de multe pe cât aprecia autorul acestei pledoarii
şi nici calitatea lor nu era prea grozavă, cu doar foarte puţine excepţii, dar aceasta e, desigur, opinia altui critic – n.m.,
R.V.] să vorbim despre criza romanului? Exact ca în urmă
cu câţiva ani [pe la începutul deceniului al zecelea, revista
„Caiete critice” dedica două numere consecutive, dacă îmi
amintesc bine, tocmai acestui subiect – R.V.], când s-a discutat mai insistent criza literaturii contemporane, răspunsurile unora încurcă în mod voit planurile [criticul e generos;
răspunsurile unora nu indican decât ignoranţa sau incapacitatea conceptuală, teoretică şi nimic mai mult; nu trebuie
să-i suspectăm de rea-credinţă ci numai de inadecvare, deşi
nici asta nu e chiar de bine pentru un critic – R.V]. Nu o criză de producţie e în chestiune, ci una de structură, de „sistem literar”, de adâncime, de poetică şi retorică a romanului”.
Cauza acestei crize o vede aşa cum o văd şi alţii, dar nuanţele, sintetizate laolaltă cu liniile directoare ale fenomenului în sinopticul lui la momentul respectiv (amintesc faptul
că este vorba de situaţia particulară a literaturii române; în
Occident sau în alte părţi ficţiunea şi-a menţinut cursul) fac
din acest diagnostic unul care, chiar dacă astăzi tinde să devină din ce în ce mai mult istorie, merită toată luarea aminte. Şi pentru că este important în privinţa cunoaşterii evoluţiilor literaturii noastre, şi pentru fineţea inciziei criticului.
„Cel dintâi aspect care merită relevat” – spune el – „ţine
de criza naraţiunii. Ficţiunea a suferit o puternică uzură morală, din cauza asimilării ei cu minciuna şi din cauza concurenţei realităţii. Modul de viaţă în tranziţie e un mod mult
mai neliniştitor decât orice ficţiune; capacitatea problematică a acesteia din urmă a slăbit. De aceea, sensul prefacerii
în raportul dintre ficţiune şi realitate vizează reabilitarea autenticităţii ca stil. Autenticismul ar fi în măsură să relegitimeze ficţiunea şi să redea încrederea în ea. Concurenţa jurnalului şi a mărturisirilor de aici vine: din autenticitatea depoziţiei despre sine şi lumea cu care s-a confruntat eu-l legimizator.” Efectul secundar care îl deranjează, pe bună dreptate, cel mai mult pe criticul aflat de veghe asupra sistemului cu care analizăm literatura şi fenomenul literar, este acela al acordării „unui statut estetic exagerat oricărui jurnal”.
Aşa încât, dacă ne aducem aminte atitudinile criticilor, în
majoritatea lor, din acei ani, putem conchide, pe urma cronicarului, că bieţii critici sunt şi ei sub vremi. E vorba în primul
rând de criticii care nu sunt înarmaţi cu cele trebuitoare analizei şi valorizării corecte, desigur, şi erau destui atunci, mai
cu seamă dintre cei care, din lipsa profesioniştilor, se „reciclaseră” de la scrisul artistic la critică.
În eseurile, studiile critice şi cronicile din Reabilitarea ficţiunii, ca şi în cele câteva interviuri inserate în partea finală a volumului, Ion Simuţ are de atins mize mai mari decât
cea care ar rezulta din simpla evaluare a sintagmei din titlu.
El caută să ne facă să înţelegem cum şi mai ales de ce a evoluat literatura ultimilor ani în felul în care a evoluat, care era
situaţia la momentul scrierii, dincolo de orice partizanate şi
susţineri ale unor mode şi încearcă, de asemenea, să schiHYPERION
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ţeze un profil al evoluţiei viitoare. Aici, criticul e mai puţin
inocent, mai puţin dezinteresat, mai subiectiv decât oricând.
Teza pe care vrea să o impună este aceea că literatura română
trebuie să acorde mai multă atenţie prozei, care va fi mijlocul
de a o scoate din marginalitatea acuzată de noi toţi. Dincolo de o prezumtivă inapetenţă pentru poezie, care i s-ar putea imputa, este clar că, în această chestiune atât de spinoasă, dreptatea este de partea lui.
Adevărul este că Ion Simuţ dispune de o formaţie clasică temeinică, disimulată, poate – şi de aceea mai greu de
detectat, pentru unii, care uită că elocinţa este proprie clasicismului –, sub retorica aceasta a susţinerilor, disocierilor.
De aici forţa opiniilor sale şi, în cele mai multe cazuri, justeţea lor. Soliditatea abordărilor ţine de un fel de completitudine pe care educaţia în spirit clasic o reclamă, înţelegând
prin formaţie în spirit clasic nu cantonarea în schemele literare şi de interpretare ale trecutului, ci rigoarea în pregătire,
în dezghiocarea subiectului până în ultimele consecinţe. Îmi
permit chiar să afirm că multidisciplinaritatea însăşi a unei
asemenea abordări ţine tot de echilibrul ce nu vrea să prejudicieze nici o latură a creaţiei, nici o viziune de interpretare.
Cu singura excepţie privitoare la poezie, pe care o vede
excesiv privilegiată. Chiar juriul pentru premiile Uniunii
Scriitorilor pe 1999, condus de Eugen Negrici, nu a acordat
nuci un premiul la proză, ceea ce îl revoltă profund pe critic. Dar să-i dăm cuvântul, de data aceasta cu o luare de poziţie apărută într-un volum ulterior, Simptomele actualităţii
literare: „Toate premiile din ultimii ani (până în 2000) stau
cu ochii aţintiţi la poezie (sau ne îndeamnă pe noi să fim cu
ochii îndreptaţi într-acolo) dar evenimentele importante în
literatura română contemporană se petrec în altă parte. În
plus de asta, cititorii de poezie au dispărut aproape cu totul. Mai mult decât atât, toţi criticii de poezie sunt de acord
că asistăm de câţiva ani răi la o inflaţie a poeziei, nesancţionată în nici un fel, ba dimpotrivă, e încurajată de asemenea
procedări favorizante. Dacă vrem să acordăm (sau să recunoaştem?) un prestigiu social cărţilor sau autorilor premiaţi nu o putem face pe baza unor volume publicate în tiraje
confidenţiale (cum sunt cele de 200-300 de exemplare, maximum 500) şi cu o difuzare inexistentă. Problema e (dacă
voi fi bine înţeles, deşi mă îndoiesc) nu că se acordă un premiu de poezie, ci că nu se acordă nici unul prozei (doi ani la
rând) şi se acordă trei-patru poeziei, într-un mod de-a dreptul tezist şi pătimaş.”
Revenind la roman, viziunea, categorisirile, analizele de
suprafaţă şi de profunzime, în sincronie şi în diacronie ale
lui Ion Simuţ par de natură să producă, mai devreme sau
mai târziu, o istorie a romanului românesc de după cel deal doilea război mondial, o carte care, dacă ar apărea, ar avea
multe atu-uri pentru a întrece alte sinteze: „În privinţa atitudinii faţă de lume şi a viziunii artistice încorporare într-o
Weltanschauung s-ar putea întreprinde o sinteză asupra romanului nostru contemporan privit prin prisma categoriilor dezistoricizate ale curentelor literare, chiar dacă am păcătui prin desuetudine şi descriptivism (prin ceva tot trebuie să greşim) şi astfel am avea următoarele compartimente:
construcţia clasică, romantismul epic, labirintul baroc al romanului, devitalizarea manieristă, realismul ca regim epic
totalizant, excesul naturalist, simbolismul fantast, individualismul psihologist, registrul experimentalist(-avangardist),
tendinţa intelectualistă. Trebuie să precizăm că vedem inte-
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lectualismul ca o tendinţă înnoitoare dominantă a modernităţii (deci, şi a actualităţii), ca ultima vârstă în evoluţia spiritului literar.” Premise mai mult decât faste pentru un asemenea demers istorico-literar.
Cum se va îndeplini efectiv aceasta? „În ceea ce ne priveşte, mărturisim că dificultatea nu o resimţim în împărţirea
romanelor pe „clase” (pentru că există atâtea categorii estetice gata constituite ce aşteaptă a fi explicate), ci în ierarhizarea valorică. De aceea am căutat un criteriu axiologic de diferenţiere şi am apelat la unul clasic şi (recunoaştem!) oarecum vetust, dar eficient: acela al raportului dintre conţinut şi
formă. Lămuririle le-am obţinut din capitolul corespunzător
din Estetica lui Tudor Vianu (1976).” Dacă e aşa, atunci admiraţia aproape necondiţionată pentru terminologia şi mai
ales pentru taxonomia lui Nicolae Manolescu – doric, ionic,
corintic – ar trebui să fie bemolată.
Mai departe însă, unele dintre opţiunile criticului mi se
par discutabile. Nu îi împărtăşesc entuziasmul pentru Dumitru Ţtpeneag şi pentru romanele acestuia. Dumitru Ţepeneag este un prozator de valoare medie, nicidecum nu cred
că „ar putea fi un Umberto Eco al nostru” (dacă nu mă credeţi, luaţi seama măcar la năzbâtiile pe care le aşterne pe hârtie în La belle roumaine!); nu mi se pare defel că grupul oniric ar fi „participat fertil” la „dificilul proces de diversificare estetică” pentru că nu era o alegere decât pentru câţiva şi
destul de infertilă pe un plan literar general. Spun aceasta şi
după ce am parcurs argumentele făcute publice într-un text
ulterior de către Ion Simuţ, care, în contrabalansarea atitudinii majorităţii criticilor, pe care o socoteşte anti-Ţepeneag,
simte nevoia nu să îşi apere neapărat opţiunea, cât să reafirme valoarea unui scriitor în care crede, ulterior în favoarea
unei plasări pe o poziţie superioară a scriitorului în canon.
De asemenea, cred că de o supraevaluare beneficiază D.R.
Popescu, un prozator care se inspiră masiv, într-adevăr, din
mituri, dar cu o scriitură şi o construcţie absconse, încâlcite
nejustificat şi nu din necesităţi de construcţie.
Extrem de pertinente şi de utile pentru orice istoric literar consideraţiile legate de opera lui Mircea Horia Simionescu, Radu Petrescu şi, în general, despre Şcoala de la Târgovişte, dar şi despre mulţi alţi prozatori. Formaţia solidă de
cărturar a lui Ion Simuţ îşi pune amprenta pe toate analizele, dându-le credibilitate. Nu şi atunci când acceptă că uneori opera trebuie luată separat de autor, iar alteori, cum ar fi
cazul lui Eugen Barbu, nu. Or, dacă adoptăm criteriul estetic, atunci cel moral nu are importanţă decât în cadrul unei
abordări a biografiei, nicidecum a operei. Este uimitor cum
un critic de o asemenea profunzime şi suprafaţă, mergând
adeseori până la a numi lucrurile incomode, prin a contrazice opinii larg răspândite, deşi greşite, cedează şi el ideologizărilor la modă. Nu susţin că Barbu, ca om, ar fi de absolvit, susţin, chiar dacă autorul Reabilitării ficţiunii se întreabă
cum ar putea fi aşa (de ce se întreabă, când ştie foarte bine?!),
că uneori artiştii – iar scriitorii sunt artişti – pot fi moralmente la mare distanţă de înălţimea operei pe care o realizează. Şi, la urma urmei, nu susţinem noi că arta, în esenţă,
nu are de-a face cu morala?

„Opiniomania“ şi judecata literaturii

Dar acestea sunt accente particulare. Simptomele actualităţii literare (2007) se dovedeşte o carte ce dă măsura criticului de opinie care este Ion Simuţ. După părerea celui care
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scrie aceste rânduri, avem în ea una dintre cele mai pasionante cărţi (nu ignor, desigur, că textele, cel puţin unele
dintre ele, cât am putut să cunosc, au văzut lumina tiparului mai întâi în diferite publicaţii) de critică din ultimii douăzeci de ani.
Cele mai acute teme ale anilor 2000 (rămase în picioare,
cu mici modificări de perspectivă, şi astăzi): canonul, revizuirile, disidenţa, exilul, evaluarea postmodernismului românesc, şansele literaturii noastre la premiul Nobel, provincialismul cultural, premiile literare, mizele prozei, din nou reabilitarea ficţiunii, ţelul (nobil şi din punctul meu de vedere
şi pentru care trebuie încă luptat, militat) cel mai drag, poate, al criticului Ion Simuţ, colaboraţionismul scriitorului român şi multe altele fac o lectură captivantă, textele duduind
de idei şi excelând în luări de poziţie ferme, dar cel mai adesea cumpănite, logice, expuse cu verva demnă de un mare
maestru al barei. Argumentaţie, contraargumentaţie, desfăşurate cu un stenic spirit dialectic. Şi iar argumentaţie, pentru că nu pare că toată lumea ar îmbrăţişa acestei idei cu aceeaşi deschidere.
Analizele acestea, atât de bine documentate, au darul de
a oferi modele de abordare în virtutea logicii, a bunului simţ
(eludat, adesea, de către diverse poziţii partizanale drapate în
sofisme de tot felul, bine ticluite, trebuie să recunoaştem, ale
unora dintre vedetele scenei culturale), pe baza studiului textelor şi pe baza coroborării datelor venite nu numai din cărţi,
dar şi din presa literară, din articole şi interviuri, din cronici
şi editoriale şi aşa mai departe. Ori de câte ori abordează o
problemă, Ion Simuţ lasă impresia că ştie totul despre rădăcinile şi despre ramificaţiile ei, că s-a documentat, inclusiv
în presa străină atunci când subiectul o pretinde, în aşa fel
încât pare că verdictul ar trebui să se impună ca de la sine.
Volumul se deschide cu un tablou succint, dar foarte apăsat schiţat, al principalelor repere de evoluţie a literaturii române şi a vieţii literare româneşti în anii care s-au scurs de la
momentul 1989. Incisiv, direct, necruţător, Ion Simuţ amendează o sumedenie de opinii eronate, aşezând temele în cadrele din care pot fi judecate cu mai puţine distorsiuni. Se
implică în toate chestiunile care inflamează viaţa noastră literară, cum este aceea legată de canon, şi nu se sfieşte să contrazică unele voci influente în perioada scrierii articolului
respectiv, spre exemplu, acelea care voiau cu orice preţ să
acrediteze un mare clasic în persoana lui Mateiu I. Caragiale sau în Radu Petrescu. Ion Simuţ e un critic, un intelectual atent la lecţiile istoriei, ceea ce, nu chiar în treacăt fie spus,
ar trebui să fie o calitate a oricărui critic literar. „Ierarhia interbelică a rămas neclintită, dup cum s-a putut constata în
anii 1960-1970, la revenirea criteriului estetic. S-a conservat
intactă şi astăzi, după mai mult de şase decenii”. Sună contrariant, neplăcut pentru o seamă de critici universitari care
au investit multă energie în acte de lobbying literar, dar... de
necombătut.
De pe o asemenea platformă, nu ezită, de pildă, să sancţioneze excesele concepţiei asupra canonului promovate de
scriitorii optezcişti, în frunte cu gruparea care a croit colecţia numită „Canon” a Editurii Aula. Printre altele, avertizează criticul: „Nu poţi să construieşti un canon din opere neterminate, cu scriitori aflaţi în plină ascensiune (inclusiv prin
afirmarea postumă incipientă, în cele câteva cazuri) şi care
lasă în suspensie, a nedumerire, numeroase semne de întrebare: ce vor mai scrie?”
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Volumul reaminteşte, celor care au uitat polemica purtată în presa literară cu Horea Poenar, în urma criticii foarte aspre, dar meritate, a dicţionarului echinoxist coordonat
de universitarul clujean, redactor-şef al celebrei publicaţii,
că Ion Simuţ poate fi şi un polemist dur şi lipsit de inhibiţii.
Sunt multe alte probleme asupra cărora s-ar cuveni, poate, să insist, multe momente de acută delectare intelectuală
în urmărirea ideaticii din textele de atitudine ale lui Ion Simuţ. Este şi foarte greu să selectezi, pentru că, aşa cum le
prezintă, nici unul nu este privilegiat, nici unul de plan secund. Şi chiar aşa se prezintă lucrurile. Totul – subliniez –,
totul este important pentru o literatură care are încă de a
câştiga un destin.
Pentru că vorbim despre destinul literaturii române, implicit despre recunoaşterea ei în plan universal, un moment
de curioasă îndrăzneală îl constituie analiza „tactică” a şanselor noastre la un Premiu Nobel. Ca într-o sinteză asupra
eşichierului politic (dar nu e Nobelul literar, de mai mulă
ani, curată politică?!) redactată de un politolog versat, uns
cu toate alifiile analizelor şi predicţiilor, autorul discută în
amănunţime cine ar putea lua Nobelul şi ajunge la concluzia că Norman Manea ar fi cel mai bine plasat în momentul
scrierii articolului (de fapt, o serie de articole apărute în revista „Tribuna”, prin 2004, dacă îmi aduc bine aminte). Atâta
doar că, procedând la disecţia modalităţilor în care se acordă
premiul şi luând în calcul opţiunile ultimilor ani, posibilele alegeri viitoare, pe regiuni, pe ţări, pe popoare, pe culturi,
pe orientări politice, pe credo-uri literare, prognoza este că
Norman Manea nu va lua premiul, pentru că... tocmai îl luase Imre Kertész, scriitor cu care autorul Întoarcerii huliganului are un profil „politic” izbitor de asemănător. Aşadar, până
una-alta, nu! Şi, cu toate că o asemenea analiză apărea ca logică, întrucâtva, nimeni nu se gândise să o facă, cu atât mai
mult cu cât o bursă a pariurilor pentru Nobel există. Anunţurile făcute în fiecare toamnă, de atunci încoace, de către
Comitetul Nobel, nu au contrazis pronosticul lui Ion Simuţ.

O formă de iubire: critica literară

Mă tot întreb dacă nu cumva aş greşi rămânând doar la
definirea în calitate de critic de opinie în privinţa individualizării lui Ion Simuţ într-un virtual tablou de familie al criticilor români contemporani. Recunoscându-i excepţionala competenţă şi acribie documentară, pertinenţa analizelor,
subtilitatea cuprinderii sensurilor operelor, a relaţiilor acestora cu epocile, curentele, cu biografiile şi personalitatea autorilor, siguranţa verdictelor, strălucita artă a argumentaţiei
(într-o cultură în care mai toţi afirmă, fără să argumenteze), calităţile indiscutabile ale scriitorului, îndrăzneala de a
aborda şi subiecte fierbinţi, dar şi altele, care sunt mai mult
de apanajul erudiţilor, imi dau seama că mai este ceva.
Am să citez, aşadar, dintr-un text intitulat „Declaraţie
de dragoste pentru generaţia ’60”: „Nu prea se practică declaraţia de dragoste în critica actuală. Nimeni nu iubeşte cu
adevărat pe nimeni. Toată lumea are vigilenţa de a critica pe
toată lumea. A critica, adică a urî – în accepţia cea mai vulgară a criticii. Dar critica e o formă de iubire.” În cărţile şi
articolele lui Ion Simuţ, în întreaga sa carieră, de treizeci de
ani, critica pe care o practică se dovedeşte o formă de iubire.
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3. NIVELURI DE SUBLIMARE
POETICĂ (14)

Somnolenţa amestecată cu visul este, de fapt, un stadiu specific pentru starea poetică – o a doua natură. Clipele acestea sunt predilecte creaţiei (implicit imaginaţiei),
căci nimic nu-i mai plăcut ca într-un ceas să gândeşti la viaţa toată, atunci când n-ai vrea ca nime-n uşa ta să bată; [...]
Să stai visând la foc, de somn să picuri şi să visezi la basmul
vechi al zânei Dochii[1]. Atunci, În juru-mi ceaţa creşte rândurirânduri[2]. Iubita este motivul principal al visării: Răsai din
umbra vremilor încoace,/ Ca să te văd venind – ca-n vis, aşa
vii![3] Atunci când poetul se imaginează într-o atmosferă
bucolică împreună cu iubita, fericirea-vis se derulează întrun cadru natural izolat: Vom visa un vis ferice/ Îngâna-ne-vor
c-un cânt/ Singuratece izvoare,/ Blânda batere de vânt[4]. Fericirea celor doi îndrăgostiţi îşi găseşte împlinirea în spaţiul
oniric: O, priviţi-i cum visează/ Visul codrului de fagi!/ Amândoi ca-ntr-o poveste/ Ei îşi sunt aşa de dragi![5]
Singurătatea petrecută în visare pare a fi idealul eminescian de căutare a liniştii râvnite. În Luceafărul se simte
1.
2.
3.
4.
5.
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Idem, Opere I, ed. cit., p. 119.
Ibidem.
Ibidem, p. 120.
Ibidem, p. 75.
Ibidem, p. 101.
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mai pregnant decât în restul
operei starea de vis a noii realităţi, căci fata de împărat, în
povestea ei de dragoste cu
luceafărul nopţii, trebui de
el în somn/ Aminte să-şi aducă[6], provocând în felul acesta
noua realitate a somniei.
Visul lui Eminescu este un vis stăpânit cu luciditate: Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur,/ Când a nopţii întunerec – înstelatul rege maur –/ Lasă norii lui molateci înfoiaţi
în pat ceresc, […]// Mergi tu, luntre-a vieţii mele, pe-a visării
lucii valuri,/ Până unde-n ape sfinte se ridică mândre maluri,/
Cu dumbrăvi de laur verde şi cu lunci de chiparos[7]. Mai mult,
Eminescu se obiectivează într-atât, încât descrie mecanismul întreg al stării: Atuncea focu-mi spune povestea – a
mai frumoasă./ Din el o aud astfel cum voi să o aud (s.n.)/ Şamestec celelalte cu glasu-i pâlpâit./ Şi mândru-acest amestec gândirea-mi o descoasă,/ O-nşiră apoi iarăşi cum dânsa
a voit.// Astfel gândirea-nşiră o mie de mărgele – / Un şir întins şi luciu dar fără de sfârşit;/ Somnul m-apucă-n braţe prin
6. Ibidem, p. 171.
7. Idem, Opere IV, ed. cit., p. 110.
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gândurile mele/ Şi-n somn mă mai urmează a lor blând glas
uimit[8].
Câteodată imaginile sunt explicite, aproape povestite.
Altădată însă ele par mai degrabă imagini ale desenelor lui
Goya: Somnul aduce-n lume copiii lui nătângi[9]. Poetul, beat
de a visului lungă magie[10], aduce somnia în categoria somnului-plumb, a somnului morţii: O stinge a privirei tale faclă,/ Închide ochii tăi... aşa, aşa;/ Ce bine e să dormi adânc în
raclă,/ Să dormi adânc, să nu mai ştii ceva[11].
Se poate decela şi o posibilă sinonimie între lumea visului şi lumea creaţiei, în care poetul ia locul demiurgului:
Eu vecinic treaz (s.n.), din visu-ţi voi face o viaţă[12], un demiurg în puterea căruia stau înseşi visurile: Iar visurilor mele
le poruncesc să treacă./ Iar ele ochii-albaştri asupra mea şi-i
pleacă[13]. Altădată, lucrurile capătă contururi nefireşti: Se
clatin visătorii copaci de chiparos/ Cu ramurile negre uitându-se în jos[14]. Or, mai explicit, în Geniu pustiu, într-un colţ
al camerei lui Toma Nour dormeau una peste alta câteva
sute de cărţi, visând fiecare din ele ceea ce coprindea[15], aducându-se în felul acesta prim-planul descrierii interiorului
în care sunt înglobate rosturile şi resorturile interioare ale
esenţelor.
Făcând parte din aceleaşi categorii ale sublimării, zborul şi plânsul sunt dominantele specifice ale etapei de maturitate artistică, avându-şi izvorul în suferinţa cauzată de
prematura moarte a iubitei. Întocmai ca în viziunea religios-folclorizantă, înălţarea iubitei la cer este o imagine emblematică, dominată de viziunea morţii.
În fapt, zborul este o pendulare între vis şi moarte. În
poema Din străinătate, vorbind de presupusa lui moarte,
care-i va da gheţoasele-i fiori, poetul se vede zburând În visuri fericite […] către nori[16]. La fel, în Mortua est!, unde se
regăsesc aceleaşi reverberaţii ale morţii şi unde asocierea
se face cu aripile îngerilor, care nu sunt altceva decât sugestii ale zborului; umbra copilei transformate subit într-o
umbră albă şi pură zboară spre înalturi Cu-aripi ridicate la
ceruri pornită[17].
Ideea că zborul este simbolizat prin imaginea aripilor
– şi că acestea trimit mai degrabă la îngerul morţii – este
accentuată şi într-o poezie care ţine de perioada vieneză
(Împărat şi proletar), epocă relativ târzie faţă de perioada
creaţiilor de inspiraţie ipoteşteană: Chiar moartea când va
stinge lampa vieţii finite,/ Vi s-a părea un înger cu părul blond
şi des[18]. Din textele subsumate temei zborului, semnificative sunt imaginile zborului-plutire spre haosurile lumii abisale: O pasăre pluteşte (s.n.) cu aripi ostenite[19].
Zborul-vis, zborul-plutire/levitaţie este preponderent
apanajul epocii pomenite mai înainte. Întocmai ca ceasurile din tablourile lui Dali, Din noaptea vecinicei uitări, […]
8. Ibidem, p. 81-82.
9. Ibidem, p. 83.
10. Ibidem, p. 167.
11. Ibidem, p. 184.
12. Ibidem, p. 313.
13. Ibidem, p. 386.
14. Ibidem, p. 409.
15. Idem, Opere VII, ed. cit., p. 181.
16. Idem, Opere I, ed. cit., p. 8.
17. Ibidem, p. 37.
18. Ibidem, p. 61.
19. Ibidem, p. 114.
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toate curg[20], iar poetul ar vrea ca iubita să se înalţe într-un
zbor lin, diafan. Iubirea însăşi este starea de plutire narcotică, din care iubiţii nu pot ieşi niciodată: Lumina stinsului
amor/ Ne urmăreşte încă[21]; Iar prin cerul meu cu raze pluteşti îngere rosalb[22]; De mult sburai tu în lumi senine/ De nu
iubiai[23].
Anii înşişi se mişcă în versuri ca păsările cerului: Sburatau ani ca stoluri lungi pe şesuri[24], se spune într-o variantă
la Trecut-au anii… Încet se deplasează şi luna, tocmai pentru că în esenţa ei este de sorginte melancolică: S-aud cum
blânde cad/ Izvoarele-ntr-una;/ Alunece luna,/ Prin vârfuri
lungi de brad (s.n.)[25]. Dar nu numai luna, ci şi Stelele curg
– raze din ele lin pică[26]. Totul este mişcare: Stelele-n cer mişcă auritele zodii[27], lumina însăşi călătoreşte în spaţiul intergalactic Ca amintirea din trecut/ Încet încet se suie[28]. Cântarea însăşi sboar-amorţită ca un glas de vânt[29], stelele curg
încet la vale[30], norii trec lunecând pe ceruri[31]. Zborul păsărilor generează un impuls imitativ: Între nouri şi-ntre mare/
Zboară păsări călătoare,/ Cum nu pot şi eu să zbor,/ Să mă
iau pe urma lor? […] Că m-aş duce l Tot m-aş duce,/ […] Peste undele în spume,/ Peste mare, peste lume./ Şi-aş vedea cum
trec cu toate,/ Rânduri-rânduri arătate:/ Înnegrirea malurilor,/ Strălucirea valurilor,/ Stolul rândunelelor,/ Tremurarea
stelelor[32].
În Luceafărul[33], Hyperion este proiecţia visului împlinit
al zborului: Şi s-arunca fulgerător,/ Se cufunda în mare. Metamorfozele lui Hyperion se petrec sub regimul visării: Căci
o urma adânc în vis/ De suflet să se prindă/ […] Ea trebui de
el în somn/ Aminte să-şi aducă. Există în poem aceeaşi imagine a plutirii line: Venea plutind în adevăr; Şi pas cu pas pe
urma ei/ Alunecă-n (s.n.) odaie; Uşor el trece ca pe prag/ Pe
marginea ferestrei; Am coborât cu-al meu senin (s.n.); Şi se tot
duce… s-a tot dus.
Numai că aceleaşi aripi, însemn esenţial al zborului-plutire, devin în poem un cutremur nervos şi o concentrare de
sine, căci hotărârea de-a cere Demiurgului nemurirea este
o faptă de ordinul celor care transgresează însăşi imuabila ordine a universului. De data aceasta, zborul lui Hyperion are măreţie: Porni luceafărul. Creşteau/ În cer a lui aripe.
Timpul se concentrează şi el: Şi căi de mii de ani treceau/ În
tot atâtea clipe. Îl trag în urmă încă fire impalpabile ale sentimentului pământean: El zboară, gând purtat de dor,/ Pân
piere totul, totul, dar pe măsură ce înaintează în spaţiu, depărtându-se de pământ, coordonatele sunt cu totul schimbate, Căci unde-ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi spre a cunoaşte,/ Şi vremea-ncearcă în zadar/ Din goluri a se naşte. Mai

20. Idem, Opere I, ed. cit., p. 230.
21. Ibidem, p. 234.
22. Ibidem, p. 294.
23. Ibidem, p. 486.
24. Idem, Opere III, ed. cit., p. 144.
25. Ibidem, p. 255.
26. Ibidem, p. 298.
27. Ibidem, p. 300.
28. Ibidem, p. 324.
29. Idem, Opere IV, ed. cit., p. 9.
30. Ibidem, p. 485.
31. Ibidem, p. 507.
32. „Manuscriptum”, anul XXII (1991), nr. 1(82), Număr special
Eminescu – Poezii inedite, ediţie de Petru Creţia, p. 126.
33. Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 167-181.
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mult decât atât: Nu e nimic şi totuşi e/ O sete care-l soarbe,/ E
un adânc asemene/ Uitării celei oarbe.
Faţă de aceste imagini dominante ale zborului-plutire,
se găsesc, contrapunctic în poem, două imagini ale unui
alt fel de zbor: Şi s-arunca fulgerător; Părea un fulger ne-ntrerupt. Aceste două ipostaze ale zborului ţin de dinamica diferită a motivaţiei interioare a Luceafărului; de aici vine și
forţa năvalnică a zborului-combustie.
Starea de vis a copilului care se imagina zburând se regăseşte transpusă mai târziu în Sărmanul Dionis: Sărutarea ei îl umplu de geniu şi de-o nouă putere. Astfel îmbrăţişaţi,
[…] îi încunjură talia […], iar cu ceilaltă mână fluturând o
parte a mantiei se ridicară încet, încet prin aerul luciu şi pătruns de razele lunei, prin nourii negri ai cerului, prin roiurile
de stele, până ce ajunseră în lună.[34]
Imaginea iniţială a plânsului are concreteţea realului tragic al pierderii iubirii adolescentine: Ce fuse juneţia?
o umbră ce-şi plânge/ Trecutele-i doruri pustii şi nătânge[35].
Poetul ajunge de foarte tânăr la concluzia unei fatalităţi
conform căreia omul trebuie să-şi primească soarta şi să o
poarte ca atare: Dar aşa ne e destinul,/ Vitreg prea adeseori,/
Unui’ lumea i-acordează,/ Iar pe altul îl botează/ Cu-a lui rouă
de plânsori[36]. Atunci când în Mortua est! este plânsă iubirea pierdută, întrebările iau aspecte tragice, căci visele par
şi ele a se sfârşi în mormânt: Văd vise-ntrupate gonind după
vise,/ Pân’ dau în morminte ce-aşteaptă deschise[37]; starea
poetului devine un lamento pe marginea sorţii omenirii: Şi
nu ştiu gândirea-mi în ce să o stâng:/ Să râd ca nebunii? Să-i
blestem? Să-i plâng?[38]
În Strigoii, durerea este atât de acută, încât nici plânsul
nu-i mai poate da lui Arald o eliberare: El ar răcni ca leii dar
vai! Nu poate plânge[39]. Plânsul este prin definiţie apanaj al
eliberării omului de durerea lăuntrică; când i se ia şi această ultimă şansă, omul e damnat să poarte crucea durerii
sale insondabile – De-atunci el haina morţii şi-a îmbrăcat
viaţa[40], ori să fie sortit pieirii – Pân ce-un fior de moarte îl
prinde[41]. După stingere, vor plânge chiar elementele naturii, care intră în rezonanţă şi ele cu moartea a tot ce fiinţează: Mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu[42].
Există şi alte sensuri ale aceluiaşi verb. Apele plâng clar
izvorând în fântâne[43] desemnează mai degrabă contopirea poetului cu starea de melancolie generală care-l înconjoară. Neînsufleţitele plâng şi ele când durerea provocată
de moartea mamei, spre exemplu, îi umple inima: Când
clopotul sunat-au, plângea a lui aramă[44]. Aşa cum am mai
remarcat, chiar atunci când plânge moartea mamei sale,
Eminescu nu poate să nu rememoreze moartea iubitei: Pe
maică-mea sărmana atâta n-am iubit-o[45]. În varianta Elena,
subintitulată Meditaţiune[46], interogaţia shakespeariană
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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Ibidem, p. 14.
Ibidem, p. 40.
Ibidem.
Ibidem, p. 88.
Ibidem, p. 96.
Ibidem.
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devine firească, iar plânsul – o imagine laitmotivică: A fi sau
a nu fi au nu e tot una?; Nu plâng a ta moarte ci mai fericesc/
O rază trecută din caos lumesc; Eu nu plâng pe-un angel ce
n-avea în lume/ Afară de zile neci aur neci nume […]/ Tu eşti
o martyră dar nu plâng de tine/ Căci nu voi să-ntunec zâmbirile-ţi line.
Înfăţişând plânsul ca efect al unei suferinţe mistuitoare,
Eminescu îl va proiecta asupra întregului cosmos, aşa încât
aproape nimic nu va ramâne neatins de el: munţii, soarele,
văile, stelele, izvoarele, codrii, marea, zeii etc. Pe coordonate distincte şi cu intensităţi adecvate, plânsul uman şi plânsul
elementelor întreţin o pulsaţie fraternă, plecată din aceleaşi
obârşii neştiute şi năzuind spre acelaşi liman[47]. O mitologie
întreagă, preluată creator, va fi fructificată în Memento mori,
întrucât universul însuşi nu este indestructibil, ci poartă în
sine contradicţii care fac şi desfac în interiorul său conflicte
şi drame a căror rezolvare pare a fi extincţia. În Melancolie,
imaginea copleşitoare a unui bocet al cosmosului domină:
De umbre lungi purtatu-i sicriul [cel] de nouri/ Şi firea-ntreagă
plânge în înmiite-ecouri/ Plâng stelele frumoase şi în de aur
roi/ Se-nşiră l-a ta moarte în luminos convoi[48].
Tristeţea primordială de care pomenea I. Negoiţescu
are la bază plânsul universului genuin[49], consumat în sine,
dar care se propagă şi în elementele sale disparate. În elementele acestea domneşte o tristeţe iremediabilă, extrem
de profundă şi de contradictorie. Avem descrisă însăşi starea de vis a universului: Ei dorm cum doarme-un haos, pătruns de sine însuşi,/ Ca cel ce-n visu-i plânge, dar nu-şi aude
plânsu-şi[50]. Plânsul elementelor primordiale ale universului se desparte însă de plânsul Demiurgului, căruia îi este
hărăzită singurătatea absolută. Până la El, elementele cosmosului pot tânji după perechile lor, chiar dacă nu sunt
absolvite de suferinţă. Demiurgos însă n-are pereche şi
este damnat să-şi poarte destinul, întorcându-şi lacriman sine: De plânge Demiurgos doar el aude plânsu-şi[51]. Nu
este deloc întâmplător faptul că asemănători Demiurgului mai sunt doar Poetul, Călugărul şi Monarhul/Voievodul.
Nici unul dintre ei nu trăieşte sub imperiul spaimei morţii,
ci se află cu toţii în eternitate, în jalea ei infinită[52], lucru care-i uneşte şi-i singularizează pe vecie, iar peste toate există obsesia primordialului, a elementarului, obsesie care înseamnă în bună parte dorul de haos, de somnul originar, de
plânsul demiurgic[53].
Corolarul sublimărilor eminesciene este, neîndoielnic,
insula lui Euthanasius. Izolată prin definiţie de lume, ea
este metafora sublimată a visului poetic şi, în esenţă, reprezintă locul pietrei din centrul cercurilor concentice ale
apei. Dacă se face o comparaţie între starea dintâi a iubirii ipoteştene şi cea a iubirii sublimate din insula lui Euthanasius, se va observa cu uşurinţă că ele sunt două stări
congenere, ce provin din acelaşi aluat al poeticului; încetîncet, ele îşi vor urma, fiecare, destinul. Starea genuină a iubirii trăite în peisajul ipoteştean este, într-o primă fază, de
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Ştefan Cazimir, op. cit., p. 93-94.
Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 379.
I. Negoiţescu, op. cit., p. 30.
Mihai Eminescu, Opere IV, ed. cit., p. 387.
Idem, Opere II, ed. cit., p. 185.
I. Negoiţescu, op. cit., p. 52.
Ibidem, p. 107.
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regăsit în Cezara. Desigur, nu se poate trece cu vederea că
poezia primei tinereţi are corespondenţe în proza poetică şi că ecoul întâii iubiri se regăseşte în multiplele faţete
ale iubirii dintre Ieronim şi Cezara. Din raţiuni însă ce ţin de
planurile diferite ale epicului, de structura ideatică a nuvelei, prima parte are drept cadru mediul citatin, iar cea de-a
doua – izolarea din insulă, spaţiu metaforic atât al vieţii, cât
şi al morţii.
Întocmai ca în Edenul copilăriei, universul înconjurător
este acelaşi: Aerul acestei insule era plin de sărbători murmuitoare ale albinelor, bondarilor, fluturilor, iarba îi ajungea
până la piept, măzărichea punea laţuri înflorite picioarelor…
o căldură, un miros voluptos pătrundea raiul[54]. Atmosfera însăşi este aceeaşi: Ca cusute p-o pânzărie albastră trămurau stelele mici şi albe pe cer şi argintul cald al lunei trecea, sfâşiind voalul transparent de nouri albi ce se încreţeau
pe dânsul. Noaptea era caldă, îmbătată de mirosul snopurilor de flori ce acopereau cu viaţa-nfoiată întinderea insulei…
dealurile străluceau ca sub o pânzărie diamantină, apa molcomă a lacului ce-ncunjura dumbrava era poleită şi, tremurând bolnavă, îşi răzima din cînd în când undele sclipitoare
de ţărmii adormiţi[55]. Comparând cele două atitudini, cea
a tinereţii şi cea a erosului sublimat din Cezara, până întrun punct lacul şi insula par a fi identice celor din codru: El
s-apropie de lac şi, trecându-l pe unde era vad, veni în insulă.
Albinele înconjurară bâzâind pe noul şi tânărul împărat al raiului.[56] În această ipostază, Ieronim/Eminescu aduce aminte de copilul din poeziile tinereţii, când dărâma căpiţele cu
fân ori se bătea cu broaştele, mărşăluind eroic prin insulă;
la acea vârstă, insula era un simplu reper pentru întrecerea
dintre cei doi fraţi care-şi propuneau să atingă ţinta, înotând spre ea.
Iubirea ipoteşteană se consumă cu preponderenţă în
spaţiul din preajma lacului, de-a lung de maluri. Cealaltă,
dintre Ieronim/Eminescu şi Cezara se împlineşte în mijlocul insulei. În atmosfera ipoteşteană, lacul şi insula cea verde sunt ex-centrice faptelor: tinerii îndrăgostiţi îşi petrec
vremea lângă lac, adorm în căpiţe de fân proaspăt cosit,
tot lângă lac, înoată pe rând în tăria nopţii, urmărindu-se
reciproc, dar revin la mal, sub teiul preferat. Deşi miza este
înalt metafizică – imaginea frumuseţii eterne –, în adâncimile trăirilor amestecate din Cezara se regăsesc, totuşi, reflexe ale iubirii copilăreşti şi materne. Ieronim/Eminescu
simţea parecă un ghimp în inimă când ea era faţă, nu mai
avea acea libertate de vis care era esenţa vieţei sale[57]. Cezara
însăşi era nebună ca un copil rătăcit într-o grădină fermecată
din basme[58], iar împreună se simţeau inocenţi ca-n ziua cea
dentâi[59]. După întâia sărutare, Ieronim nu simţea nimic…
asemenea unui copil ameţit de somn pe care mama îl dezmiardă[60]. Poetul accentuează, şi în proza fantastică, asemănarea iubitei cu propria mamă, căci disponibilităţile ei
materne îndeamnă femeia şă-şi desmierde şi să-şi ocrotească iubitul ca pe un copil, să-l apere de presupuse primejdii şi
să-l împresoare cu o dragoste din care nu reiese întotdeauna
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limpede cât îi aparţine mamei şi cât iubitei[61]. Mai mult decât
atât, Ieronim se familiariză […] cu micul imperiu, era ca acasă (s.n.), îngrijea de straturile grădinei şi de stupi, îmbla ca o
căprioară sălbatecă prin tufăriile şi ierburile insulei[62].
Nostalgia copilăriei revine obsedant în opera lui Eminescu tocmai din neputinţa de a retrăi nu numai entuziasmul, cât mai ales întreaga sa credinţă în iubirea nealterată
de complicităţile îndoielnice manifestate în anii maturităţii. De aceea, cuplul adamic fuge din viaţa obişnuită şi se
retrage în insulă, comportându-se în toată libertatea unui
spaţiu izolat şi ideal, al singurătăţii depline. În insulă, metamorfozat în Euthanasius/Eminescu, Ieronim/Eminescu
devine noul şi tânărul împărat al raiului[63], căci iubirea cuplului adamic este posibilă doar într-o existenţă dincolo de
cadrele realului propriu-zis[64]. De aici rezultă dualitatea celor două lumi: a lumii ca lume şi a lumii insulei, metaforă
pregnantă a sublimării poetice. Cu toate acestea, natura şi
arta nu sunt ireconciliabile; dimpotrivă, în aceeaşi măsură
în care arta se încorporează unei ordini naturale (sculpturile
din cadrul insulei, de pildă), fiinţa este absorbită într-un spaţiu al artei care, în această ipostază, este un teritoriu al formelor ideale.[65]
Păstrând comparaţia dintre iubirea nevinovată a copilăriei ipoteştene –consumată în apropierea insulei celei
verzi din mijlocul lacului – şi utopia erotică plasată în insula
lui Euthanasius, se poate spune că în cea de-a doua accentul cade pe concentricitatea care înglobează erosul. Erosul,
la rândul său, mijloceşte refacerea unei unităţi, regăsirea unei
stări de absolut către care ambele personaje tind de fapt[66]. În
lumea sublimată a creaţiei, comunicarea nu se mai produce ca în lumea obişnuită, prin cuvânt; îngerii comunică fără
vorbe între ei.
S-a vorbit de starea nudităţii adamice a celor două personaje întru comuniunea lor. Pe rând, fără a şti că se vor
întâlni, Ieronim şi Cezara se dezbracă de hainele zilnice, întrucât acestea sunt apanajul concret a ceea ce rămâne în
urmă – lumea, adică. Gestul poate fi interpretat ca dublu
simbolic: o dată, ca simbol al părăsirii lumii, aşadar obol dat
lui Caron pentru a putea trece Styxul; în al doilea rând, ca
imersiune plenară în absolutul naturii. Euthanasius (lucru
valabil şi pentru Cezara) mărturiseşte, de altfel, această (re)
integrare în scrisoarea sa către Ieronim: Eu, mulţămită naturei, m-am dezbrăcat de haina deşertăciunei[67]. Integrarea
celor doi îndrăgostiţi în natura edenică a insulei, prin gestul simbolic al dezbrăcării, oferă prilejul unei contemplaţii
estetice de netăgăduit şi al unei comuniuni în Eros. În felul
acesta, natura încorporează în ea o vocaţie demiurgică[68].
Insula are darul suprem de a aboli realitatea, timpul şi
spaţiul, consacrând ieşirea în afara acestora. Dacă, în Luceafărul, Cătălina ar fi acceptat să părăsească viaţa pământeană şi să îşi asume lumea spaţiilor siderale ale lui Hyperion,
situaţiile ar fi fost similare, căci în aceasta rezidă condiţia
originară şi originală a celui din urmă. Spre deosebire însă
61. Iosif Cheie-Pantea, Repere eminesciene, ed. cit., p. 85.
62. Mihai Eminescu, Opere VII, ed. cit., p. 131.
63. Ibidem.
64. Iosif Cheie-Pantea, Repere eminesciene, ed. cit., p 75.
65. Marian Papahagi, Eros şi utopie, ediţia a II-a, Postfaţă de Ion
Pop, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999, p. 15.
66. Ibidem, p. 20.
67. Mihai Eminescu, Opere VII, ed. cit., p. 123.
68. Marian Papahagi, op. cit., p. 24.

HYPERION

105

de Cătălina, care se sperie atunci când este pusă în faţa
unei alegeri (Căci eu sunt vie, tu eşti mort/ Şi ochiul tău măngheaţă[69]), atât Ieronim cât şi Cezara au aceleaşi atitudini,
aceleaşi reacţii. Nu este întâmplător faptul că amândouă
personajele îşi împlinesc destinul iubirii, ajungând în insulă. Insula dobândeşte funcţia de simbol esenţial al sublimării şi conţine în ea sâmburele începuturilor; ea ar putea fi punctul care se mişcă[70], cel întâi şi singur, punct central, care din chaos face mumă, iară el devine Tatăl...[71] Consubstanţialitatea ideală dintre natură, iubire şi cosmos consfiinţeşte absolutul erosului. Asumându-şi în toată opera
sa o componentă utopică, Eminescu face din Cezara o piesă reprezentativă: pentru că ea sublimează într-un tot o seamă de direcţii bine marcate pe întreg traseul operei [...] şi le dă
o imagine de mare pregnanţă în „utopia“ care este insula lui
Euthanasius.[72]
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Mihai Eminescu, Opere I, ed. cit., p. 171.
Ibidem, p. 132.
Ibidem.
Marian Papahagi, op. cit., p. 25.

***
Introspectând aceste gândiri şi imagini[73], nu s-a urmărit altceva decât să se pătrundă – atât cât este cu putinţă
– abia sesizabilul păienjeniş din care este ţesută realitatea
poetică a creaţiei lui Eminescu. Rod al unor subtile procese
de fotosinteză poetică între pământ şi cer, universul imaginar nu-şi dezvăluie cu uşurinţă jocurile ascunse ale sublimărilor întemeietoare, chiar dacă Eminescu însuşi pare
să ni le decodifice: Schema cursului naturei este un cerc de
forme, prin care materia trece ca prin puncte de tranziţiune.
Astfel, fiinţele privite în sine sunt asemenea unui râu curgător
pe surfaţa căruia sunt suspendate umbre. Aceste umbre stau
pe loc ca o urzeală, ca ideea unei fiinţe sub care undele râului
[curg] eterne, altele formează o bătătură, singura ce dă consistenţă acestor umbre şi totuşi ea însăşi într-o eternă tranziţie,
într-un pelerinagiu din fiinţă-n fiinţă, un Ahasver a formelor
lumei[74]. Toate aceste umbre ţes un joc al dedublării care,
inducându-ne ideea piramidei egiptene, Fac să crezi că
după poartă/ Zace-o-ntreagă ţară moartă, dar Când acolo!
sub o faclă/ Doarme-un singur rege-n raclă[75].
73. Mihai Eminescu, Opere IV, ed. cit., p. 292.
74. Idem, Opere XV, ed. cit., p. 35.
75. Idem, Opere IV, ed. cit., p. 292-293.

ÎNCHEIERE
Art de l’impossible, la poésie est [...] une recherche constante de l’autre côté des choses, du caché, de l’envers, du
non-apparent, de ce qui semblait ne pas être.
Roberto Juarroz

în raport cu aceasta, infinită. Spre deosebire de limbaj,
poezia include – prin sublimare – realul, întrucât, după
cum observa în mod just Lucian Blaga, realitatea ei se
construieşte dincolo de limbaj; realitatea operei este o
realitate revelatorie. Astfel, insula lui Euthanasius din Cezara preia şi adânceşte în misterul cosmosului insula din
lacul încărcat cu flori de nufăr din codrii Ipoteştilor, după
cum iubita de la Ipoteşti se constituie în arhetip al femeii
din poezia erotică eminesciană.
Crescând, după cum s-a spus, odată cu timpul, opera
lui Eminescu reînvesteşte, în timp, cu noi sensuri însuşi
spaţiul-matrice al creatorului. După cum am încercat să
demonstrăm prin cercetarea totalizantă a istoriei acestor locuri, destinul operei eminesciene a modelat în mod
esenţial destinul realităţii ipoteştene care a modelat la
rându-i viziunea despre lume a poetului. Consubstanţialitatea de adâncime a celor două destine, semnalată
constant înaceastă carte, este menită să reveleze importanţa covârşitoare pe care Ipoteştii au jucat-o atât în viaţa mundană a poetului, cât şi în viaţa lui transmundană
convertită în operă. Invocând cuvintele lui Petru Creţia,
să constatăm faptul că scrisul suplineşte cu mijloacele lui
tot ce are de pierdut prin însăşi esenţa sa[76]. Potrivit criticului, textul, pierzând, o dată cu vizibilul, tot ce nu e pură verbalitate, reconstituie, în felul său, durate şi lumi: din semnele arbitrare ale unor cuvinte arbitrare aşternute pe o filă şi
operând asupra noastră în tot ce suntem. Căci noi suntem
via oglindă în care semnele redesfăşoară chipul şi viaţa lumii, convertind amintiri în prezenţe, trăiri mai vechi în altele,
noi. Faţă de scris noi suntem o virtualitate pe care el o transformă în patos şi act[77].

Desfăşurat între istoria compexă a realităţii ipoteştene concrete şi realitatea intrinsecă a creaţiei eminesciene, periplul de faţă confirmă existenţa a numeroase
punţi care leagă cele două lumi. Mult mai amplă decât
prima, realitatea secundă, în sens barbian, „topeşte” în
profunzimile sale imagini şi semne ale realului palpabil,
extinzându-le semnificaţiile prin generalizare. Analiza
acestui proces de sublimare arată însă că urmele şi ecourile realităţii concrete nu se sting pe de-a-ntregul în noua
lume a realităţii artei. Există, în opera lui Eminescu, o serie importantă de topoi care reconfigurează spaţiul ipoteştean mult mai mult decât se acceptă (sau se cunoaşte) îndeobşte. Reliefarea acestui adevăr a stat în centrul
demersului de faţă.
Urmărind istoricul plin de meandre al casei, al moşiei
şi al celor două biserici pe baza unor documente de arhivă, s-a urmărit reconstituirea atmosferei copilăriei poetului în acest spaţiu unde s-au format bazele vieţii sale
sufleteşti. Investigând apoi spaţiul operei, s-a constatat
că cea mai mare parte a contextelor specifice lasă să
transpară tocmai ecourile acelei atmosfere. Astfel, ceea
ce părea să nu fie, este manifest – şi, în diverse grade, vizibil – în straturile de adâncime ale creaţiei; totul depinde
de nivelul de sublimare la care feţele realităţii se situează.
Prin urmare, chiar dacă, din necesităţi metodologice, am acreditat ideea unui raport dihotomic între realitatea concretă şi realitatea artistică, obiectivul major al
periplului nostru a fost sublinierea esenţei complemen76. Petru Creţia, Oglinzile, Bucureşti, Editura Humanitas, 1993,
tare a acestei relaţii. Căci, dacă realitatea concretă este p. 33.
mult mai extinsă decât limbajul, realitatea poeziei este,
77. Ibidem.
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Lucia Olaru Nenati

O coincidenţă tulburătoare la Ipoteşti

Este cunoscut faptul că Mihai Eminescu a fost atras de
la începuturile sale poetice de fascinaţia miturilor străvechi autohtone, că pana sa a exersat îndelung asupra
acestei teme, nu numai în virtutea atracţiei romanticilor
pentru mit, în general, ci şi dintr-o pornire a sa profundă,
particulară. Astfel el, cunoscând desigur texte apărute
în epocă, precum, de pildă, conferinţa lui Haşdeu Peritau dacii, ca şi scrierile pe această temă ale lui Bolintineanu, Alecsandri, Asachi, va fi citit desigur geografia grecului Strabon, ceea ce i-a permis să-şi contureze un topos
mental al străvechimii noastre. În afară de aceste surse
deja larg acreditate, se mai poate adăuga şi aceea provenită din legătura elevului cernăuţean care a fost Eminescu, cu profesorul său de istorie Ernst Rudolf Neubauer,
scriitor, autor de cărţi, poezii, studii, basme, despre care
cel care s-a aplecat asupra personalităţii sale, germanistul Horst Fassel[1] susţine că ar fi fost primul care a putut
să desfăşoare în faţa ochilor avizi ai învăţăcelului său fascinaţia lumii vechi a Daciei despre care profesorul s-a pronunţat în numeroase rânduri. Faptul este important întro încercare de-a stabili cronologic vechimea preocupărilor eminesciene pentru această epocă istorică, pe care în
acest mod le putem situa chiar în anii săi de adolescenţă
cernăuţeană când, alături de mentorul său Aron Pumnul,
şi Ernst Neubauer l-a îndrumat pe calea cultivării valorilor
naţionale şi universale. Printre altele, profesorul german
era preocupat de muntele Cecina din Bucovina, numit de
el „cel alb” şi considerat ca fiind un punct crucial pentru
istoria întregii omeniri. De asemeni, e de semnalat azi că
acest profesor era adeptul teoriei prin care indienii de la
poalele muntelui Hymalaia s-ar fi răspândit în Europa din
Bucovina, oricum, el considerând populaţia Dacilor ca
una dintre cele mai vechi din Europa, pe acelaşi plan cu
populaţia de mare vechime istorică a indienilor. De aici
poate porni şi preocuparea de mai târziu a lui Eminescu
pentru toposul şi spiritualitatea indică.
În arealul autohton Eminescu imaginează o întreagă lume a Daciei, cu personaje puternice, acţiune, idei,

conflicte, meditaţii ş.a., aşadar construieşte o avant-istorie prelungită în mitul dacic, cu sens întors, simbolizat
de plutirea Dochiei în luntrea lină pe apa istoriei în sens
invers spre timpurile de mit, dovedind că şi pentru Eminescu istoria creşte din mit. De fapt, toate poemele sale,
terminate sau nu, în care este prezentă lumea dacică se
rostuie într-un amplu tablou unitar pe care, dacă timpul
vieţii sale ar fi avut răbdare, el l-ar fi desăvârşit într-o panoramă amplă şi coerentă a unei grandioase concepţii
poetice şi istorice. Ştim astfel că marele său proiect de-a
scrie un Dodecameron dramatic, dedicat trecutului istoric românesc, de la începuturi până la Tudor Vladimirescu,
are ca punct de pornire piesa Decebal. Desigur că, neterminate fiind, fragmentele dramatice eminesciene rămase în manuscris nu au obţinut consacrarea pe care a cunoscut-o poezia sa. Dar totuşi literatura dramatică nu se
poate judeca decât în forma pentru care a fost destinată,
întruparea scenică, aceea de care teatrul său nu a avut
parte decât cu minime excepţii. Una dintre acestea o
constituie montarea acestui fragment, împreună cu alte
două, Bogdan Dragoş şi Mira în cadrul unui spectacol intitulat Intemeietorii sub regia lui Dan Alexandrescu de la
Târgu Mureş, pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani (singurul unde s-a jucat dramaturgia eminesciană),
în vara anului 1989, teatru aflat atunci sub direcţia celei
care seamnează aceste rânduri. Am menţionat acest lucru doar pentru a aduce o mărturie vie din partea cuiva
care a avut rarissima şansă de a monta scenic şi, ca atare, de a asculta teatrul eminescian rostit pe scenă şi, în
acest fel pus în valoare şi în situaţia de a-şi demonstra,
cel puţin fragmentar, teatralitatea sa intrinsecă. Replicile
sale se aud, au curgere şi viaţă, sunt adecvate personajelor care le rostesc, dovedindu-se astfel că Eminescu le
auzea atunci când le scria, exact aşa cum Caragiale şi-a
auzit personajele vorbind atunci când, aflându-se în ţară,
a scris teatrul său nemuritor, dar mai târziu, în existenţa sa
berlineză, nu le-a mai auzit niciodată, deşi anunţa un nou
avânt dramatic care însă n-a mai venit nicicând.
Din ciclul lumii dacice eminesciene fac parte nume1. Horst Fassel, Mihai Eminescu şi profesorul de istorie Ernst Ru- roase poeme precum: Genaia, Miradoniz, Memento mori,
dolf Neubauer, în Hierasus, Anuar, 78, Muzeul judeţean de istorie Bo- Sarmis, Gemenii, Rugăciunea unui dac, amintitul plan al
toşani, 1979, p. 487
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piesei Decebal, Povestea Dochiei şi ursitoarele dar şi Muşatin şi codrul şi altele. De reţinut că în aceste poeme apar
linii de forţă ale întregii poetici eminesciene, identificări
ale eului său liric cu aceste personaje, chiar spoturi de
proiecţii largi premonitorii asupra destinului nostru naţional. De pildă, în conflictul fratricid dintre Sarmis şi Brig
Belu, precum şi în substanţa cumplitului blestem conţinut în acest poem se poate întrevedea, credem, blestemul ancestral naţional cuprins şi în Mioriţa, al agresiunii
eroului Ortoman, deci a individului excepţional, din partea celor râvnitori la dotarea lui, fie ea fizică, materială, intelectuală etc., care va străbate cu unda sa vitriolantă de
invidie straturile istoriei noastre fără a da semne de oboseală, aşa cum am încercat a configura anatomia fenomenului în alte susţineri.[2]
În prevestirile ursitoarelor din mai sus citatul poem se
poate întrevedea propriul destin al poetului de-a căuta
şi simţi în lume: „Dorul după ce-i desăvârşit”, aşadar după
modelul ideal (Noumenul) al lumii reale (Fenomenul), elemente pe care a încercat mereu să le apropie, să micşoreze distanţa, uneori catastrofală, între realul dezamăgitor
şi idealul pe care-l purta în cuget precum poartă albina
desenul fagurelui în genomul ei, efort care-i va fi provocat desigur marea oboseală ce l-a cuprins prematur. Motivul răului cinic, disperarea de-a trăi într-o lume dominată de rău ce va prefigura culmile disperării cioraniene,
cinismul imposturii mereu biruitoare asupra autenticului,
boală eternă şi, vai, mai vie azi ca orcând!, toate le vom
găsi în acest areal al dacismului, în care convieţuiesc, alături de măreţia şi demnitatea gloriei, chiar şi atunci, sau
mai ales atunci când refuză umilinţa, alegând calea morţii, pentru daci eliberatoare.
Aici ar fi de menţionat un fapt tulburător şi anume că
pe frontispiciul bisericii Sf. Gheorghe nou din Bucureşti,
unde a poposit trupul neînsufleţit al poetului în drumul
său spre alt tărâm se află săpat în piatră un fragment din
poemul Rugăciunea unui dac, pe care, din păcate, prea
puţină lume se opreşte să-l citească şi mai puţini să-l înţeleagă, atingându-i profunzimile turburătoare. Iată fragmentul ce se sfârşeşte cu aceeaşi dorinţă de eliberare
prin moarte a dacilor ce nu acceptau umilinţa vieţii: „Şi el
îmi dete ochii să văd lumina zilei/ Şi inima-mi împlut-au
cu farmecele milei/ În vuietul de vânturi auzit-am al lui
mers/ Şi-n glas purtat de cântec simţii duiosul vers/ Şi tot
pe lâng-acestea cerşesc înc-un adaos/ Să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul repaos!”
Desigur că în imaginarul poetic eminescian au fuzionat elemente din multe mitologii, indică, germanică,
scandinavă, dar trunchiul principal şi substanţa viguroasă a acestuia este mitologia dacică cu care el s-a simţit solidar, cu mult mai mult decât cu latura latină a identităţii
noastre româneşti. Prin aceasta el se constituie într-unul
dintre cei mai substanţiali sprijinitori ai trunchiului dacic
identitar şi multe dintre vârfurile de tensiune ale scrisului
său se situează în acel areal, dovedindu-se a-i fi familiar,
propice dezvoltărilor dramatice. În demersul său de recitire modernă a operei eminesciene prin prisma ontologică, Mihai Cimpoi susţine că: „Întâlnirea eului eminescian cu centrul energetic interior care înfăţişează arhetipul

Daciei este una esenţială de ordin existenţial: el se relevă sieşi, asistat de „oglinda” fiinţei ei mitoistorice. Sinele
adânc al poetului se identifică dacului iar Dacia este mai
mult decât Italia lui Goethe... decât Grecia lui Holderlin,
sau India lui Schlegel şi Novalis. Dacia eminesciană ţine
de prezentul fiinţei iar lumea dacică este pentru Eminescu o lume care îşi întemeiază ea însăşi propria fiinţă.”
Aşadar, există un model al Daciei, un orizont intraistoric şi
filozofic, ca imagine sintetică a Întregului.[3]
Cert este că Eminescu rămâne cel mai asiduu cunoscător şi asamblator al fragmentelor de mit pre-românesc,
unificatorul şi chiar creatorul lor, este cel ce aşează pe temelia elementelor traco-dacice o construcţie armonioasă şi suplă de mitologie românească identitară.
De aceea este plin de forţă simbolizatoare, de o coincidenţă turburătoare faptul că la temelia casei sale din
Ipoteşti, mai precis a atenansei (clădirea din curtea casei
unde susţin cunoscătorii că dormeau băieţii Eminovicieni), s-a găsit, ca într-o închipuire mitologică, o vatră de
sorginte dacică cu obiecte specifice.
Semnatara acestor rânduri a îndeplinit în anii ‘70 funcţia de muzeograf al acestui aşezământ, calitate în care
m-am străduit să descopăr şi să aduc spre expunere cât
mai multe elemente autentice amintind de poet şi de familia sa. Între altele, am militat şi am obţinut aprobarea
de-a demola clădirea de atunci a muzeului, dovedind că
aceasta, o refacere din anii 35, era aşezată greşit şi neconformă cu originalul. Dar mai întâi, s-a obţinut aprobarea
efecturii unor săpături arheologice, alături de casa muzeu spre a se decoperta temeliile casei vechi. La realizarea
acestui proiect al meu, respectiv la intreprinderea acestor
săpături efectuate în primăvara anul 1976, mi-a dat ajutor profesionist directorul de atunci al Muzeului de Istorie al Judeţului Botoşani de care aparţinea pe atunci Muzeul de la Ipoteşti, regretatul prof. Paul Şadurschi (ulterior distins cu ordinul Meritul cultural în rang de cavaler).
Ipoteza că poziţionarea casei Eminovici nu corespundea
cu imaginile fotografice şi cu alte mărturii de epocă pe
care o formulasem după sesizarea distanţei diferite dintre colţul cerdacului şi salcâmul martor, avea să se adeverească în urma săpăturilor şi am avut plăcuta surpriză
ca, pe măsură ce acestea înaintau, să vedem ivindu-se de
sub casa existentă, aşa cum am presupus, temeliile casei
vechi (foto nr. 1).
Incurajaţi de acest rezultat am sperat că poate vom
găsi şi temeliile celeilalte clădiri de serviciu din curtea casei unde un cercetător avizat (I.D. Marin) susţinea că ar fi
fost atenansa, o altă clădire unde dormeau băieţii familiei
Eminovici. Mai ales că obţinusem de la un topograf din
Câmpulung Moldovenesc, Gh. Spătaru, la care am ajuns
în peregrinările mele, fotografia casei văzute din spate,
dar şi încă o fotografie a unei alte clădiri din curtea Eminovicienilor, care ar fi putut să fie acea atenansă. Am continuat aşadar săpătura în acest scop. In acele noi casete
practicate în solul din curtea casei nu am găsit temelii de
construcţie, probabil atenansa era doar o construcţie fără
temelii, dar am găsit altceva foarte interesant şi folositor
pentru amenajarea muzeului: fragmante de veselă (foto
nr.2), unele de tip Birmingham, drept care ulterior au fost

2. Lucia Olaru Nenati, Nemuritoare Mioriţa, în Lumină Lină
(Gracious Light), vol.II, nr.3, sept.-oct.1997, New-York, p.19-25.

3. Vlad Zbîrciog, Mihai Cimpoi, sau dreapta cumpănă românească, ed. Guinivas, Chişinău, 2003.
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căutate şi găsite câteva farfurii de acest gen care au fost
aşezate apoi în vitrina muzeului; fragmente de sobe de
tercotă - brâu, cărămizi şi cahle - (foto3), realizate odinioară la vechea Fabrică Pollak şi care au fost date apoi ca model unei manufacturi de teracotă tradiţională de la Mihăileni care a reconstituit cărămizile sobei, cu brâu şi cornişă,
din care s-au confecţionat sobele existente şi azi în casa
memorială reconstituită.
Dar pe când săpam şi vorbeam cu colegii istorici şi arheologi de la Muzeul judeţean, pe care-i invitasem să fie
de faţă la derularea proiectului meu, Gheorghe Median
şi Octavian Liviu Şovan - oameni aflaţi la curent cu practica săpăturilor arheologice - scoţând câte un fragment
de tencuială sau de veselă din pământul săpat, spuneam
glumind că, iată, am găsit un vas din neolitic sau paleolitic. Când, deodată, “ne-a îngheţat râsul în gât”! Căci din
casetele practicate în sol au început să apară nişte obiecte ciudate la care ne uitam uimiţi neînţelgând mai întâi
ce sunt, dar despre care directorul Şadurschi, meseriaş
experimentat, a înţeles primul că într-adevăr, erau piese
arheologice autentice! Degajând locul cu atenţie însutit
sporită, am avut surpriza să vedem că ceea ce găsisem
săpând în cu totul alt scop decât se face de obicei o săpătură arheologică, era o vatră traco-dacă identificată ca
atare de directorul arheolog pe care erau fragmente de
vase antice. Aşadar, prin deschiderea unei alte casete la
25 metri sud-est de colţul din stânga al muzeului, pe traseul unui şanţ de 0,35 m adâncime la un nivel ni s-a revelat existenţa unui strat de lipitură de lut ars, cu bucăţi
de chirpic având imprimate urme ale unor elemente de
construcţie din lemn, urme de cenuşă şi cărbune, printre
care se aflau şi numeroase fragmente ceramice. Ducând
obiectele la muzeul de istorie, ele au fost studiate, curăţate, tratate corespunzător şi reconstituite de restauratori.
Aşa a apărut concluzia că pe traseul şanţului a fost surprinsă o locuinţă de suprafaţă din vremea provinciei romane Dacia, aparţinând culturii carpice din secolele II-III
e.n., corespunzătoare celui de-al doilea nivel de locuire
din cunoscuta aşezare de la Medeleni Cucorăni. Aşa cum
a susţinut arheologul Paul Şadurschi, concluzia a fost fondată pe asocierea în acelaşi complex de habitaţie a unor
fragmente de ceramică tradiţională dacică provenind din
vase borcan, unele dintre ele cu un brâu ornamentat cu
incizii oblice şi o căţuie fragmentară pe fundul căreia se
află ornament compus din incizii de linii paralele în zigzag, cu fragmentele unei amfore de tip roman, supuse
unei arderi secundare cu prilejul incendiului, încât culoarea sa a devenit cenuşie..
Reconstituite rapid de restauratorii din atelierele Muzeului judeţean Botoşani, acestea au dat la iveală o căţuie
şi o splendidă amforă (foto nr.4) de formă clasică pe care
specialiştii noştrii au studiat-o şi descris-o apoi în lungi
excursuri stiinţifice şi au continuat săpăturile. Atunci însă
a fost cert că obiectele aparţin epocii dacice şi am fost
mai mult decât tulburaţi să constatăm că sub clădirea
unde batrânul cercetător I.D. Marin ne spusese că s-ar fi
aflat încăperea unde dormeau băieţii Eminovicieni, se
afla o aşezare dacică. Descoperirea noastră avea să stârnească senzaţie în presa de atunci, apărând fotografiată
în ziare, chiar şi în revista Flacăra [4] (foto nr. 5) - atât im4. Adrian Păunescu, O vatră misterioasă, în Flacăra, nr. 18 din
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portantă pe atunci - în care semnatarul, Adrian Păunescu,
releva că această descoperire este „un lucru extraordinar,
de o nobilă şi imperativă frumuseţe,... dovadă a prezenţei în acele locuri a unei bătrâne aşezări dacice. Paul Şadurschi, directorul Muzeului din Botoşani şi Lucia Olaru
împreună cu toţi cei care s-au ocupat de aceste treburi
au privit uluiţi ceea ce vedeau...: printr-o coincidenţă pe
care numai stelele ar putea-o explica şi limpezi, casa sub
care s-a găsit acea aşezare dacică, casa întemeiată pe un
fascinant substrat dacic, este casa lui Mihai Eminescu”. Ba
chiar, nu peste mult timp, poetul George Tomozei, tulburat de o intensă emoţie poetică, a scris mai întâi un poem
solemn publicat în România literară şi apoi chiar o carte
dedicată acestei descopeririri şi intitulată Istoria unei amfore. Această amforă avea să fie expusă o vreme în casa
memorială, ca un tulburător şi simbolic memento al sorţii.
Dar şi în presa locală, în ziarul Clopotul [5] (foto nr. 6),
evenimentul a fost îndelung mediatizat, precum şi la manifestările periodice dedicate lui Eminescu, de pildă, în
sesiuni de comunicări din cadrul Zilelor Eminescu unde
am prezentat şi semnat împreună cu directorul Şadurschi articole şi comunicări pe această temă. De relevat că
acest distins specialist şi om de caracter nu a practicat niciodată asumarea meritelor altora - chiar dacă mă aflam
în subordinea sa din punct de vedere ierarhic - cum se
obişnuia atunci şi cum se va proceda continuu peste
ani, recunoscând prin această dublă semnătură că aceste descoperiri făceau parte din proiectul meu. După ani,
am susţinut comunicări pe această temă la câteva ediţii
ale Congresului Internaţional de Dacologie, care au fost
şi publicate în revista Dacia Magazin, dar care au migrat
şi în tot felul de alte publicaţii fară ştirea mea - aşa cum
mi s-a întâmplat de multe ori - circulând precum folclorul,
de le-am găsit urmele până şi într-o publicaţie numită Paranormal. De menţionat că am obţinut de pe urma unor
asemenea comunicări şi nişte trofee ale Congresului, în
special cel acordat la Congresul dedicat în întregime lui
Eminescu în 2009.
Ulterior, în 1979, colectivul Muzeului Judeţean a continuat săpăturile de la Ipoteşti, prilej cu care s-au descoperit „materiale sporadice din epipaleolitic, o aşezare dacică din secolul II-III. In ce priveşte apartenenţa culturală
şi etnică, toate elementele de care dispunem permit atribuirea aşezării de la Ipoteşti populaţiei dacice semnalată
de altfel şi în apropiere prin descoperirea altor aşezări, în
punctul La luncă (300 m sud de Ipoteşti) sau la Cucorăni în punctele Vatra satului şi Medeleni.”(Octavian Liviu
Şovan)
Iată deci cum în destinul eminescian tangenţele dintre mit şi real continuă sinuos şi tulburător, dincolo de
graniţele vieţii pământeşti şi cum semne stranii ne îndeamnă să medităm pe marginea unei asemenea coincidenţe precum aceea că el, creatorul şi întemeitorul unui
construct mitologic dacic aşezat la temelia existenţei
noastre istorice, a dormit în copilăria lui pe temelia unei
aşezări dacice superbe care-i va fi trimis în vise efluvii
semnificatoare.
6 mai 1976, Bucureşti, p. 1.
5. Paul Şadurschi, Vestigii dacice la Ipoteşti în Clopotul nr. 4439
din 19 ian. 1980, Botoşani, p. 6.
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Mihaela Aniţului

Publicistica eminesciană pe teme culturale

În 1871, Mihai Eminescu, nou colaborator al Junimii şi implicit al revistei Convorbiri literare, îi scria,
de la Viena, lui Iacob Negruzzi: Îmi scrieţi că vă urmăreşte un roman; şi pe mine mă urmăreşte unul şi,
sub influinţa acestei urmăriri, am şi scris multe coale
dintr-un studiu de cultură (s.n.) în care cerc a veni
cu mine însumi în clar asupra fenomenelor epocelor
de tranziţiune în genere şi asupra mizeriilor generaţiunii prezente în parte.[1] Rămas în manuscrisele eminesciene şi editat postum, Geniu pustiu este
romanul care îl „urmărea” pe Eminescu; coalele dintr-un studiu de cultură au fost însă fructificate în ziaristica eminesciană drept surse ale observaţiei
constante asupra fenomenului cultural al ultimei
treimi a secolului al XIX-lea. Ţinând cont de vederea şi înţelegerea critică ce i-au fost destinate – şi
pe care le-a aplicat, măsurat sau impulsiv, dar nu şi
precar argumentat –, Eminescu rămâne un model
de asimilare şi valorificare creatoare pentru epoca
în care a trăit.
Încercăm în prezentul material să oferim o
perspectivă de lectură asupra unui corpus de
scrieri eminesciene (publicate ca articole în presă ori rămase ca însemnări în manuscrisele sale),

referitoare la fenomenul cultural. Publicaţiile la
care a colaborat Eminescu sunt bine ştiutele Federaţiunea, Albina, Familia, Curierul de Iaşi, Convorbiri
literare şi Timpul. Articolele publicate circumscriu
o arie largă a preocupărilor eminesciene: lingvistică, istorie şi critică literară, istorie, cronici dramatice şi muzicale etc. Însemnările nepublicate au fost
asimilate de editori ca aparţinând activităţii publicistice, întrucât preced, ca ciornă, articolele publicate, sau reiau, pentru a nuanţa, unele din subiectele abordate în articole.
Ca o primă observaţie referitoare la publicistica
pe teme culturale a lui Eminescu, se cuvine subliniată unitatea de viziune ce o regentează. Cele
câteva mari teme culturale abordate de Eminescu
în articolele sale revin recurent în intervalul 18701883, fiind nuanţate prin rafinarea percepţiei, îmbogăţirea bagajului metodologic, stăpânirea tot
mai bună a modalităţii de a comunica ideile susţinute prin intermediul discursului ziaristic. În mod
evident, nucleele de semnificaţie specifice publicisticii eminesciene de tematică culturală sunt
interdependente: limbă, naţionalitate, civilizaţie,
cultură, cunoaştere, creaţie.
Fără a avea vehemenţa unora din articolele politice, publicistica eminesciană dedicată culturii e
mereu orientată de ceea ce am putea numi „cauza
naţională”: Noi – generaţiunea de faţă – nu împlem
decît şanţurile, noi avem să dăm noţiuni poporului
nostru, ca să cugete, limba clasică e sarcina generaţiunilor viitoare. Un fenomen nou e acela că cultura
şi literatura la români nu merg defel în acelaşi pas,
ba sunt eterogene chiar. Cultura claselor privilegiate
cel puţin e cu mult asupra literaturei ţărei lor, dar e
străină, literatura e naţională, dar e în urma culturei.
Popor de contraste… e o frază.[2] Se pot recunoaşte
aici preocupările celui care îi recomanda în cercul

1. Mihai Eminescu, Scrisoare către Iacob Negruzzi, în OPERE XVI.
Corespondenţa, p. 37-38.

2. Idem – „ÎN CONTRA PURIFICĂRII LIMBEI”, în OPERE IX. Publicistică 1870-1877, p. 460-461.

Motto:
Iată ceea ce înţelegem noi sub tradiţie: păstrarea elementelor caracteristice şi naţionale ale unui
popor.
(Mihai Eminescu – “Identitatea de origine şi limbă”)
O cultură este cu atât mai puternică cu cât gesturile de reiterare ale codurilor întemeietoare sunt mai
frecvente
(Gabriel Liiceanu – Uşa interzisă)
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Junimii atât pe unii dintre colegii din epoca studenţiei vieneze (Ioan Slavici, T.V. Ştefanelli, Miron
Pompiliu etc.), cât şi ulterior pe Ion Creangă şi I.L.
Caragiale. „Direcţia nouă” – cum o numise inspirat
Titu Maiorescu – se coagula gradat prin intermediul tuturor acestor scriitori/„actori culturali” care
rezonau, nu doar declarativ-programatic, ci mai
ales prin actul de creaţie, la principiul junimist pe
care Eminescu, plecând de la studiile maioresciene, îl sintetiza astfel: Principiul fundamental al tuturor lucrărilor d-lui Maiorescu este după cât ştim noi
naţionalitatea în marginele adevărului. Mai concret:
ceea ce-i neadevărat nu devine adevărat prin împrejurarea că-i naţional, ceea ce-i injust nu devine just
prin aceea că-i naţional, ceea ce-i urât nu devine frumos prin aceea că-i naţional; ceea ce-i rău nu devine
bun prin aceea că-i naţional.[3]
În fapt, se poate aprecia că Eminescu era adeptul convins al justei cumpăniri între elementele
specific naţionale şi elementele universal valabile.
Prin cuvintele lui, civilizaţia adevărată a unui popor
consistă nu în adoptarea cu deridicata de legi, forme,
instituţii, etichete, haine streine. Ea consistă în dezvoltarea naturală, organică a propriilor puteri, a propriilor facultăţi ale sale. Nu există o civilizaţie umană generală, accesibilă tuturor oamenilor în acelaşi
grad şi în acelaşi chip, deşi în ea intră o mulţime de
elemente, comune şi altor popoare.
Există deci o civilizaţie franceză, una engleză,
una germană, una italiană. Nu există însă o civilizaţie română, şi dacă sunt începuturi ele sunt cu totul
individuale şi n-au a face nimic cu dezvoltarea generală a lucrurilor.
Trecerea adevărată nu e de la barbarie la semibarbarie, căci asta e o trecere spre rău, ci de la barbarie la civilizaţia adevărată. Semibarbaria nu este
o stare organică sau necesară; ci e o boală, un regres,
o stare de slăbiciune şi de mizerie.[4]
Analizând succint temele recurente menţionate anterior (limbă, naţionalitate, civilizaţie, cultură,
cunoaştere, creaţie), trebuie evidenţiată implicarea gazetarului cultural care a fost Mihai Eminescu
în demersul maioresciano-junimist de stabilizare a
unor termeni moderni şi adecvaţi pentru activitatea culturală. Bun cunoscător al istoriei româneşti
şi al textelor scrise de predecesori, indiferent de
domeniul acestor scrieri, Eminescu dorea, prioritar, o recuperare a trecutului consemnat scriptic al
limbii române, dar nu în sensul de reîntoarcere la
limba folosită în textele vechi, ci ca sursă a unei folosiri adecvate a tezaurului lingvistic. În 1882, gazetarul considera că totuşi românii moderni n-au
găsit încă mijlocul de a o scrie în mod unitar. Câte
capete, atâtea ortografii. Literatura populară stagnează, căci afară de doi-trei scriitori nimeni din noi
3. Idem – „NAŢIONALI ŞI COSMOPOLIŢI”, în OPERE IX. Publicistică 1870-1877, p. 457.
4. Idem – „DESPRE CIVILIZAŢIE” (Timpul, VI, nr. 233, 25 oct. 1881),
în volumul Despre cultură şi artă, [Iaşi], Junimea, 1970, p. 14-16.
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nu mai e-n stare a reproduce graiul viu al poporului.
Limba săracă a gazetelor a scos din uz miile de locuţiuni frumoase şi caracteristice cari formau avuţia
lexicală a limbei. […] Astfel statul român nu este un
produs al geniului rasei române, ci un text franţuzesc
aplicat asupra unui popor ce nu-l înţelege şi nu-l va
înţelege niciodată. Unitatea ideală ce exista între români se nimiceşte zi cu zi; în loc de-a semăna în toate cele, începem a ne deosebi.[5]
Limbajul e privit ca un organism viu, purtător
de sens şi asigurator al identităţii naţionale. Distincţia pe care o operează Eminescu este orientată,
firesc, de categoriile oral/vs/scris. În articolele eminescine găsim consemnate momentele esenţiale
ale istoriei limbii române: cel al traducerii textelor
bisericeşti – prilej cu care s-a stopat orice posibilă
dialectizare a limbii române[6] − şi cel al conturării
formei moderne a limbii române, cu un accent deosebit pe opera de cărturar a lui Ion Heliade-Rădulescu, pe care Eminescu îl consideră cel întâi scriitor
modern al românilor şi părintele acelei limbi literare
pe care o întrebuinţăm astăzi[7].
Un moment esenţial pentru gramatica istorică
a limbii române, disciplină care abia atunci se împământenise şi în lumea noastră culturală, e considerat de Eminescu a fi cel datorat editării, de către
Bogdan Petriceicu-Hasdeu, a volumelor Cuventelor den bătrâni – limba română vorbită între 15501600. Trecând peste disputa binecunoscută dintre
gruparea Junimii şi gruparea din jurul revistei Columna lui Traian, Eminescu recunoaşte demersului
întreprins de Hasdeu meritele de netăgăduit, subliniind că limba cultă a unui popor e aşadar o abstracţiune şi o unealtă artificială comparată cu dialectele vii şi totdeauna în mişcare a poporului. Îndată ce se scrie limba începe a se pietrifica. Limba scrisă are ceva determinat, nemişcător, mort: dialectele
produc cu asupra de măsură formaţiuni nouă, cari
câteodată trec în scriere, câteodată nu. A aduna rămăşiţele graiului viu din documente private este deci
o lucrare care dă cel mai sigur material pentru o gramatică istorică a limbii.[8]
Tot apreciativ despre activitatea laborioasă a
lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu va vorbi Eminescu
5. Idem – „IDENTITATEA DE ORIGINE ŞI LIMBĂ”, în OPERE XIII. Publicistică 1882-1883, 1888-1889, p. 168-169.
6. Dacă chiar ar fi existat înclinări de dialectizare a limbei noastre,
ele au încetat din momentul în care biserica au creat limba literară, au
sfinţit-o, au ridicat-o la rangul unei limbi hieratice şi de stat. Din acel
moment trăsătura de unitate a devenit şi a rămas limba şi naţionalitatea, pe când înainte românul înlina a confunda naţionalitatea cu
religia. (Mihai Eminescu – „CĂRŢILE BISERICEŞTI”, în OPERE XII. Publicistică 1870-1881, p. 363-364.)
7. Mihai Eminescu – „IOAN ELIAD”, în OPERE XII. Publicistică 1
ian.-31 dec. 1881, p. 413-414. Vezi şi: El scria cum se vorbeşte; viul grai
a fost dascălul lui de stil. Prin el limba s-au dezbrăcat de formele convenţionale de scriere ale evului mediu şi ale cărţilor ecleziastice, a devenit o unealtă sigură pentru mînuirea oricării idei moderne. (Ibidem.)
8. Idem – „B. PETRICEICU HASDEU, «CUVENTE DEN BETRANI –
LIMBA ROMÂNĂ VORBITĂ ÎNTRE 1550-1600»”, în OPERE X. Publicistică 1 nov. 1877-15 febr. 1880, p. 114.
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în 1882, când va sublinia că publicarea chestionarelor lingvistice trimise de Hasdeu colaboratorilor săi era un bun demers pentru conturarea unei
hărţi lingvistice a teritoriului României şi o utilă
sursă pentru a atenua din efectele pomenitei limbi
sărace a gazetelor asupra conştiinţei publice: Ceea
ce se dezgroapă prin aceste documente istorice şi
lingvistice nu sunt numai materialuri de interes archeologic, ci e România însăşi, e geniul poporului românesc de pe care se înlăturează păturile superpuse
de ruine şi de barbarie. Fiece pas înainte se face aci în
înţelesul reconstruirii naţionalităţii române şi pentru
că ea însăşi să se recunoască pe sine, să-şi vină în
fire.[9]
El însuşi scriitor care a folosit creator tezaurul
limbii române, Eminescu refuza să privească limbajul doar ca instrument, acordându-i acestuia
valenţe formative specifice lumii spiritului. Limba este cea prin care se exprimă şi se individualizează profilul unei comunităţi-naţiune; împreună
cu obiceiurile specifice fiecărui popor, ea asigură
acea forma mentis ce particularizează şi diferenţiază o naţiune. Modul de a înşira în fraze noţiune după
noţiune, o caracteristică mai abstractă ori mai concretă a noţiunilor în sine, toate astea, dacă limba e
să fie naţională, sunt ale limbei, căci de nu va fi aşa,
e prea lesne ca un om să vorbească nemţeşte, d.es.,
cu material de vorbă unguresc.[10] Fără a fi fost de
formaţie filolog, Eminescu surprinde în observaţiile sale datele esenţiale ale limbii, atât din punct
de vedere diacronic, cât şi din punct de vedere al
sincroniei faptelor de limbă. Considerând că limba
română e veche şi staţionară şi pe deplin formată în
toate părţile ei[11], Eminescu sublinia că adevărata
bogăţie consistă totdeuna în locuţiuni, în acele tiparuri neschimbate cari se formează în curs de mii de
ani şi dau fiecărei limbi o fizionomie proprie, apoi în
bogăţia formelor flexionare, în sufixe, în prepoziţiuni
(de care limba noastră are foarte multe) în sfîrşit în
acele mulţimi de fineţe psicologice cari ele dau abia
viaţă sunetelor moarte din cuvinte.[12]
Plecând de la această observaţie, se poate înţelege mai bine atât constantul interes al poetului
pentru culegerea literaturii populare, cât şi insistenţa cu care cerea scriitorilor vremii să nu se limiteze steril la adoptarea formelelor scriiturii culturilor străine, ci să le filtreze plecând de la tezaurul
literaturii populare. Sursele de inspiraţie folclorică
asigurau, în opinia poetului, o continuitate ideatică şi de expresie a actului creator individual, al
9. Idem – „COLUMNA LUI TRAIAN”, în volumul Despre cultură şi
artă, [Iaşi], Editura Junimea, 1970, p. 115-118.
10. Idem – „LIMBĂ ŞI CULTURĂ”, în OPERE IX. Publicistică 18701877, p. 93.
11. Idem – „«POMĂRITUL, ÎNTOCMIT CU DEOSEBITĂ PRIVIRE LA
GRĂDINA ŞCOLARĂ» de
D. Comşa, Sibiiu, 1877”, în OPERE IX. Publicistică 1870-1877, p. 406-408.
12. Idem – „POMOLOGIE”, în OPERE IX. Publicistică 1870-1877, p.
486-487.
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scriitorului, cu actul creator colectiv consemnat
prin creaţiile literaturii populare; sau, cu spusele
poetului din 1882, credem că nici o literatură puternică şi sănătoasă, capabilă să determine spiritul
unui popor, nu poate exista decât determinată ea însăşi la rîndul ei de spiritul acelui popor, întemeiată
adecă pe baza largă a geniului naţional.[13]
Critica de întâmpinare, ca subspecie a criticii
literare, are în Eminescu un precursor remarcabil,
exponenţial pentru literatura română a secolului
al XIX-lea. Articolele eminesciene prin care sunt
semnalate noile apariţii editoriale sau sunt comentate periodicele timpului sunt un model de
analiză aplicată obiectului, analiză în care gazetarul foloseşte ceea ce am putea numi un instrumentar de specialitate în care sunt firesc încorporate şi
cunoştinţele dobândite prin lecturile asidue ale lui
Eminescu. Dispunând de un remarcabil spirit critic,
Eminescu evidenţiază, în articolele dedicate volumelor lui Slavici, Creangă, Odobescu, Negruzzi,
Alecsandri, Bălăcescu, atât valoarea intrinsecă a
creaţiilor acestora, cât şi valoarea lor de scrieri ce
reflectă ethosul naţional. Eminescu – gazetarul
cultural era preocupat îndeosebi de ceea ce azi am
putea numi promovarea specificului naţional, înţeles nu îngust-recluziv, ci ca o exprimare prin creaţie – fie ea poezie, proză, dramaturgie – a particularităţilor spiritului românesc. Situându-se ferm
atât împotriva “formelor fără fond” care doar imită,
nu asimilează alte culturi, cât şi împotriva creaţiilor lipsite de valoare, dar promovate doar pentru
că se urmărea constituirea unei literaturi naţionale (perpetuare a heliadescului Scrieţi, băieţi, scrieţi
orice, numai scrieţi!), Eminescu reliefa că toată istoria unui popor – în orice privire – e înmagazinată
în prezentul lui şi toate calităţile şi defectele lui sînt
dezvoltări ale unui şi aceluiaşi germene fundamental, ale unui şi aceluiaşi sîmbure. […] nu devine cineva scriitor naţional prin aceea că repetă cuvintele
patrie, libertate, glorie, naţiune în fiece şir al scrierilor sale, precum, pe de altă parte, poate cineva să nu
pomenească deloc vorbele de mai sus şi să fie cu toate acestea un scriitor naţional. E drept că se face deosebire între modul de-a scrie popular şi acela de-a
scrie pentru clasele culte, între autorii populari şi autorii de artă[14].
La mai bine de un secol de când au fost publicate, articolele eminesciene în care sunt dezbătute aspectele culturale ale secolului al XIX-lea pot
fi considerate exemplare atât ca modalitate de reflectare a vieţii culturale, cât şi ca expresie a unei
conştiinţe culturale de excepţie, cea eminesciană.

13. Idem – „«NOVELE DIN POPOR» DE IOAN SLAVICI”, în OPERE
XIII. Publicistică 1882-1883, 1888-1889, p. 84-86.
14. Idem – „NOTIŢE BIBLIOGRAFICE”, în OPERE XI. Publicistică 17
febr.-31 dec. 1880, p. 156-162.
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Viorica Zaharescu

O zi din viaţa lui...

„Șoseaua care pleacă din Botoșani spre Dorohoi întinde,
după vreo șapte kilometri, un braț lateral.“
Anghel Dumbrăveanu în articolul său „Drum la Ipotești“
publicat în revista Orizont nr. 5/1964 (Timișoara, număr omagial apărut la împlinirea a 75 ani de la moartea poetului)
povestește ce a văzut și simtit cand pașii l-au dus în acea primăvară în care „grîul își vibrează tulpinele verzi în respirația
depărtarii“, pe meleagurile satului Ipotești. Ocazia era „o călătorie în Tara de sus, în țara zimbrilor si marilor noastre legende“.
Revista are coperțile și foile îngălbenite. Au trecut peste
ea aproape 50 de ani.
Timpul îngălbenește hârtia tipăriturilor, lucrătorii din biblioteci știu asta, dar acolo, în acele pagini galbene , fie reviste
fie volume, veți găsi scris ceva deosebit întotdeauna, și deosebită este descrierea făcută de Anghel Dumbrăveanu satului Ipotești, muzeului și oamenilor locului.
Reproducînd mai jos ce a văzut Anghel Dumbrăveanu în
drumul din Tara de sus și pînă la Ipotești, sper să fac o mică
bucurie botoșănenilor și celor din Ipotești, fie tineri, fie cu părul alb.
,,Drumul trece prin Dumbrăveni. Mă uit la casele albastre
ale gospodarilor, la arborii vârstnici ai unui fel de parc din mijlocul satului și gândul la Eminescu colorează totul într-o lumina vibrantă.»
,,Curând intrăm în Botoșani cu un sentiment de profundă
pietate, orașul de elegante vile și de grădini îngrijite este legat
prin tot ce are mai frumos în trecutul său, de Eminescu.»
,,Soseaua care pleacă din Botoșani spre Dorohoi întinde,
după vreo șapte kilometri, un braț lateral. Drumeagul îngust
e plantat pe margini cu puieți de măr și cireși și urcă o colină
de pe creasta căreia ochii mei se umplu de încântare. In față , o
vale largă închisa de dealuri și paduri : Ipoteștii. Satul curge pe
văi, se ridică pe coaste în desenul gardurilor împletite, pe ulițe
însoțite de salcîmi și de pomi fructiferi. In dreapta, un deal cu
vii, apoi islazuri și câmpul arata proaspăt. Grîul își vibrează tulpinele verzi în respirația depărtării , întinzîndu-se ca un macat
peste umărul dealului. Câteva tractoare se mișcă în zare, iar
drumul oprit lângă noi coboară încet descriind domoale serpentine. Colectiviștii din Ipotești plantează plopi pe marginea
drumului , subliniind mai mult universul eminescian.»
,,Intrăm în sat [...]acesta e pământul pe care a călcat în atâtea rânduri Eminescu [...] Eminescu în anii lui fragezi [...] copil obișnuit jucându-se pe uliți și dealuri cu frații săi și cu alți
copii.»
,,Intrăm în ograda casei lui Eminescu [...]Doi salcâmi și un
tei au înfruntat secolul , cu trunchiurile scorojite de ani [...]Intârzii îndelung în cerdacul casei, rotindu-mi ochii pe coroana
dealurilor din față, peste satul cu casele risipite între pâlcuri
de salcîmi sau de meri.» ...
,,Umblu pe uliți contorsionate, urc pe dealuri și prin
păduri.»...
,,Stau de vorbă cu câțiva bătrîni și mândria cu care vorbesc
despre Eminescu mă emoționează.»
,,In lumina blândă a amiezii, mă întorc pe uliți la casa poetului. Vizitez muzeul Mihai Eminescu. [...] In cele cîteva încăperi ale muzeului sunt adunați părinții și frații poetului, prietenii și scriitorii cu care a lucrat. Străbatem alături de el țara [...]de
la Botoșani la lugoj, Brașov, București, Oravița sau Timișoara.
In ultima sală sunt expuse ediții ale poeziilor lui Eminescu în
multe limbi ale pământului. «...
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,,Afară în ograda casei , s-au strâns țăranii din Ipotești.
Unii sunt tineri alții au parul alb. Aplecați deasupra uneltelor , cu fețele luminate de o rară bucurie lăuntrică, sapă tăcuți
gropi și plantează pomi. Unii îngrijesc straturile de flori. De
pe soclul înalt, chipul de marmoră al poetului îi urmărește cu
dragoste.»...
,,Am plecat spre seară. Plopii tineri înșirați lîngă casă, veneau până lângă mormintele parinților lui Eminescu din cimitirul alăturat, ca niște făclii aprinse de amurg. Taranii se întorceau din câmp, un fum subțire stăruia peste sat...».
O zi din viața lui, și-a petrecut-o poetul, prozatorul și traducătorul Anghel Dumbrăveanu (născut în anul 1933 în jud.
Olt, a terminat filologia la Timișoara) la Ipotești.
Privesc pe fereastra bibliotecii plopii și salcâmii sădiți
atunci, acum cu multe brațe ridicate spre cer și trunchiuri
groase. Si peste ei și peste oamenii locului au trecut ierni și
veri. Puieții de meri acum sunt pomi bătrâni pe acel braț lateral a drumului și rădăcinile lor reușesc să găsească în pământ
putere să se mai trezească la viață încă o primăvară . Mai pot
fi plini de flori albe și mai pot face fructe , chiar dacă pădurețe.
Zilele Eminescu au trecut. Cei ce au grija vremii și a timpului au
anunțat câteva zile de sfârșit de ianuarie cu ninsori. La Ipotești,
Casa Memoriala și Biblioteca țin în fiecare iarnă piept vântului
și ninsorilor ce vin dinspre nord. Ninsoarea de astăzi lovește
de-a curmezișul cele două clădiri, cu fulgi mari și deși. Copii
ieșiți de la școala din apropiere sunt zgomotoși și fericiți că
totul e alb și sigur pun la cale o întâlnire cu sănii și întreceri pe
valea ce se deschide în fața bibliotecii . Glasuri de copii și lătraturi de câini se vor auzi până la lăsatul serii. Ninsorile fac din
satul Ipotești un loc magnific. Imi vin în minte anii copilăriei
mele petrecute la Botoșani, acolo m-am născut, când ninsorile erau la fel ca acum la Ipotești, iar săniuța o împărțeam cu
fratele meu pe Săvenilor sau Impărat Traian, locuri preferate
de copii din acele cartiere, locuri pe unde rar vedeai o mașină
în acei ani, și de unde mama ne aducea acasă îngrijorată că
uitam de mâncare câte o zi întreagă. Atunci zapada rămânea
albă mult timp în oraș. Acum zăpada poate fi albă mai multe
zile doar în sate ca Ipotești...
O parte din trăirile vieții lui Anghel Dumbrăveanu le găsim în poeziile lui cu iz de iarnă albă.
VISAND CU ZAPADA
(vol. Singurătatea amiezii 1973)
Ninge tot așa de-mpăcat
Ca-n munții mei de la Cozia.
Incepe aventura.
NINSORI DEPARTATE
(vol. Diligența de seară 1978 )
Acum mă gândesc la o sanie
Care să mă ducă prin depărtate ninsori
Până la casa aceea.
PEISAJ IN ALB
(vol. Singurătatea amiezii 1973 )
Ne va răni atâta alb vom fi-ngropați
ca doi copaci hieratici în ninsoare
hai să fugim, prea multă liniște ne curge
pe tâmple și pe ochi hai să fugim
până mai știm cărarea...
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Geo Vasile

Eminescu în viziunea românistei Rosa del Conte

identificato con l’Eterno: e però, egli è soprattutto il poeta d’una visione cosmica, è un assettato di Assoluto.
A quest’esigenza è subordinato tutto il suo mondo lirico, a quella visione si riconduce ogni sua composizione,
anche quella che può sembrare soltanto quadro idillico
o pura effusione musicale.
(tratto dall’opera EMINESCU O DELL’ASSOLUTO)

a

A distanza di quasi tre lustri dal nostro primo incontro con l’opera di un poeta, che consideriamo degno
di affiancarsi ai più significativi rappresentanti del romanticismo europeo, ci siamo indotti a tentarne una
presentazione critica d’insieme, in cui aspirano a riflettersi, reciprocamente illuminandosi, sia il dramma
psicologico di una personalità umana singolarissima,
sia il dramma estetico d’un artista alla ricerca di quella
parola unica, in cui il bello s’identifica con il supremo
vero: «cuvântul ce exprimă adevărul», la parola che esprime la verità.
È stato nostro ambizioso impegno offrire al mondo della cultura italiana, che di Eminescu conosce soltanto le liriche edite in vita, cioè una parte assai modeste della sua attività, un quadro più vasto e completo di quest’alta poesia, convinti di arricchire il patrimonio spirituale nostro e dell’umanità con una voce
che, storicamente inserendosi nella temperie ideale
dell’Ottocento, ci sorprende ed attrae per la sua consonanza col nostro sentire. Essa riflette infatti il dramma
esistenziale nel suo aspetto più moderno: come pena
del tempo, scontata dall’uomo, nello sforzo eroico di
superare, attraverso l’opera quotidiana, le dissipazioni
della storia, «îngropatele risipi», le dispersioni sepolte
(...)
Il problema più acuto rimane sempre per lui la
determinazione dei rapporti tra Dio ed il mondo,
tra l’esistenza definita come temporalità e l’Essere
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După aproape cincisprezece ani de la prima noastră întâlnire cu opera unui poet, după părerea noastră demn de a fi pus alături de cei mai însemnaţi reprezentanţi ai romantismului european, ne-am propus să încercăm o prezentare critică de ansamblu, în
care năzuie să se răsfrângă reciproc iluminându-se,
atât drama psihologică a unei personalităţi umane
cu totul deosebite, cât şi drama estetică a unui artist
în căutarea acelui cuvânt unic, a cărui frumuseţe se
identifică cu adevărul suprem: „cuvântul ce exprimă
adevărul” .
Ne-am asumat strădania de a oferi lumii culturale
italiene, care cunoaşte doar antumele lui Eminescu,
adică o parte destul de restrânsă a activităţii sale, un
tablou mai vast şi complet al acestei inspirate poezii, convinşi că vom îmbogăţi patrimoniul spiritual, al
nostru şi al întregii omeniri, cu o voce care, din punct
de vedere istoric, încadrându-se în climatul ideal al
veacului XIX, ne surprinde şi ne ispiteşte prin consonanţa cu simţirea noastră. Ea reflectă de fapt drama
existenţială în aspectul său cel mai modern: ca osândă a timpului, ispăşită de către om, în efortul eroic de
a se întrece, prin lucrarea zilnică, cu irosirile istoriei,
„îngropatele risipi” (...).
Problema cea mai arzătoare şi permanentă a fost
pentru el determinarea relaţiilor dintre Dumnezeu şi
lume, dintre existenţa definită ca temporalitate şi Fiinţa identificată cu Veşnicia; şi totuşi el este în primul
rând poetul unei viziuni cosmice, este un însetat de
Absolut. Acestei exigenţe i se subordonează întregul
său univers liric, spre acea viziune tind toate textele
sale poetice, chiar şi cele ce pot părea doar un tablou
idilic sau o pură efuziune muzicală.
***
Pe 11 martie 2012 a avut loc la Salonul de Carte
şi Presă AMPLUS din Bucureşti lansarea unei noi ediţii bilingve româno-italiene din opera poetică a lui
MIHAI EMINESCU, Sonetti e poesie varie.Sonete şi alte
poezii, apărută la Editura Pavesiana, condusă de prof.
italianistă Mara Chiriţescu. Au luat parte profesori de
la şcoala italiană privată „Aldo Moro”, graficiana copertei I, Marina Socol, precum şi un numeros public.
Au intervenit directoarea Editurii, autorul ediţiei şi
Geo Vasile. Despre calitatea traducerii s-a pronunţat
extrem de pozitiv prof. Stefano Ferrari. Au fost citite
câteva texte poetice eminesciene, în cele două limbi.
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Frédéric RoUVilloiS

C
Cuvânt înainte

O istorie a bestsellerului *

Cuvântul best-seller, folosit pentru întâia oară în Statele Unite, în 1889, se răspândeşte rapid în Imperiul britanic,
apoi în restul lumii, îndată după Primul Război Mondial.
Dar dacă termenul e nou, ceea ce denumeşte el a existat
întotdeauna, în America şi pretutindeni. Întotdeauna – şi
mai ales după dezvoltarea tiparului la începutul secolului
al XVI-lea –, unele cărţi au trezit printre cititori o pasiune
uluitoare, manifestată prin cumpărări masive şi numeroase
reeditări. Întotdeauna, unele cărţi au avut mai mult succes
decât altele şi s-au vândut mai bine. Bestsellerul ţine aşadar de chestiunea, eternă, a succesului literar.
E drept că, la origine, problema valorii operei pare să
eclipseze chestiunea succesului: calitatea contează mai
mult decât cantitatea (numărul de exemplare vândute).
Însă chiar şi aşa, cantitatea e luată în seamă, iar cele două
sunt considerate inseparabile: succesul e
o garanţie a calităţii şi doar cărţile proaste sunt ocolite de cititori, care ar avea suficient gust şi suficientă raţiune pentru
a şti să aleagă grâul de neghină. Asta
cred încă, în Franţa secolului al XVIIlea, Boileau şi contemporanii lui Corneille, interesaţi de succesul unei cărţi
doar pentru că indică geniul autorului ei.
Situaţia se complică începând cu secolul al XIX-lea. În timp ce are loc o democratizare a culturii legată mai ales
de creşterea activităţii de editare şi a
procesului de alfabetizare, corelaţia între succes şi valoare, presupusă de clasici, e pusă în discuţie în mai multe feluri. Unii îi contestă existenţa, mergând
până la afirmaţia că succesul şi valoarea
ar fi incompatibile: e ceea ce gândeşte,
în anii 1920 şi 1930, Henry Louis Mencken, pontiful criticii americane, şi re-
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petă într-o scrisoare Louis-Ferdinand Céline: „Un succes
e totdeauna de foarte proastă calitate. În paralel, alţii, cu
mult mai numeroşi, sfârşesc prin a lăsa deoparte chestiunea valorii, mereu incertă, aleatorie şi discutabilă, preocupându-se doar de succes, de amploarea lui şi de mijloacele de a-l obţine. În decursul secolului XX, ei vor avea câştig de cauză şi, puţin câte puţin, vor face din bestseller centrul şi inima vieţii culturale – chiar dacă unii resping această evoluţie sau continuă să se indigneze. Un fenomen calificat de unii drept „americanizare“, dar care a prins rădăcini atât de adânci încât mulţi contemporani ai noştri izbucnesc într-un râs uimit şi înduioşat când un scriitor declară cifre de vânzare care i-ar fi făcut invidioşi pe Edgar
Poe, pe Walt Whitman sau Marcel Proust. Tot auzind de
cărţi vândute în milioane de exemplare, omul simplu ajunge să creadă că un tiraj de 100 000 e mai curând mediocru,
iar unul de 10 000 de exemplare aproape
ridicol. Într-adevăr, tendinţa dominantă
din zilele noastre este o „bestsellerizare
a sistemului editorial“ care, consideră istoricul Pierre Nora, însoţeşte „dezvoltarea unei culturi de mase şi apariţia unui
public cultural nediferenţiat“.
Şi totuşi, în paralel cu această industrializare progresivă, bestsellerul păstrează, azi ca şi ieri, o parte de mister:
„Adevărat vă spun, afirma dramaturgul
Alfred Mortier în 1922, succesul este o
mare enigmă.“ Succesul neaşteptat, observa Pierre Nora, e fără doar şi poate
singura categorie adevărată de bestseller.
Ea defineşte esenţa fenomenului, cu acele cărţi care aruncă în aer orice previziune, şi care au „specificul de a transgresa publicul căruia îi erau – sau cel puţin
se credea că-i erau destinate“. Bestsellerul se situează astfel la confluenţa dintre
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tehnică şi magie, dintre miracol şi industria grea. Iar fascinaţia pe care o suscită e dată în mare măsură tocmai de
această poziţie incertă, de caracterul total imprevizibil a
ceea ce nu poate fi un produs ca oricare altul.
De aceea, chiar dacă în ultimul secol bestsellerul a căpătat un loc şi o importanţă absolut inedite în sistemul cultural, pare indispensabil să‑l privim de o manieră globală, în amploarea şi în complexitatea lui: altfel spus în istoria lui de durată, şi în geografia sa, fără să ne lăsăm impresionaţi de frontierele care, în acest caz, nu au decât o consistenţă limitată.
Pentru a ne orienta în această junglă care la prima vedere poate părea de nepătruns, avem la îndemână o busolă, constând în a cerceta trei axe care trimit la trei chestiuni fundamentale: cartea, sau ce este un bestseller; autorul, sau cum se fabrică ea; cititorul, sau de ce o cumpărăm.

Partea întâi

Cartea, sau ce este un bestseller
În prefaţa la romanul-cult al lui Malcolm Lowry, Deasupra vulcanului, Maurice Nadeau afirma: „Capodoperele
nu sunt niciodată acceptate uşor“. În Franţa, „cititorii lui
Lowry s-au recrutat în ritmul de câţiva zeci pe an – un ritm
normal pentru o capodoperă“. O carte importantă, consideră Nadeau, este o carte care se vinde greu prin chiar natura ei, ceea ce, reciproc, implică faptul că un bestseller e fatalmente o carte de calitate inferioară. Una peste alta, dacă
îi credem pe Nadeau şi pe mulţi alţii, mediocritatea ar fi un
specific al bestsellerului şi, în fond, unul dintre semnele lui.
Acest abordare pare totuşi la fel de contestabilă ca şi
concepţia opusă, susţinută în zilele noastre de romancierul Carlos Ruiz Zafon, autorul cărţii Jeu de l’ange, vândut
în 5 milioane de exemplare până acum; după Zafon, „succesul e cea mai bună garanţie de calitate“, ceea ce înseamnă că, într-un fel sau în altul, un bestseller este obligatoriu
o „carte bună“.
În realitate, succesul şi valoarea literară – calitatea şi
cantitatea – nu sunt deloc în raporturi obligatorii. Cărţi
foarte mari au fost eşecuri răsunătoare, în timp ce altele, între care capodopere incontestabile ale spiritului uman, au
cunoscut gloria chiar de la apariţia lor, la fel ca nu ştiu ce
opuscul jalnic sau roman de doi bani despre care, retrospectiv, ne întrebăm cum au putut plăcea atâtor oameni. Un
bestseller poate fi o carte sublimă – şi tot atât de bine una
execrabilă sau doar mediocră: totul e cu putinţă. În raport
cu calitatea, succesul nu înseamnă nimic.
Prin urmare, dacă vrem să definim bestsellerul, avem
nevoie de alte criterii: numărul (de exemplare vândute),
timpul (de care succesul a avut nevoie ca să se manifeste),
şi locul (istoria bestsellerului arătând că succesul a ignorat
mereu frontierele).

mărul de exemplare citite. Câteodată, într-adevăr, se poate
crede că s-au vândut mai multe cărţi decât s-au citit. Astfel, se spune că succesul Vieţii lui Isus a lui Ernest Renan,
în 1867, s-a datorat în bună parte celor mai îndârjiţi duşmani ai filozofului, preoţii din Paris, care, îmbrăcaţi în civil, cumpărau pe ascuns mii de exemplare ale cărţii cu singurul scop de a le distruge – salvând astfel de osânda veşnică eventualii cititori. Ne imaginăm scena, demnă de romanele-foileton ale epocii, în care un preot bătrân, tulburat că a ieşit fără sutană, aduce în casa parohială mai multe cărţoaie cu coperţi galbene şi pregăteşte, cât mai discret
posibil, un mic autodafe clandestin. La fel, anumite evenimente, campanii mediatice, puseuri de snobism intelectual au putut isca, într-un moment sau altul, o pasiune masivă pentru cărţi aprioric puţin accesibile marelui public şi
menite să fie uitate rapid după cumpărarea lor. În asemenea cazuri, numărul de exemplare vândute îl depăşeşte neîndoielnic pe cel al cititorilor. Alteori, se întâmplă pe dos:
fără a mai pomeni cabinetele de lectură atât de numeroase
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, oricine cunoaşte cărţile-cult ale literaturii populare, semnate de un Jules
Verne, un Dickens, un Jack London; ele trec din mână în
mână, iar bibliotecile publice sunt nevoite să cumpere regulat noi exemplare pentru a le înlocui pe cele uzate. Desigur, ar fi foarte interesant să cunoaştem numărul de cititori,
însă acesta pare aproape imposibil de calculat.
Imposibil, spre deosebire de cifrele de vânzări. Acestea
par, la prima vedere, relativ uşor de estimat – ceea ce ne-ar
permite să ştim destul de uşor dacă o lucrare intră în categoria bestsellerului. În realitate, lucrurile nu sunt nici pe
departe atât de simple: ce trebuie să înţelegem prin „cifră
mare“ de vânzări? Nu e uşor de răspuns, mai ales dacă încercăm să privim fenomenul succesului literar pe termen
lung. Nu e uşor, în măsura în care această „cifră mare“ are
un caracter eminamente relativ: ceea ce însemna o cifră fabuloasă pe vremea lui Swift sau Laurence Sterne părea cel
mult onorabilă peste un secol, şi aproape derizorie cu câteva decenii mai târziu. În fapt, o istorie a bestsellerului, de
la inventarea tiparului şi până în zilele noastre, începe cu o
istorie a cifrelor. O istorie plină de capcane: cifrele în chestiune sunt adesea incerte, iar uneori cu totul false.
Cifrele fanteziste
Paradoxal, nu există nimic mai înşelător decât cifrele:
dacă o parte din cele pe care le găsim, în presă sau pe Internet, sunt imputabile unei banale erori de apreciere, nu
rareori umflarea cifrelor reale până la cele declarate ţine de
mit, când nu e vorba de-a dreptul de măsluire.

Măsluiri
Palatul unchiului Tom
Intrând în biroul din Boston al editorului John P. Jewett,
în
acea
zi din iarna anului 1851, femeia măruntă, prost îmI - Graţia numerelor mari
brăcată
şi purtând sub braţ un manuscris voluminos, e conEvocând anumite succese din cariera sa, Maurice Girovinsă
că
îşi joacă ultima şansă. Până acum, romanul ei plin
dias, un editor sulfuros din secolul trecut, folosea o formulă inspirată: „graţia numerelor mari“. Într-adevăr, la asta se de sentimente pioase şi convingeri umanitare a fost primit
reduce adesea bestsellerul, pe care mulţi îl definesc drept cu refuzuri politicoase: marii editori americani sunt convinşi că o asemenea carte nu ar avea nici un succes. Unul
„o carte vândută într-un număr imens de exemplare“.
Să trecem rapid peste primul punct al definiţiei: ceea dintre asociaţii editurii Phillips & Sampson i-a spus chiar
ce caracterizează un bestseller e numărul de exemplare că n-ar putea vinde nici o mie de exemplare din aceasvândute – înţelegând că acest număr nu e acelaşi cu nu- tă cărţulie didactică, scrisă de o necunoscută. Când John
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Jewett o acceptă, soţul doamnei, însărcinat de ea să negocieze contractul, se declară dispus să-l dea pentru suma
modestă de 25 de dolari. Principalul lui obiectiv (se va afla
mai târziu) era să cumpere pentru soţia lui, cu suma obţinută, o rochie de mătase. Nu bănuia la data aceea că soţia
lui, Harriet Beecher-Stowe, scrisese o carte ce avea să marcheze istoria literaturii, ba mai mult, istoria bestsellerului:
Uncle Tom Cabin, Coliba unchiului Tom.
Doi ani mai târziu, în iulie 1853, în timpul unui sejur al
Dnei Beecher-Stowe la Paris, editorul Charpentier îi mărturisea că, în treizeci şi cinci de ani de meserie, nu mai văzuse nimic comparabil cu fabulosul succes al cărţii ei, declarat de presa franceză a epocii drept un „roman fenomenal“.
Dar dacă pare atât de fenomenal, o datorează mai ales
editorului John Jewett, care face din numărul de exemplare vândute, supraevaluat de el copios, unul din principalele argumente promoţionale.
Inventatorul procedeului nu este Jewett. În Franţa, în
1832, editorul Charles Gosselin anunţase cu surle şi trâmbiţe că a vândut romanul La Peau de chagrin în 4 500 exemplare – tiraj considerabil pe atunci – dorind să aţâţe curiozitatea cititorilor potenţiali şi să le garanteze calitatea lucrării: de aceea, doi ani mai târziu, Balzac îi cere lui Verdet,
editorul Operelor sale filozofice, să publice o notă plasată la
începutul noii ediţii, restabilind adevărul în privinţa tirajelor: „Autorul, nedorind să fie amestecat în nici o şarlatanie comercială, i‑a cerut editorului să publice această explicaţie.“ În aceeaşi epocă, fără a-şi face asemenea scrupule, alţi editori au folosit acelaşi argument publicitar în Marea Britanie sau în Statele Unite. Iar Coliba unchiului Tom
marchează trecerea la stadiul industrial.
Pe 27 martie 1852, la o săptămână după apariţia cărţii,
Jewett publică un prim anunţ în presă: marele roman antisclavagist al Dnei Beecher-Stowe se vinde ca pâinea caldă, cinci mii de inşi l-au cumpărat deja! Peste două săptămâni, copleşit se pare de succesul comercial al primului
anunţ, editorul plăteşte jumătate de coloană în Norton’s Literary Gazette, unde se laudă cu cifre nemaipomenite, tipărite cu litere mari: „10 000 de exemplare! 10 000 de exemplare vândute în două săptămâni – iată dovada certă a incredibilei sale popularităţi. Trei fabrici de hârtie, trei tipografii funcţionând permanent şi peste o sută de legători de
cărţi lucrând zi şi noapte nu izbutesc să facă faţă cererii!“
Confirmată de precizia detaliilor tehnice, amploarea
vânzărilor îi convinge pe cititori că se află în faţa unui eveniment de excepţie, la care sunt chemaţi să ia parte şi ei
cumpărând un exemplar din Coliba unchiului Tom.
Iar Jewett nu se opreşte aici: pe 15 iunie, nemulţumindu-se cu jumătate de coloană, cumpără o pagină întreagă
din Norton’s Gazette ca să anunţe „o vânzare fără precedent
în istoria cărţii în America: 50 000 de exemplare vândute
în opt săptămâni.“
Spre comparaţie, cartea lui Nathaniel Hawthorne Litera stacojie, unul dintre cele mai mari succese americane
din epocă, a atins 11 000 de exemplare vândute abia după
cinci ani de la apariţia ei în 1850. Comparaţie pertinentă
doar în parte, ce-i drept, de vreme ce vânzările Colibei unchiului Tom nu sunt cele indicate de editor, destinate unui
public pentru care succesul ei masiv e o dovadă a calităţi-
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lor ei literare şi totodată o mărturie a adeziunii populare la
tezele antisclavagiste ale romanului.
Publicată în mai 1852 în Anglia, Coliba demarează triumfal şi aici: „exploatarea cifrelor de vânzare ale romanului contribuie la crearea unui adevărat fenomen editorial“.
Toată lumea vorbeşte despre el: în Putnam’s Magazine (ianuarie 1853), Charles Briggs afirmă că „de când se tipăresc cărţi, succesul Colibei unchiului Tom nu a fost nicicând egalat“.
E un adevărat delir: la un an de la apariţie, Jewett, fidel
metodelor sale, declară că a vândut 305 000 de exemplare în Statele Unite. Cât despre Sampson Low, un editor englezi al Dnei Beecher-Stowe, acesta declară că, în Anglia, în
acelaşi timp, Coliba s-ar fi vândut în 1,5 milioane de exemplare. Nici Franţa nu rămâne mai prejos: în toamna anului
1852, cotidianul La Presse, care a hotărât s-o publice în foileton, proclamă la rându-i că în Statele Unite s-ar fi vândut deja 400 000 de exemplare – deşi, în acelaşi moment,
Jewett însuşi declară doar 150 000…
Se pare aşadar, în general, că toate aceste cifre sunt îndoielnice şi mult umflate. Coliba unchiului Tom a fost, fără
doar şi poate, în Europa ca şi în America, un mare succes,
dar nu atât de uriaş pe cât l‑au declarat editorii în scopuri
promoţionale, şi nici atât de fabulos cât au pretins mai târziu, cu naivitate, militanţii antisclavagişti. Astfel, cifra de
300 000 de exemplare vândute în Statele Unite a fost atinsă abia în 1858, adică la şase ani după ieşirea romanului –
şi la cinci ani după data anunţată, cu surle şi trâmbiţe, de
genialul John Jewett.
Despre minciună ca metodă de vânzare
Genial – în măsura în care, odată pus la punct, acest
procedeu inovator se răspândeşte în America şi în afara
ei, fiind însoţit de o inflaţie, adesea îndoielnică, a cifrelor
de vânzare proclamate. Astfel, în 1854, Jewett face cunoscut cu mare tam-tam că The Lamplighter, un roman sentimental scris de Marie Cummins, s-ar fi vândut 20 000 de
exemplare în douăzeci de zile – adică o mie pe zi, mai multe chiar decât în cazul Colibei unchiului Tom. În realitate, se
vor vinde 100 000 de exemplare, şi în zece ani…
Oricum, Coliba reprezintă un punct de cotitură: a demonstrat că se poate trece de la bestsellerul visat la bestsellerul real, şi că etalarea unor cifre mirobolante aţâţă dorinţa publicului, având ca efect mecanic umflarea vânzărilor. Astfel, Jewett a impus un procedeu şi, aproape inevitabil, derapajele inerente acestuia: de ce s-ar abţine să umfle
cifrele dacă asta aduce profit, şi dacă nimeni nu poate demonstra că acele cifre sunt false?
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cifrele o iau razna. Cele reale, desigur (vom reveni la ele mai
târziu), dar mai ales cifrele declarate.
Care sunt adevărate şi care false? În Franţa, există obiceiul de a indica pe coperta cărţilor numărul de „ediţii“ sau
de „mii“ de exemplare tipărite – principalii interesaţi, autorii şi editorii, ştiind desigur că aceste cifre sunt destinate
profanilor, cei care cumpără cărţile de succes. Astfel, la începutul anilor 1920, Bernard Grasset, unul dintre pontifii
editurilor pariziene, e pe cale să facă un bestseller mondial din romanul Maria Chapdelaine – şi o face măsluind copios cifrele de vânzări; într-o scrisoare către Marie Hémon,
fiica şi moştenitoarea lui Louis Hémon, autorul dispărut
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al romanului, Grasset îi explică: „Aşa cum bine aţi înţeles,
există aici un mic element de bluff necesar, şi perfect acceptabil […]. În realitate, am vândut într-o lună 10 000 de
exemplare.“ Câţiva ani mai târziu, acelaşi Bernard Grasset
repetă figura cu un nou bestseller, Le Diable au corps de
Raymond Radiguet care, din raţiuni publicitare şi cu acordul autorului, trece subit de la a cincizeci şi doua la a optzeci şi treia „mie“[1].
În aceeaşi perioadă, în cartea sa Conseils aux bibliophiles, jurnalista Yvonne Périer pune chestiunea autenticităţii
acestor cifre: „Ar fi posibil să se declare tirajele reale? Mă
tem că nu. Cum vreţi ca editorul care anunţă că a vândut
o carte în 100 000 de exemplare să recunoască vreodată că
tirajul real era de numai 50 000? În fapt, în lumea librarilor,
cacialmiştii nu pot amăgi: se cunosc editorii care anunţă tirajele exacte, cei care le umflă până la dublu, şi cei pentru
care « o mie » înseamnă 250 de exemplare“. E tocmai ceea
ce-i spunea Grasset lui Marie Hémon – fără să ştim de altfel dacă vorbele lui era sincere, sau doar un mijloc abil de
a dijmui drepturile de autor datorate moştenitoarei…
De atunci, fascinaţia cifrelor mari a devenit mai mult
ca oricând un argument de marketing esenţial – înscris şi
pe banderolele viu colorate, cu litere mai mari decât titlul
sau numele autorului. Se cumpără orice, cu condiţia să se fi
vândut bine: un sondaj TNS-Sofres publicat de Livre Hebdo în 2006 arată că „unul din principalele motive ce pot determina cumpărarea unei cărţi“ este acela de a fi una bine
vândută, hotărâtor pentru 32% dintre subiecţii intervievaţi.
Şi totuşi, în pofida pretinsului cult al transparenţei, incertitudinea rămâne, chiar şi la cele mai prestigioase edituri: potrivit estimărilor autorizate, cele 80 de romane poliţiste scrise de Agatha Christie s-ar fi vândut… între 2 şi 4
miliarde de exemplare, cele 723 de „capodopere“ semnate Barbara Cartland, împărăteasa romanului siropos, între
cinci sute de milioane şi două miliarde de exemplare, iar
cărţile unei autoare de bază din Biblioteca verde[2], Enid
Blyton, între 3000 şi 600 de milioane. Pe cine să crezi?
Mituri şi zvonuri
Cifrele de vânzare pot fi umflate intenţionat cu scopul
de a conferi un plus de prestigiu cărţii, autorului, şi în subsidiar editorului, dar şi pentru a incita cititorul să se alăture turmei imense a celor aleşi. Dar nu întotdeauna există o
intenţie de a da cifre false, acestea fiind avansate cu bună
credinţă de observatori ce nu aveau nimic de câştigat din
asta, dar care-au preluat ceea ce pare un zvon sau un mit.
Isus Cristos superstar
Cu câţiva ani în urmă, când autorul acestei cărţi le-a
vorbit câtorva prieteni despre proiectul cărţii sale despre
bestseller, mulţi dintre ei, universitari sau avocaţi cultivaţi,
au pomenit spontan Viaţa lui Isus de Ernest Renan, convinşi că era primul bestseller din istoria literară franceză.
Făcând acest lucru, dovedeau fără voie persistenţa unuia
din cele mai solide mituri din viaţa intelectuală franceză.
La începutul anilor 1860, Renan e neîndoielnic unul
dintre cei mai de seamă savanţi francezi, atât pe plan aca-

1. Editurile franceze numeau „mii“ pachetele de
câte o mie de exemplare tipărite.
2. Colecţie de cărţi pentru copii şi adolescenţi.
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demic cât şi monden: orice parizian ştie că frecventează salonul prinţesei Mathilde, verişoara preferată a împăratului
Napoleon III. În 1857, cartea sa Etudes d’histoire réligieuse cunoaşte mai mult decât un simplu succes de prestigiu
în rândul elitei cultivate: în cursul acelui an, se vând 2 000
de exemplare. Renan rămâne totuşi un autor pentru iniţiaţi, pentru „happy few“, cum ar fi spus Stendhal – până
în ziua anului 1863 când îi apare în librării Viaţa lui Isus,
ultima lui carte. Editorul Michel Lévy îşi asumase riscuri
mari tipărind 10 000 de exemplare. Dar dacă un om de afaceri atât de priceput acceptă un asemenea risc înseamnă că
ştia ce face. Se baza, mai întâi, pe moda statornică a cărţilor religioase, foarte prizate de burghezie; apoi, şi mai ales,
pe faptul că această Viaţă a lui Isus e total diferită de cele
care-au precedat-o, pentru că îl prezintă pe Isus nu ca fiu
al lui Dumnezeu, ci ca om – unul ieşit din comun, desigur,
dar totuşi om. Într-un cuvânt, cartea conţine ingredientele
unei controverse, poate chiar ale unui scandal şi, aproape
sigur, ale unui succes răsunător, într-o Franţă care îi citeşte
pe Louis Veuillot şi pe Monseniorul Dupanloup, dar care
continuă să-l savureze pe Voltaire.
Într-adevăr, succesul Vieţii lui Isus este instantaneu. La
două luni după apariţia cărţii, pe 7 septembrie 1863, în cronica lui săptămânală din Le Constitutionnel, Sainte-Beuve constată că „lucrarea lui Renan e foarte combătută şi
în acelaşi timp foarte citită“ – acestea două fiind de obicei
asociate. După Sainte-Beuve, Renan a fost inspirat adre
sându-se, în chestiunea religioasă, „acelui public numeros“
care „nu e nici credincios, nici necredincios“ şi care s-a repezit să-i citească lucrarea. „Istoria succesului său, conchide Sainte-Beuve, ar fi un întreg capitol literar ce rămâne de
scris; eu însă nu voi încerca nici măcar să-l schiţez: suntem
abia la început. Voga ultimelor romane celebre a fost deja
depăşită. Există un moment pentru orice, pentru lucrurile grave ca şi pentru cele mai frivole. Cine s-ar putea îndoi, văzând rapiditatea şi amploarea acestui succes? Această Viaţă a lui Isus a sedus clasa de mijloc a spiritelor, la fel
cum Le Petit Journal a sedus poporul de rând.“
Odată cu acest succes se naşte un mit, pe care istorici
absolut oneşti, apoi opinia elitei educate, flatată pesemne
de acest triumf al spiritului critic în patria lui Descartes,
l-au luat drept realitate. Astfel, se pretinde că în primele
cinci luni s-au vândut 60 000 de exemplare, apoi nu mai puţin de 1,3 milioane în patru ani. Cifre fantastice care, dacă
ar fi reale, ar face din Viaţa lui Isus cel mai mare bestseller
francez din secolul al XIX-lea – dar care, dacă stăm şi judecăm, nu pot fi nici măcar verosimile.
Cu treizeci de ani înainte, în condiţii, ce-i drept, diferite, cartea lui Lamennais Paroles d’un croyant fusese considerată „primul mare succes al secolului“ fiind vândută
în 30 000 de exemplare, o carte mult mai accesibilă – costa doar câteva centime – decât opul erudit al profesorului
de la Collège de France, vândut cu preţul pipărat de 7,50
franci. Alt indice: această cifră fabuloasă de 1,3 milioane ar
însemna că s-au fi vândut, în medie, circa 320 000 exemplare pe an, adică aproape 27 000 pe lună, de două ori mai
multe decât în cele cinci luni faste de după ieşirea în librării: ipoteză măgulitoare pentru curiozitatea francezilor de
atunci, dar puţin plauzibilă.
Cifrele reale, rezultate dintr-o analiză încrucişată a arhivelor editurii şi ale familiei Renan, sunt desigur impreHYPERION
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sionante, dar mult sub nivelul celor proclamate de legendă. În 1863, primele 10 000 de exemplare ale primei ediţii se vând ca pâinea caldă, cum prevăzuse Michel Lévy,
iar în aprilie 1964, la aproape un an după lansare, se ajunge la 65 000 de exemplare. Editorul decide atunci să scoată o ediţie prescurtată, într-un format mai redus, intitulată
Isus. E încă o lovitură de maestru, pentru că vinde 80 000
de exemplare în trei luni. În ce priveşte despre versiunea
completă, va scoate în 1867 o „ediţie definitivă“, într-un
tiraj de 60 000 de exemplare. În total, departe de pretinsele 1,3 milioane de exemplare vândute în cinci ani, Viaţa
lui Isus a fost tipărită, în acea perioadă, în circa 200 000 de
exemplare. Până în 1947, s-au vândut în 430 000 de exemplare din toate aceste ediţii la un loc.
Milioanele Madonei
Reţeta cea mai bună pentru a incita critica aţâţând în
acelaşi timp publicul e să dezgropi un bestseller uitat – şi
să condimentezi sosul umflând cifrele de vânzări, urmând
ceea ce Frank Luther Mott numea „legea generală a exagerării“.
A fost şi soarta romancierului francez Maurice Dekobra
(1885-1973), autor, printre altele, al faimoasei Madone des
sleepings.
Ca de obicei, nu iese fum fără foc. În Franţa anilor 192030, La Madone des sleepings, strălucit imaginată şi cochet
gătită, avea cu ce să iasă în evidenţă. Un anume Gérard, devenit prinţ Seliman după ce un bătrân aristocrat îl adoptă, despărţit provizoriu de soţia sa, o americancă superbă
şi putred de bogată, devine secretarul foarte privat al unei
englezoaice superbe şi putred de bogate, Lady Diana, văduvă tânără şi emancipată supranumită „Madona vagoanelor de dormit“, deşi nu prea obişnuieşte să doarmă în ele.
Tânăra vrea să recupereze o concesiune petroliferă situată pe teritoriul sovietic, de unde un şir incredibil de aventuri, surprize şi răsturnări de situaţie care îi plimbă pe eroii noştri de la Paris la Berlin, de la Viena la Istanbul, întro atmosferă de lux şi desfrâu cumpătat. Confruntat cu fioroasa bolşevică Irina Muraviov, Gérard cade în ghearele poliţiei secrete, Ceka, undeva pe malul Mării Negre. Închis într-o temniţă ca în romanele lui Dumas, scapă cu viaţă doar datorită intervenţiei miraculoase a fostei sale soţii,
al cărei iaht naviga în apropiere. Romanul se încheie întrun castel, scoţian şi sinistru, aparţinând aceleiaşi Lady Diana, unde Irina Muraviov e ucisă exact în clipa când încerca s-o asasineze pe Madonă – care se hotărăşte, la sfârşit, să
pornească spre noi aventuri.
Erotism, exotism, anticomunism decent, umor, violenţă
şi acţiune trepidantă: toate ingredientele succesului par reunite. Când a venit la Gallimard cu manuscrisul romanului
său precedent, Dekobra a fost refuzat fără menajamente de
păzitorii templului, care îi reproşau că era „prea la modă“.
E şi motivul pentru care este primit cu braţele deschise la
Baudinière, o editură abia înfiinţată, în căutare de autori.
Un ton nou, un roman facil dar destul de original, un titlu provocator, o publicitate eficientă, şi succesul e gata: La
Madone des sleepings va fi un succes de librărie – ca şi Mon
coeur au ralenti sau La Gondole aux Chimères, următoarele titluri ale lui Dekobra. Succes care de altfel irită critica
serioasă, ce vestejeşte aceste „cărţi încâlcite şi lamentabile“.
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Trei sferturi de secol mai târziu, efectul de lupă al distanţei în timp şi al nostalgiei face ca Maurice Dekobra să fie
scriitorul francez „cel mai bine vândut din toate timpurile“,
ca să reluăm expresia biografului său Philippe Colas. „În
comparaţie cu el, adaugă biograful, Proust, Colette, Gide şi
toţi ceilalţi membri ai panteonului literar tradiţional sunt
nişte pigmei comerciali. Traduse în şaizeci şi cinci de limbi
[…], cărţile lui s-au vândut în zeci de milioane de exemplare şi, cum sublinia Chicago Tribune, nu se cunosc multe succese mai mari, în afară de Biblie ori de Shakespeare.“
Pentru Philippe Colas, Dekobra ar fi aşadar adevăratul
„creator al bestsellerului“. Şi nu e singurul care vine cu asemenea cifre: în 1992, în New York Times, Paul Hofmann
vorbea de 15 milioane de exemplare vândute doar pentru
La Madone de Sleepings; în 2003, în Le Figaro, Isabelle Nataf, vorbind despre „Dekobra neînţelesul“, îl numea „cel
mai mare fenomen literar al secolului XX“ şi dădea cifra
de 90 de milioane de exemplare vândute, pe care o reia un
ziarist în La Libre Belgique cu ocazia reeditării romanului,
în 2006. Tiraje atât de fabuloase încât, având în vedere uitarea ce l-a înghiţit pe autor, sfârşesc prin a reprezenta principalul interes al unei opere destul de prăfuite.
Oricum, şi aici, gigantismul unor cifre proclamate în
chip peremptoriu, fără a se cita vreodată sursa, ne îndeamnă să fim rezervaţi.
Mai întâi, e greu de crezut că Baudinière, editor modest
cu sediul pe strada Moulin Vert numărul 27 bis, în arondismentul 14 din Paris, ar fi avut mijloace să scoată tirajele înscrise pe copertă. E clar că avem de-a face cu metoda
umflării publicitare, imaginată de John Jewett pentru Coliba unchiului Tom: exemplarele cu bun de tipar din 30 mai
1925, data la care iese La Madonne des sleepings, ar fi ajuns
deja, potrivit menţiunii de pe coperţi, la două sute şaizeci
de mii… Chiar dacă am lua în serios aceste cifre, aproape
sigur fanteziste, şi tot nu am ieşi la socoteală. În timp ce
Philippe Colas ne asigură fără alte precizări că La Madone
des sleepings ar fi „depăşit milionul în câteva săptămâni“, cifrele editorului rămân mai modeste, respectiv 420 000 abia
în 1926, şi 520 000 în 1931…
Fireşte, trebuie ţinut cont de traduceri: în epocă, mondializarea bestsellerului începuse cu dreptul, cum se va vedea mai departe. Or, în străinătate, romanul lui Dekobra
a cunoscut un succes limitat. Prima traducere în engleză
apare abia în 1927, întârziere ce nu se explică prin dificultatea textului şi care este suficientă pentru a infirma mitul
unui diluviu editorial: dacă vânzările erau atât de fabuloase pe cât se pretinde, editurile străine nu aşteptau doi ani
ca s-o traducă. Ediţia engleză a cunoscut, se pare, un succes onorabil, şi cam atât (o a treia ediţie va apărea abia în
1938); la fel stau lucrurile în ce priveşte traducerile germane, care totalizează câteva zeci de mii de exemplare.
Una peste alta, în lipsa unor cifre plauzibile, pare sigur că realitatea e mult mai modestă decât mitul. E plauzibil ca Maurice Dekobra să fi vândut cel mult un milion
de exemplare, adică 2% din cele 90 de milioane câte i-au
fost atribuite…
Traducere de Emanoil Marcu
––––––––––

* În pregătire la Editura HUMANITAS.
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Eduard PROSEŢKI

PARANOIA*

Eduard Proseţki este un profesionist al scrisului, din anul 1977 – membru al Uniunii Scriitorilor din fosta URSS. Actualmente este membru al Uniunii Scriitorilor din Moscova şi al PEN-Centrului Rus. Laureat al unor premii literare.
In 1960 a absolvit Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov”, iar in 1981 – cursurile superioare de literatură ale Institutului „Gorki” din Moscova.
Face parte din generaţia de scriitori ruşi care resimte acut urmările dislocărilor spirituale, economice şi sociale începând cu epoca lui Stalin, continuând cu epoca lui Elţin şi cea a urmaşilor săi. Anume destinul acestei generaţii constituie tema de bază a romanelor lui Eduard Proseţki, publicate in anii ’80 ai secolului trecut: „A pierde şi a găsi” (1984),
„Mai departe mergi de unul singur” (1987), „Priviţi in fântană”, „Urme pe nisip” (1988). În perioada post-perestroika a publicat romanele „Socioexistenţa” (1991), „Cazemata” (1995), „Mitul” (1996), „Amanţi diurni” (2000), „Căderea lui Icar”
(2005), inspirate de noua istorie a Rusiei.

s

„FORUMUL MOSCOVIT AL LUXULUI”

Spre deosebire de întrunirile din cluburi ale elitei capitalei, „Forumul moscovit al luxului” avea loc o dată pe
an, în noaptea de cinci spre şase iunie, ţinând până în zori.
La această manifestare închisă veneau bogătanii să-şi facă
simţită prezenţa, ca dovadă că mai sunt în lumea glamourului: pentru că cel care e în stare să procure o invitaţie pe
trei mii de dolari trebuie să fie, cel puţin, milionar
Aflând că Vavilonski nu doar l-a invitat la forum pe el,
doctorul, împreună cu soţia, ci a şi procurat invitaţii pentru ei, în sine Speşniov se uimi de conformismul său linguşitor: antipatia faţă de oligarh, legată de recenta vizită
medicală la el, obida pe care i-o purta lui Boris Lazarevici
şi decizia de a rupe legăturile cu el se preschimbară întrun sentiment de recunoştinţă spăsită, cu o profundă supuşenie de sclav. Bineînţeles, Vavilonski cunoştea preţul
banilor, fiind zgârcit, dar, spre deosebire de el, Speşniov,
– era în stare de o imprevizibilă generozitate de risipitor.
Anume la asta se gândea doctorul – cu un uşor reproş adresat sieşi, legănându-se pe bancheta din spate a
„Lexus”-ului alături de Oksana atât de elegantă, aromind a
parfumuri franţuzeşti şi scânteind cu briliantele de la gât
şi de pe degete. Pe măsură ce se apropiau de fosta moşie
a contelui Orlov, unde se aduna anul acesta elita capitalei,
Diomid Diomidovici era cuprins de luminoasele emoţii
că, iată, i se împlineşte dorinţa sacramentală de a fi de la
egal la egal cu „puternicii lumii acesteia”…
Spre platforma din faţa scărilor palatului, ce aducea a
uriaş tort de sărbătoare, se întindea o coadă lungă de limuzine scumpe. Doi lachei în livrele ornate cu fir de aur
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întâmpinau înalţii oaspeţi, deschizându-le cu plecăciune
uşa maşinii şi ajutând damele să coboare. Celebrul doctor
în studiul artelor Stanislav Havkin, pe timpuri statornicul
şi unicul prezentator al celor mai importante manifestări
culturale ale Sovietelor, stătea cu un megafon în mână pe
scările palatului – ca totdeauna, elegant, într-un impecabil costum negru la patru ace şi cu papion – anunţa răspicat meritele VIP-ului de rând, precum şi marca şi costul
automobilului cu care venise.
Pe când urca scările la braţ cu încântătoarea lui soţie, tenul smead al căreia era delicat tăinuit de gulerul bogat din blană de hermină, unica descoperire neplăcută pe
care o făcu Speşniov a fost că pantofii din piele de crocodil
dăruiţi de Vavilonski îl strângeau de-a binelea. De altfel,
această mică neplăcere se spulberă pe dată, de cum dânşii se pomeniră în interiorul bogat decorat al palatului recent renovat. Chelneri mlădioşi, abili, le întinseră pahare
înalte chiar la intrare, în care, de undeva din văzduh, apăru şampania. Ridicând capul, Diomid Diomidovici constată cu o uimire de copil, că băutura curge dintr-o sticlă
întunecată, pe care o ţine o tânără aproape goală, doar în
bikini, unul din picioarele căreia era „priponit” de vechea
lustră de cristal.
În sala de banchet cu un parchet unic în arta cu care
fusese lucrat din cele mai rare specii de lemn, pereţii căreia erau împodobiţi cu subiecte pastorale, amenajată cu
mobilă de anticariat, la masă Speşniov se pomeni alături
de Vavilonski, astfel că Diomid Diomidovici se bucură o
dată în plus de perspicacitatea sa, care „l-a sfătuit” să încalţe anume pantofii dăruiţi de oligarh.
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De cealaltă parte a mesei se instalase necuprinsa, foarte pudrata Anghelina Bondari, principala realizatoare de
blănuri din capitală, purtând o pălărie violetă cu borurile largi. Ea îl ţinea strâns de braţ pe bravul şi frumosul
Mowgli cu umerii laţi, îmbrăcat într-un sacou deschis direct pe trupul gol, el fiind celebrul solist de striptis, pe care
îmblănita îl luase de soţ nu pre demult.
Dintre VIP-urile cele mai populare Speşniov reuşi să-l
vadă pe Nikolai Kalistratov, unul din ex-miniştrii în cabinetul de miniştri al lui Elţin, – ca totdeauna, acesta avea
o ţinută dreaptă, rigidă, cu o expresie a feţii coborâtă parcă de pe bannerele electorale. Businessmenii care avuseseră a face cu el în acele vremuri îl porecliseră Kolea-recul pentru ştiinţa ocultă a acestuia de a transfera banii statului în conturi personale. Astăzi, milionarul Kalistratov
încerca să revină în „marea politică”, devenind anume liderul acelei „Rusii cinstite”, în care activa şi Oleg, fiul cu
ochi luminoşi ai lui Speşniov.
Când părea că toţi se aşezaseră la locurile loc, Stanislav Havkin anunţă de la microfon:
– Dragi prieteni! Dumneavoastră vă sunt cunoscute regulile forumului nostru: niciun fel de organizare prealabilă, niciun fel de toasturi generale! Bem şi gustăm din
bucate, ne bucurăm de vinurile delicioase, de frumuseţea
femeilor, de arta artiştilor care vor apărea pe podium! La
pian e laureatul Premiului de Stat Ignati Laricev, învingător la concursul internaţional al pianiştilor „Ceaikovski”.
Muzicantul ridică, smucit, mâinile nevrotice peste claviatură, scutură claia de păr cârlionţat, apoi în sală se revărsară sunetele mistice ale „Apasionatei” lui Beethoven.
– Şi totuşi, e porcărie curată! – se plânse cu voce tare soţului blănăreasa Bondari, molfăindu-şi sandviciul cu crevete şi caviar. – Pentru masa „de platină” eu am plătit cu
zece dolari mai mult, decât costă cea „de aur”, însă, iată,
cei de la ea sunt ici, alături!
– Lasă, îngeraşule, mare treabă, – o calmă Mowgli. –
Bucatele sunt aceleaşi pretutindeni, totul e super şi din
belşug…
Treptat, sala se umplea de murmurul petrecerii, zângănit de cuţite şi furculiţe, uneori – de trosnetul pocalelor date de podea.
Terminându-şi programul, Ignati Laricev dispăru undeva.
– Iar acum vă vor încânta stelele estradei ruse, magnificele noastre „Fecioare neprihănite”! – anunţă Havkin.
Muzicanţii cu instrumentele electrice se aranjară în
preajma pianului, peste câteva secunde alăturându-li-se
patru dudui semi-goale, chitite cu paiete şi pene de struţ.
– Silicon cu carul, – remarcă parcă dezgustată Oksana, înclinându-se spre soţ, în timp ce îşi mângâia – în deplină conformitate cu moda zilei – căţeluşa Gherda, pe
care o avea în braţe şi care părea dezorientată de atâta
lume din jur.
– Micuţo, tu eşti cea mai frumoasă de aici, – îşi măguli Speşniov consoarta, suportând cu greu teroarea tot mai
agresivă a strânsului de pantofi. De fapt, aceştia erau chiar
numărul lui, dar, vede-se, în condiţiile climaterice ruseşti
şi de mult timp ce nu fuseseră folosită, pielea lor se uscă,
înăsprindu-se. Lui Speşniov îi mai părea rău că Vavilonski în genere nu a observat foştii săi pantofi, astfel că bietul de el zadarnic suporta supliciul.
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Între timp, „Fecioarele neprihănite”, susţinute de strigăte, fluierături şi tropot de picioare, interpretau hiturile
lor trăsnet, amestecând pozele degajate de striptis cu erotica orientală a jocului de buric.
– Da, eu am scaunul de veceu din aur… – se dădu în sincerităţi Vavilonski, pompându-şi negrăbit, dar sigur vodcă
în organism. – Sărăntocii mă condamnă, însă nimeni din
ei nu ştie că, posibil, astea sunt anume lucrurile care mă
ţin într-o formă bună… Dragă doctore, de succesul tău în
afaceri este responsabil nu intelectul, ci sistemul nervos.
Dacă ai nervi de fier, rişti, însă fără asta nu se poate dezvolta întreprinderea ta. Iată, tu eşti un întreprinzător de
nivel mediu, şi care e cota ta optimală de venit?
– Douăzeci de procente, – răspunse timorat Speşniov.
– Dar eu zic să rişti totul, pentru ca să obţii mia de procente! – ridică vocea Boris Lazarevici, rotunjindu-şi ochii
albaştri de slavon. – Numai graţie acestui risc obţin eu supraprofitul! – zise dând de duşcă alt păhăruţ, pentru a recunoaşte suspinând: – Însă a ţine sus marca oligarhului e
mult mai greu, decât a face acelaşi lucru cu un sac de cărămizi…
„Numai că tu deja nu mai eşti în stare să arunci de pe
umeri acest sac”, – se gândi nu fără ceva răutate Diomid
Diomidovici.
De cum şi-au încheiat programul, „Domnişoarele neprihănite” nu reuşiră să se retragă, când le ieşi în cale, clătinându-se, un burduhănos roşu la faţă şi cu grumazi de
taur, într-un smoching descheiat la toţi nasturii şi cu cravata slăbită la gât şi atârnându-i alandala.
– Păi, duduilor, aia a mă-sii… Da, vă produceţi pe cinste… – bubui el. – Vă invit la mine, la Vladik, la ziua mea
de facere şi naştere a copiilor…. Iar acum… vă spun cu toată realitatea… Dacă vă dezbrăcaţi goale puşcă – vă dublez
onorariul…
Ţinând un sfat scurt, fetele cu un zâmbet de fandosite prinseră a se dezbăra de detaliile vestimentare pe care
le mai aveau pe ele.
– E Ivan Kurihin, – explică Vavilonski. – Magnatul peştelui din Extremul Orient. Pe timpul lui Elţin, a cumpărat
mai toată flota de pescuit.
– Doamnelor şi domnilor! – aminti de sine Stanislav
Havkin. – Câteva anunţuri! La forumul nostru îşi demonstrează excepţionala sa artă regele glamourului, neîntrecutul stilist vizajist Inessa Kozlov!
Trecând de pe un picioruş pe altul, clipind expresiv din
pleoapele încleiate, alături de vizajist stătea o fiinţă ciudată
cu plete lungi, îmbrăcată în albastru, cu feţişoara cu năsuc
cârn machiată din abundenţă, de nu înţelegeai de o fi băiat, de o fi fată. Acesta era frizerul cu clientelă dintre soţiile elitarilor şi dintre figurile carismatice ale estradei care,
precum scriau unii jurnalişti, „încă nu s-a decis cu genul”,
pendulând între masculin şi feminin, însă deja bântuind
pe ecranele canalelor de televiziune, în obiectivul camerei măsurându-şi blugi pe la buticuri, luând masa în restaurante scumpe, stând în juriile diferitor concursuri şi
înjurând ca un birjar.
– Scumpe doamne, apropiaţi-vă de măsuţa mea de lucru, pentru că toate aveţi pe cap un fel de pizda mă-sii
ştie ce, – invită el, rămânând consecvent în maniera-i de
a vorbi.
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– În ce-i priveşte pe cei care îşi caută o soţioară tânără
şi fermecătoare, pentru ei de ani buni trudeşte cu sârg socio-psihologul şi peţitorul ce pune la cale logodne norocoase, cunoscut în Rusia întreagă, Mişa Feldman! Să-l salutăm pe Mişa, acest talentat muncitor la „fabrica de mirese”! – turuia Havkin debordând de elan.
În aplauzele asistenţei, de la masă se ridică, înclinânduse şi zâmbind, însoţit de fetişcane gen top model, un bărbat de vreo cincizeci de ani, chel cu capul de forma oului,
purtând un barbişon vopsit a la Troţki. Feldman era renumit prin faptul că putea să ia din stradă prostituate obişnuite şi să le educe, dar mai mult să le dreseze întru a deveni soţii de oligarhi.
– Şi nu e totul! – se dezlănţuia Havkin. – Glorioasa
noastră Janna Balan, întruchiparea intelectului şi graţiei, v-a pregătit un cadou – primul său roman, ajuns bestseller, „Pierduta iubire a membrilor Dumei”! Grăbiţi-vă
să primiţi cartea cu autograful autoarei, şi reţineţi: absolut gratis!
Deşteaptă, bine crescută şi plăcută la înfăţişare, Janna,
cu discursurile sale politice înflăcărate, contribuise din
plin la extinderea popularităţii „tinerilor elţinişti”, dar, în
ce priveşte omul de rând, aşa şi nu reuşise să facă nimic
pentru el, în schimb ea s-a ales cu vile la Rubliovka şi în
Spania, cu acţiuni ale monopolurilor resurselor naturale
şi cu o agenţie de turism în Moscova.
– Tăticule, vreau şi eu un autograf… – spuse cu alint
Oksana. – Îmi permiţi?
– De-te, – încuviinţă Diomid Diomidovici.
Soţia îşi trecu îndemânatic căţeluşa Gherda de pe genunchi la piept şi, legănându-şi graţios coapsele, se îndreptă spre o măsuţă rotundă ce stătea retrasă în adâncul
sălii, unde Balan semna cărţi pentru solicitanţi.
– Ai băgat de seamă, Diomidâci, că Rusia este cuprinsă
de o adevărată epidemie a scriitorimii? – remarcă acid Vavilonski. – Azi, scriu cu toţii – politicieni, staruri sportive
şi de estradă, prostituatele, soţiile oligarhilor, homosexualii… Cum ar putea fi explicată asta sub aspect psihiatric?
Între timp, lângă pian apăru orchestra de jazz şi unii
deja prinseră a dansa.
– E o încercare de a se elibera de complexul inferiorităţii, – răspunse Speşniov, reţinând cu coada ochiului că
Mowgli îşi lăsă soţia, îndreptându-se spre Janna, fofilându-se abil printre dansatori. – În adâncul sufletului său fiecare e conştient că talentul adevărat i se dă doar scriitorului, pictorului, compozitorului… Astfel că omul de succes
contemporan mai doreşte să dovedească lumii că ar fi şi
talentat. Prietenul meu Anton Cighiri, ce părea să aibă un
viitor de medic de înaltă clasă, mai să abandoneze studiile
la anul trei, de cum îi fuseseră publicate primele povestiri…
– Cighiri! – rosti Vavilonski, lăsându-se pe speteaza scaunului. – Prozator minunat, îi citeam povestirile încă pe
timpul când eram în industria petrolieră. Seamănă la stil
cu Kazakov.
Pe lângă capitalul său fabulos, pasiunea pentru băutură şi corpolenţa impresionantă, Boris Lazarevici avea una
din cele mai valoroase biblioteci din întreaga ţară.
– Kazakov ce ajunsese un beţiv şi pieri, – făcu din cap
Vavilonski. – Dar ce se aude despre Cighiri?
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– Locuieşte în casa lui de vacanţă, face tâmplărie… De
mai mulţi ani, în viaţa asta nouă, aproape că nu ne mai
întâlnim…
– Rusia niciodată nu şi-a ocrotit talentele… După un
alt păhăruţ dat peste cap, oligarhul se învioră: – Ia fii atent,
Diomidovici, la tinerele noastre doamne: dacă una din ele
e cu căţelul în braţe, înseamnă că, gata, s-a rezolvat, închingându-şi milionarul; iar cele fără căţel se află în plină
vânătoare de răpitoare… – izbucni în hohote de râs Vavilonski.
Speşniov îşi văzu soaţa la marginea ringului de dans,
stând în faţa lui Mowgli; stripteseurul arăta rugător, pândaci, pe când Oksana, pierdută, o strângea la piept pe
Gherda şi cartea primită de la Janna Balan, retrăgându-şi
cotul de care intenţiona să o prindă interlocutorul, părându-se că este gata să izbucnească în plâns. Scena se încheie când Mowgli o luă prevenitor de talie cu mâna sa smolită ce avea degetele în briliante scânteietoare şi ei alunecară în dans pe parchet.
– Eu nu mi-aş încredinţa soţia harmăsarului ăsta, – remarcă Vavilonski, golind paharul.
O transpiraţie fierbinte îl broboni instantaneu pe Diomid Diomidovici şi, ştergându-şi fruntea cu batista, el
deja nu mai vedea nimic înaintea sa, decât minunata, trebuie să spunem, pereche, periodic ascunsă de ceilalţi dansatori. Pe cât putea, Oksana se ţinea la distanţă de corpul
partenerului, păstrând-i „spaţiul vital” căţeluşei sale, însă
Mowgli o ţinea strâns, aproape, bineînţeles că trupurile li
se atingeau, acolo, mai jos, se declanşase spectacolul tainic al comunicării lor prihănite, ceea ce o făcu pe Oksana să se îmbujoreze şi, pierzându-se, probabil, cu firea, ea
îşi trecu palma mică de pe umărul de voinic al lui Mowgli
pe grumazul său dezgolit de care atârna un lanţ masiv de
aur… Şi lui Speşniov îi veni în cap gândul că, probabil, tânăra soţie este rece în pat doar cu el unul, şi, cu mâna tremurătoare, Diomid Diomidovici îşi turnă vodcă în pahar.
– Da’ dumitale unde te uiţi?! – îl admonestă blănăreasa
Anghelina Bondari. – Sunteţi bărbat în toată firea!
Sărind de pe scaun şi dând la o parte din mers dansatorii, ea îşi recuperă curând soţul stripteseur, lipindu-se
de el într-un blues languros.
Oksana reveni la loc cu o înfăţişarea de şcolăriţă care
a greşit.
„O săptămână de arest la domiciliu. Cel puţin”, – se gândi răzbunător Diomid Diomidovici, hotărând să treacă
discret peste incidentul neplăcut.
– Cu ce ne-a mai fericit noua noastră scriitoare? – se interesă vesel Vavilonski, întinzând mâna după cartea Oksanei. Deschizând-o, el citi cu voce tare fraza de început a
romanului: „Suna telefonul”. Domnilor, „suna telefonul”!
– izbucni el într-un hohot subţire de râs. Ce drăguţ! Janna noastră e leit urmaşa Verei Iosifovna Turkina din proza lui Cehov căreia mintea i se cocea cu adevărat. Dar ce
are-a face? Contează că e în floare marasmul!
Oksana stătea cuminte ca un şoricel, din când în când
sorbind din şampanie. Speşniov se gândi să-i demonstreze
ţoapei de Bondari, dar şi tuturor celorlalţi, dreptul său de
a dansa cu Oksana, numai că blestemaţii pantofi îl strângeau insuportabil.
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– Doamnelor şi domnilor! – reveni Stanislav Havkin. –
Cutezaţi, creaţi, nu vă jenaţi să vă puneţi în evidenţă talentele!
Ţocăind cu tocurile lor subţiri, în sală apăru un stol
de modele cu trupuri bălaie, pe care le mâna, jucăuş, cu o
vărguţă, ca pe nişte gâşte, un pictor băftos, Vitali Lvovici
Şlâkov, participant permanent la întrunirile şi petrecerile de societate. El fusese deja de vreo două ori internat în
clinica lui Speşniov, trecând terapii de reabilitare, deoarece era prea vlăguit de genul slab. Îmbrăcat într-o bluză ce
stătea liber pe corp, bine făcut şi uşor în mişcări, el le ajuta oaspeţilor să-şi dezvăluie talentul de pictori (să coloreze cu vopsele speciale un model nud) şi de sculptori (să
acopere acest model întins pe masă cu caviar, roade ale
mării şi verdeaţă).
Într-un colţ mai îndepărtat, o mică gloată de musafiri
făcură roată în jurul bardului şi huliganului Artiom Veriovkin, ascultând melodiile lui obscene; alţii urmăreau
evoluţia celebrei stripteuse Izida, cunoscută în Moscova
toată, trecută în Guiness Book pentru capacitatea sa unică
de a înghiţi cu vaginul bile de ping-pong, pe care apoi le
lăsa să cadă şi să ţăcănească pe capacul pianului cu coadă.
Perechi ameţite, dar şi amatorii de a juca la ruletă sau la
aparatele automate, s-au tot răspândit prin spaţiile palatului în căutarea distracţiilor; „Fabricatele” lui Mişa Feldman porniră tainica lor vânătoare…
– Din câte se pare, m-am cam îmbătat! – remarcă Vavilonski, transpirat şi cu obrajii rumeni, întorcându-se spre
Diomid Diomidovici. – Doctore Speşniov, ştii de ce team invitat eu? Să ai grijă să nu mă îmbăt! Pentru ce crezi
tu că te plătesc?!
Atare imprevizibile explozii de bădărănie ale oligarhului îi erau cunoscute lui Diomid Diomidovici, şi el, ca medic de familie ce era, se vedea nevoit să le suporte. Însă astăzi, în prezenţa Oksanei, se simţi jignit ca niciodată. În
semn de protest, apăsă încrâncenat cu vârful unui pantof peste staiful celuilalt pantof, în fine descălţându-şi sub
masă blestematul cadou al lui Vavilonski, răsuflând uşurat şi mişcându-şi degetele înţepenite.
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– Cum aş fi putut refuza, – îl întrerupse soţia, – dacă
el se lipi, ca o frunză de pe măturicea din baie?... Are nişte labe…
– De câte ori să te învăţ eu pe tine?! Oare nu înţelegi tu
că acest tâmpit nu e din cercul nostru? Că, dansând cu el,
tu îi strici imaginea soţului tău?
– M-am săturat de imaginea asta a ta… – spuse Oksana
suspinând. – Trăiesc ca un câine la legătoare… Asta nu se
poate, ceea nici atât, nu te du încolo, cu cutare nu dansa…
– Dacă ar fi fost doar un dans! – prinse a tremura la năvălirea unui val de furie Speşniov. – Te tot frecai de el cu
pubisul şi îl ţineai de după gât! Vedeţi, oameni buni, ea s-a
săturat de legătoare! Păi tu trăieşti ca în sânul lui Dumnezeu! Eu robesc din zori până în noapte ca să nu-ţi lipsească nimic! Iar din partea ta nu se cere decât să fii decentă!
– Scuip eu pe decenţa ta! – erupse imprevizibil Oksana, parcă ea însăşi speriată de cele ce spuse şi amuţind în
aşteptarea loviturii.
– Ah, curvă ce eşti tu! – se înfurie Diomid Diomidovici, dându-i soţiei o palmă, de la care feţişoara ei frumoasă se smunci şi căzu pe pernă. – Tu eşti a mea… şi numai
a mea… – se dezlănţui el cu respiraţia sincopată. – Şi o să
faci ceea ce-ţi voi spune eu… Dacă ai nevoie de… indecenţă… Îţi arată eu ţie indecenţă!... – Aruncându-se asupra soţiei, prinse a-i sfâşia înnebunit cămaşa de noapte. –
Eu ţi-s Tarzanul şi Mowgliul tău!
La început, ea încercă să se împotrivească, scoţându-şi
coatele în faţă, însă se văzu nevoită să cedeze în faţa agresivităţii soţului, chircindu-se şi scâncind, iar Speşniov, imprevizibil pentru el însuşi, posedă trupul supus al soţiei.
Umilind-o cu un fel de brutalitate primitivă, el se umplea
de plăcerea posesiei pe care o simte masculul dezlănţuit
şi de triumful neguros al celui puternic.
– Na, na, căţea ce eşti tu… Primeşte, primeşte… pentru
toate… ce le-ai făcut tu cu mine… – hârcâia el.
Dintr-odată, trupul ei moale se încordă peste poate,
mâinile-i cuprinseră spatele transpirat al soţului şi plânsetu-i subţire trecu în hohot isteric, sugrumat, de eliberare…
Nedându-şi seama îndată de ce s-a întâmplat, Speşniov se lăsă în genunchi în faţa Oksanei, începând să-i acopere trupul frumos şi smead cu sărutări de iertare şi recunoştinţă.
– Iubita mea… Unica mea… Iartă-mă… Numai cu
tine… Numai pentru tine… – turuia el, ştergându-şi lacrimile ce-i dădură ca şi neanunţate.
Apoi ea stătu vlăguită alături de el, potolindu-şi furtuna emoţiilor, răsfirând uşor părul cârlionţat de pe pieptul
lui Diomid Diomidovici cu unghiile lungi ale degetelor ei
sensibile şi spuse cu oarece uimire:
– Păpicule, ce-a fost asta?... Super, pe cuvântul meu…
– Blestemata de gelozie… – făcu spăsit Speşniov. – Nu
pot face nimic cu mine însumi. Încă din tinereţe…
– Dacă eşti gelos, înseamnă că iubeşti, – zise împăciuitor Oksana, culcuşindu-se mai comod lângă soţ.

– Păpicule, încetează să te mai bosumfli, – spuse împăciuitoare Oksana, când Speşniov, după ce-şi făcu duşul, intră în dormitor. – Mai bine ţi-ai săruta fetiţa, – adăugă ea,
aruncând de pe pat revistele lucioase, împingând cu picioruşele plapuma spre speteaza patului şi întinzând spre soţ
mâinile nerăbdătoare. – Ei, păpicule…
În vocea ei Diomid Diomidovici depistă atât de cunoscuta-i intonaţie de o tandreţe falsă, caracteristică unei femei infidele.
– Eu nu sărut fetiţe care se îmbrăţişează cu oarece striptiseuri, – făcu el, aşezându-se pe marginea patului.
– Iar cu ale tale! – spuse necăjită soţia. – Cu ce sunt eu
vinovată, dacă el m-a invitat?!
– Vinovată că nu i-ai refuzat. Tu eşti soţia unui VIP, a
unui far în medicină, pe care îl frecventează lumea bună
SHOPPING FĂRĂ FRONTIERE
a capitalei, pe când acesta… Tarzan…
– Mowgli, – corectă Oksana.
– Oricât ar părea de paradoxal, sub aspect psihologic
– Nicio diferenţă! E un afemeiat care îşi tresaltă ouăle sărăcia e o stare mult mai normală, decât belşugul, – diîn faţa doamnelor bătrâioare..
vaga Vavilonski, aşezându-se greoi alături de Speşniov în
„Hammer”-ul său ce înainta agresiv pe străzile supraaglo-

124

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Universalis

merate de transport. În faţă, pe dreapta şoferului, lucea
capul ras al şefului pazei personale a oligarhului, alţi doi
bodyguarzi stând la spatele stăpânului, ceilalţi tăinuinduse în jeepul de însoţire. – Nu trebuie să aspirăm la bogăţie,
prietene Diomid. Oamenii de rând trebuie să aibă faţă de
bogătani aceeaşi atitudine, ca faţă de cerşetori.
– Anume aşa procedez şi eu, – răspunse în glumă Speşniov, atins de atare didacticism.
Oligarhul pufni nemulţumit.
– O faci pe şmecherul, Diomid Diomidovici! – ameninţă el medicul cu degetul său bine îngrijit. – În primul rând,
tu deja ai adunat ceva capital, plus că nu eşti un „om de
rând”… Secundo, parcă eu nu văd cum te rupi spre cercul celor aleşi?...
Aceasta era o nouă lipsă de tact din partea lui Boris Lazarevici, cu care însă Speşniov trebuia să se împace.
– Frăţâne, te văd de parcă ai fi transparent! – se declanşă vesel Vavilonski, bătându-l pe umăr pe Diomid Diomidovici.
„Şi eu la fel”, – se gândi cu superioritate de profesionist Speşniov.
Pe lângă înclinarea-i spre alcoolism, Boris Lazarevici
suferea de monofobie, iar în timpul acutizării bolii nu putea să rămână de unul singur. De cele mai multe ori asta
se întâmpla de fiecare dată, când era scos din beţie. Însă
mulţimea de angajaţi care înconjurau oligarhul nu-l puteau salva de atare stare, deoarece Vavilonski, cunoscând
psihologia de lacheu (bunul boier nu este respectat, pentru că nimeni nu se teme de el), nu-şi alinta cu atenţiile
nici servitorii, nici paznicii. Cu excepţia fidelei sale Dinazaura. În ce priveşte prezenţa lui Speşniov, se părea că însuşi cuvântul „medic” avea asupra oligarhului un efect benefic. Anume din acest considerent Vavilonski îl şi apropiase pe Diomid Diomidovici, luându-l la întruniri şi petreceri de societate.
Cea de azi era pentru rechinii businessului, numinduse „Shopping fără frontiere”, având loc în cel mai spaţios pavilion al fostei expoziţii a realizărilor agriculturii sovietice. Sub cerul liber, în spaţii amenajate în mod special, avea loc vânzare-cumpărare de avioane, helicoptere şi
iahturi, iar în încăperea vastă erau expuse minunate automobile lucitoare, motociclete puternice, arme de vânătoare unice în felul lor şi alte mărfuri – începând cu jucăriile de pluş la preţ de 8-10 mii de dolari bucata, până la patul din secolul trecut al ţarului, propus pentru 143 de mii
de euro, pe care acum stătea întinsă languros o duduie cu
sânii de silicon îmbietori.
Doamnele „îşi plimbau” toaletele scumpe, podoabele
şi căţeii, salutându-se înde ele cu afecţiune jucată. Bărbaţii
se întreceau în scumpetea şi originalitatea cumpărăturilor
(unul din ei a dat un milion pentru posibila legătură telefonică celulară eternă şi nelimitată), după toţi ăştia umblând cu camerele lor de filmat şi de fotografiat reporterii.
Cumpărătura pe care o făcuse Vavilonski adună în jurul său o mulţime de ziarişti, de-a dreptul exaltaţi de curiozitatea-le profesională. Pentru ce oare a procurat oligarhul un disc de automobil bătut cu diamante, dând pe
el un milion de dolari?
– Fără comentarii, – făcu Boris Lazarevici, surâzând
enigmatic, descotorosindu-se de reprezentanţii presei.
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Iar când stătea cu Speşniov într-o cabină confortabilă
a restaurantului, situat între etajele pavilionului expoziţional, bând coniac scump şi mâncând din roadele exotice
de mare, el explică:
– Această cumpărătură idioată, fără sens, poate să-mi
aducă mai multe dividende, decât o afacere comercială
profitabilă.
Şi Speşniov pricepu: Boris Lazarevici ţine să pluseze
imaginii sale de miliardar, bibliofil şi mecenat un aer enigmatic. Pe măsură ce doctorul se îmbăta, în firea lui revenea (precum se mai întâmplase şi alte dăţi) un sentiment
de afecţiune şi ataşament irezistibil faţă de Boris Lazarevici, pentru că acesta îl apropiase şi parcă îl ocrotea.
Oligarhul, ca şi cum ghicindu-i gândurile de supuşenie benevolă, se interesă ironic:
– Spune-mi, prietene fidel Diomid, tu chiar ai vrea să
locuieşti în „Oraşul Soarelui”?
– Este vorba de noua dumneavoastră localitate de la şoseaua Noua Rigă?… – preciză Speşniov. – Sau întrebarea
trebuie luată într-un sens mai larg?
– Şi una, şi alta, – răspunse Vavilonski, privind medicul
prin cristalul paharului.
Diomid Diomidovici ridică indecis din umeri:
– Totul va depinde de starea mea financiară.
– O, fratele meu, asta încă nu înseamnă totul! – replică
Boris Lazarevici. – Nu e deloc simplu să nimereşti în cercul nostru. Poţi fi devorat doar pentru simpla intenţie…
Rândurile sunt strânse şi toţi veghează atent să nu se strecoare cumva intruşii…
– Ştiu.
Deja cu ochii uşor tulburi, Vavilonski îl privi scrutător pe Speşniov:
– Contezi pe mine?
– Într-o anumită măsură, – recunoscu Diomid Diomidovici.
– Eşti un tâmpit! În ce mă priveşte, nu-ţi fă iluzii, fidelul meu Diomid! – o dădu deschis în sincerităţi oligarhul. – De mai multă vreme, în orice situaţie, eu procedez
ca un comerciant, adică din punctul de vedere al câştigului! Dacă mi-i convenabil ca tu să locuieşti alături şi să
mă scoţi din depresii – înseamnă că vei locui în „Oraşul
Soarelui”! Iar dacă subalternul meu devine prea deştept şi
de sine stătător – îl eliberez! Dacă un companion prinde
a trage plapuma spre sine, îl trădez! Dacă un concurent
îmi ameninţă afacerile, mă achit cu el fără ceremonii! Un
shopping fără frontiere, iată ce înseamnă viaţa oligarhului… Dragostea, prietenia, sentimentele de rudenie – toate astea trebuie uitate, odată ce ai întrat în marele business. Poţi pune la cale cu fratele tău o afacere convenabilă,
dar să arzi. Te laşi pe mâna unei femei, şi falimentul ţi-i
asigurat. Ţi s-a făcut milă de cel ce se îneacă, şi te îneci tu.
– Iese că trăiţi nu conform conştiinţei curate şi recunoaşteţi asta, – diagnostică precaut Speşniov. – Oare nu
de aici pornesc depresiile şi celelalte suferinţe sufleteşti, cu
care ne luptăm în doi?
– Pe dracu… Problema e că, de la o vreme, toate astea îmi produc o… o plăcere ticăloasă… conştiinţa… –
se strâmbă Vavilonski, – conştiinţa e privilegiul săracilor.
					
Traducere de Leo BUTNARU
(* fragment de roman)
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a
Giuseppe Verdi

Scrisori
Stradella e pasională, dar e meschină şi toate situaţiile sunt

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, Traviata şi Trubadurul, 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. [D.C.]

Rigoletto
I
Către Vincenzo Flaùto
[7 Septembrie 1849]
[…] Acum trebuie să ne gândim serios la libretul Operei care
va fi reprezentată a doua zi după Paști […]. Pentru subiect, sugeraţi-i lui Cammarano Le Roi s’amuse de Vict. Hugo. O dramă
bună, cu situaţii grozave, şi în care există două roluri magnifice,
pentru doamna Frezzolini[1] şi pentru De Bassini […].

vechi şi banale. Un sărman artist care se îndrăgosteşte de fiica
unui nobil, care o fură, care e urmărit de tată, sunt lucruri care
nu prezintă nimic extraordinar, nimic nou.
Nu cunosc Stifelius, trimite-mi o schiţă.
Contele Hernan al lui Dumas îl cunosc: nu se poate face.
Cât priveşte genul, fie grandios, fie pasional, fie fantastic, mie
prea puţin îmi pasă, cu condiţia să fie bun. Totuşi, cel pasional
este cel mai sigur. Personajele, toate cele pe care le va cere subiectul. Dacă un artist ia în seamă aceste meschinării, nu va mai
face niciodată nimic bun, nimic original. Cu greu am găsi ceva
mai presus de Gusmano il Buono, şi totuşi aş avea un alt subiect,
care, dacă poliţia ar binevoi să permită, ar fi una dintre cele mai
mari creaţii ale teatrului modern. Cine ştie! A fost permis Ernani, ar putea [poliţia] să-l permită şi pe acesta, iar aici n-ar exista nici comploturi.
Încearcă! Subiectul este mare, imens, şi există acolo un personaj care este una din cele mai mari creaţii cu care se poate lăuda teatrul din toate ţările şi din toate timpurile. Subiectul este
Le Roi s’amuse, iar personajul de care îţi vorbesc ar fi Triboulet,
care, dacă Varese va fi angajat să-l interpreteze, nimic mai bun
pentru el şi pentru noi.
P.S.: De îndată ce vei primi această scrisoare, dă-i bătaie:
aleargă prin tot oraşul şi caută o persoană influentă, care ar putea obţine permisiunea de a face Le Roi s’amuse. Nu te lăsa pe
tânjeală: dezmeticeşte-te, dă-i zor. Te aştept la Busseto, dar nu
acum, ci după ce va fi ales subiectul. […]

III
Către Francesco Maria Piave
[8 Mai 1850]
Ah, Le Roi s’amuse este cel mai mare subiect şi poate cea mai
mare dramă a vremurilor moderne. Triboulet e o creaţie demnă
II
de Shakespeare!! Mult mai mult decât Ernani!!, e un subiect care
Către Francesco Maria Piave
nu poate să rateze. Tu ştii că, acum 6 ani, când Mocenigo mi-a
[28 Aprilie 1850]
sugerat Ernani, eu am exclamat: „Da, Dumnezeule… asta nu
[…] Cred că nu va mai fi nimic de zis despre contract. Bren- poate da greş”. Acum, rememorând diverse subiecte, când mi-a
na îmi scrie pentru Kean: şi totuşi, este un subiect bun, şi veţi trecut prin minte Le Roi s’amuse, a fost ca un fulger, o inspiraţie,
vedea acest lucru atunci când, cu timpul, îl voi face. Dar să nu şi am spus acelaşi lucru… „da, Dumnezeule, asta nu poate da
mai vorbim despre asta.
greş”. Ei bine, aşadar, cointeresează Preşedinţia, întoarce pe dos
Veneţia şi fă în aşa fel încât Cenzura să permită acest subiect. Ce
contează dacă doamna Sanchioli[2] nu se potriveşte! Dacă ar tre1. Soprana Erminia Frezzolini (1818-1884) a fost prima interpretă a operelor I Lombardi şi Giovanna d’Arco.
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2. Mezzo-soprana Giulia Sanchioli a fost respinsă de Verdi pen-

Universalis

bui să ţinem seama de asta, nu s-ar mai scrie opere. De altfel, cu
G. Verdi
îngăduinţa tuturor, cine este sigur, dintre cântăreţii din ziua de
azi? Ce s-a ales de premiera lui Ernani, cu primul tenor al vreVI
murilor noastre[3]? Ce s-a ales de premiera Celor doi Foscari, cu
Către Giovanni Ricordi
una din companiile de frunte ale vremurilor noastre? Cântăre[6 Decembrie 1850]
ţii în stare să obţină succesele pe cont propriu… Malibran, Ru[…] Mari necazuri la Veneţia cu noua operă! E o chestiune
bini, Lablanche etc. etc. nu mai există… Adio, adio.
serioasă! Poate că nu voi mai scrie niciodată: Cenzura nu permite cartea!!! Ce va face Tipografia? E o chestiune serioasă, seIV
rioasă, foarte serioasă!!! […]
Către Francesco Maria Piave
Cremona, 3 iunie 1850
VII
Am primit scrisoarea ta din 14 Mai. În sfârşit!...
Către Carlo Marzari
Să n-ai nici o oprelişte, nici cu împărţirea scenei, nici cu saBusseto, 14 Dec. [1850]
cul. Ţine-te de originalul francez şi nu vei greşi.
Dle Preşedinte Marzari,
Cât priveşte titlul, dacă nu putem păstra Roi s’amuse, ceea
Ca să răspund de îndată preţuitei scrisori a domniei voasce ar fi bine… titlul trebuie să fie neapărat Blestemul lui Vallier, tre din 11 ale lunii curente, am avut prea puţin timp pentru a
sau, ca să fie mai scurt, Blestemul. Tot subiectul este în acel bles- cerceta noul libret: dar am văzut îndeajuns ca să pricep că, retem, care devine şi unul moral. Un tată nefericit care deplânge dus în acest fel, duce lipsă de caracter, de importanţă şi, în sfârcinstea răpită fiicei sale, batjocorit de un bufon de curte pe care şit, momentele de scenă au devenit foarte reci – Dacă era necetatăl îl blestemă, iar acest blestem îl surprinde pe bufon într-un sar să fie schimbate numele, trebuia să se schimbe şi localitachip înfricoşător, mi se pare moral şi extraordinar, cât se poa- tea şi să se facă un Prinţ al ei, un Duce dintr-o altă ţară, de pildă
te de extraordinar. Ţine seama că La Vallier nu trebuie să apară un Pier Luigi Farnese sau altcineva, sau acţiunea să fie dusă în(la fel ca în originalul francez) decât de două ori şi să rostească dărăt, înainte de Ludovic al XI-lea, când Franţa nu era un regat
foarte puţine cuvinte, emfatice, profetice.
unit, şi să se facă ori un Duce de Burgundia, ori de Normandia
Îţi repet că tot subiectul stă în acel blestem. Nu am timp să- etc. etc., în orice caz un stăpân absolut – În scena 5 din Actul
ţi spun altceva. Vino la Busseto şi vom aranja totul. Mai prezin- al II-lea, mânia Curtenilor împotriva lui Triboletto nu are sens
tă subiectul şi Preşedinţiei, şi de asemenea Poliţiei. Dă-i zor, dă-i – Blestemul bătrânului, atât de cumplit şi de sublim în original,
mare zor. Vino aici, fiindcă probabil voi avea să-ţi mai dau ceva aici devine ridicol, fiindcă motivul care îl îndeamnă să blesteme
de lucru, dar e nevoie de cât se poate de multă grijă şi discreţie. nu mai are acea însemnătate şi fiindcă nu mai avem de-a face
cu un supus care îi vorbeşte regelui cu atâta îndrăzneală. Fără
V
acest blestem, ce rost, se sens are Drama? Ducele devine un perCătre Carlo Marzari
sonaj nul, iar Ducele trebuie să fie neapărat un libertin, altminBusseto, 24 August [1850]
teri nu se poate justifica teama lui Triboletto că fiica lui ar putea
Dle Preşedinte Marzari,
să iasă din ascunzătoare, altminteri e cu neputinţă această DraI-am cerut chiar eu lui Piave să se întoarcă la Veneţia, cu mă. Oare cum să meargă Ducele, în ultimul act, într-o tavernă
singurul scop de a vă preda personal această scrisoare şi de a îndepărtată, fără să fie poftit, fără să-şi fi dat o întâlnire amoroavă spune pe larg tot ceea ce eu nu vă pot decât semnala în scris. să? Nu înţeleg de ce a fost scos sacul: ce-i păsa de sac poliţiei?
Dubiul că Le Roi s’amuse nu va fi permisă mă pune într-o Se tem că va face impresie? Dar, fie-mi îngăduit să spun, de ce
mare încurcătură. Am fost asigurat de Piave că nu exista nici o vor să se priceapă la aceste lucruri mai bine ca bine? Cine poaoprelişte pentru acest subiect, iar eu, încrezându-mă în cuvân- te să ţină loc de Maestru? Cine poate să spună asta va face imtul lui, m-am apucat să-l studiez[,] să meditez asupra lui în pro- presie, iar asta nu? O dificultate de genul acesta era cornul lui
funzime, iar ideea şi tenta muzicală erau găsite în mintea mea. Ernani: ei bine, cine a râs la sunetul acelui corn? – O dată scos
Pot să spun că munca principală, şi cea mai istovitoare, era fă- acel sac, nu mai este verosimil ca Triboletto să vorbească o jucută. Dacă acum aş fi constrâns să mă apuc de alt subiect, nu mătate de oră cu cadavrul fără ca vreun fulger să nu i-l dezvălumi-ar mai rămâne timp să fac un asemenea studiu şi n-aş pu- ie ca fiind al fiicei sale. Observ, în sfârşit, că s-a evitat ca Tribotea să scriu o operă de care conştiinţa mea să fie mulţumită. Să letto să fie făcut urât şi cocoşat!! Pentru care motiv? Un cocoşat
mai adăugăm că, aşa cum v-a scris Piave, eu nu sunt convins de care cântă, va zice careva! Şi de ce nu?... Va face impresie?... Nu
doamna Sanchioli şi, dacă mi-aş fi putut închipui că Preşedin- ştiu, dar dacă nu ştiu eu, atunci nu ştie, repet, nici cel care a proţia va face această achiziţie, eu n-aş fi acceptat contractul. – In- pus această modificare. Eu găsesc, tocmai, nespus de frumos a-l
teresul meu, ca şi al teatrului, cred că este acela de a asigura pe reprezenta pe acest personaj pe dinafară diform şi ridicol, iar pe
cât posibil succesul operei şi atunci, Dle Preşedinte, trebuie ca dinăuntru pătimaş şi plin de iubire. Am ales anume un asemeDomnia Voastră să se intereseze în depăşirea acestor două opre- nea subiect pentru toate aceste însuşiri şi aceste trăsături origilişti: să obţineţi permisiunea pentru Le Roi s’amuse şi să găsiţi o nale, iar dacă sunt eliminate eu nu mai pot să fac muzică pentru
femeie (nu contează dacă e cu afiş, sau fără afiş) care să-mi poa- el. Dacă mi se va spune că notele pot sta oricum pe această drată conveni. În împrejurarea în acre aceste oprelişti nu vor pu- mă, eu răspund că nu pricep aceste argumente şi spun pe şleau
tea fi depăşite, cred că este de interes comun să anulăm con- că notele mele, cum or fi ele, frumoase ori urâte, nu le scriu la
tractul meu, ceea ce va fi o favoare deosebită pe care o voi pri- întâmplare, ci caut întotdeauna să le dau un caracter – Una pesmi din partea Preşedinţiei şi pentru care vă voi fi cât se poate te alta, dintr-o dramă originală, puternică, s-a făcut un lucru cât
de recunoscător –
se poate de banal, şi rece –
Am onoarea de a mă considera
Sunt nespus de îndurerat că Preşedinţia nu a răspuns ultiDev. Serv.
mei mele scrisori. Nu pot decât să repet şi să rog să se facă aşa
cum spuneam acolo, fiindcă, în numele conştiinţei de artist, eu
tru Rigoletto.
nu pot pune pe muzică acest libret.
3. Aluzie la tenorul Carlo Guasco (vezi scrisoarea către GiuAm onoarea de a mă considera, cu cea mai adâncă stimă,
seppina Appiani din 10 Martie 1844).
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Dev.o Serv.
G. Verdi

X
Către Giovanni Ricordi
VIII
[17 Septembrie 1851]
[…] la Roma, Rigoletto s-a dus naibii! Cu alterările şi muCătre Francesco Maria Piave
[14 Ianuarie 1851]
tilările ridicole care s-au făcut[5], orice reuşită este imposibilă.
Încă n-am primit nici o scrisoare de la tine!! Sper că vei fi Publicul vrea interes: autorii fac tot posibilul să găsească. Dacă
obţinut permisiunile de la Poliţie! Mai sper şi că Preşedinţia va Cenzorii îl elimină, Rigoletto nu mai este opera mea. Altfel spus,
acorda ceea ce am cerut, fiindcă [am nevoie de] destul timp mai cu alte situaţii eu n-aş fi făcut muzica la Rigoletto. Pe afişul de la
ales, şi nici nu doresc atât de mult încât să dezechilibrez intere- Roma trebuia să se spună:
sele teatrului… Între timp, acest infernal Rigoletto merge… în„Rigoletto, versuri şi muzică de Don…”
tre o înjurătură şi alta… înainte. Aria Ducelui e gata şi ea, şi era
(şi aici, numele Cenzorului).
destul de greu, fiindcă… Trebuie să-ţi fac câteva observaţii. Următoarele două versuri
XI
Poiché la festa cessò di corte
Către Vincenzo Luccardi
Moviamo uniti prima del dì
[1 Decembrie 1851]
nu pot rămâne fiindcă, după petrecere, Triboletto se dezbra[…] Ştiu că a fost stricat, la Roma, nu numai Stiffelio, ci şi Rică, face un Duet cu Sicarul, o scenă nesfârşită cu Gilda, un Duet goletto. Aceşti impresari încă n-au priceput că, atunci când opecu Ducele, o arie şi, în sfârşit, această răpire.
rele nu se pot juca în integralitatea lor, aşa cum au fost concepuToate acestea nu se pot întâmpla într-o singură noapte fiind- te de autor, e mai bine să nu se joace: ei nu ştiu că transpunerea
că, dacă petrecerea se termină ziua, Triboletto nu-l putea întâl- unei bucăţi, a unei scene, provoacă aproape întotdeauna insucni pe Sicar spre seară, şi apoi nu e verosimil ca Bianca să fi stat cesul unei opere. Închipuie-ţi când e vorba de schimbat subiectrează toată noaptea… Prin urmare, acele două versuri trebu- tele!! E mare lucru că n-am făcut o declaraţie publică asupra faptului că Stiffelio şi Rigoletto, aşa cum au fost jucate la Roma, nu
ie schimbate.
Aş vrea să şlefuiesc un pic afurisita de arie a Ducelui, şi asta erau muzica mea. Ce-ai spune tu dacă unei statui frumoase deîn ceea ce te priveşte: în ceea ce mă priveşte pe mine, am nevoie ale tale i s-ar pune o bandă neagră peste nas?!! […]
ca, la finalul Recitativului, după versul „Ella mi fu rapita!” să fie
XII
încă un endecasilab („Chi fu l’iniquo? Ma ne troverò vendetta!”)
Către Carlo Antonio Borsi[6]
şi apoi un ultim vers dulce, însă n-aş vrea să fie acela care este,
Busseto, 8 Septembrie 1952
fiindcă „Ah senza Lei languir sento la vita” nu înseamnă nimic.
Dragul meu Borsi,
Aş vrea ca strofa a doua din Adagio să fie mai frumoasă deDacă tu ai fi încredinţat că talentul meu se limitează la a nu
cât prima, iar aici nu este: după cele două versuri „Ed… io potei… soccorrerti/ Cara fanciulla amata”, ar trebui refăcute cele şti să fac ceva mai bun decât am făcut în Rigoletto, nu mi-ai fi
patru care urmează şi găsit un gând coerent, frumos, afectuoas, cerut o arie pentru această operă. Mizerabil talent!, vei spune…
De acord: dar asta este. Apoi, dacă Rigoletto poate sta în picioare
renunţând la ideea din „Vendicato sarò…”.
În sfârşit, Cabaleta ar trebui să aibă accentele egale fiind- aşa cum este, o bucată nouă ar fi în plus. De fapt, unde s-ar găsi
că (şi la asta ar trebui să fie atenţi domnii poeţi) eu nu pot face o situaţie? Versuri şi note se pot face, dar ar fi tot fără efect, din
moment ce nu există situaţia. Una ar exista, dar Doamne fereşCorrò
te! Am fi flagelaţi. Ar fi nevoie s-o arătăm pe Gilda cu Ducele în
Volò
dormitorul lui!! Mă înţelegi? În orice caz, ar fi un duet. MagniQuandò etc.
Aşadar, drege în aşa fel încât accentele să cadă pe silaba a fic duet!! Dar preoţii, călugării şi ipocriţii ar face tărăboi. Ah, fedoua. Am nevoie repede de aceste modificări şi am nevoie să- ricite acele vremuri când Diogene putea spune, în piaţa publică,
mi ştiu destinul! Ai răbdare tu, fiindcă eu… ah, suport prea mul- cui îl întreba ce face: „Hominem quaero!!” etc. etc.
În privinţa cavatinei din primul act, nu pricep unde-i agilite şi nu ştiu dacă oi mai avea prea multă în magazie.
tatea. Poate că nu s-a nimerit tempoul, care trebuie să fie un allegretto molto lento. Cu un tempo moderat şi cu execuţia toată
IX
sottovoce, nu poate să existe nici o dificultate. – Dar, revenind
Către Carlo Marzari
la primul subiect, adaug că am conceput Rigoletto fără arii şi
[29 Ianuarie 1851]
Sunt nespus de fericit că Poliţia a permis, în sfârşit, aproba- fără finaluri, cu un şir interminabil de duete, fiindcă aşa eram
rea acestui afurisit de Rigoletto. Din partea mea, nu mai am decât convins. Dacă cineva vine şi spune: „Dar aici se putea face asta,
de pus pe muzică ultimul duet, iar acesta ar fi fost gata şi el dacă acolo aia…” etc. etc., eu răspund: O fi fiind foarte bine, însă eu
n-aş fi suferit de o durere puternică de stomac în ultimele zile. n-am ştiu să fac mai bine decât atât.
Între timp, aminteşte-mă cu stimă şi cu prietenie doamnei
La două zile după ce opera lui Malipiero se va juca[4], voi fi
la Veneţia: şi voi fi acolo chiar de dimineaţa devreme, ca să asist De Giuli, iar tu crede-mă dintotdeauna al Tău, cu Drag.
şi la repetiţie. În caz că opera lui Malipiero se va amâna cu câtePrezentare şi traducere:
va zile, eu v-aş ruga să mă anunţaţi prin intermediul lui Piave şi
Dragoş COJOCARU
să mă lăsaţi aici liniştit. Vă repet că voi fi la Veneţia a doua zi de
dimineaţă după spectacolul lui Malipiero, gata să fac repetiţia în
5. La Roma, ca şi în diferite alte state din Peninsulă, opera a fost
aceeaşi zi, fiindcă sper să trimit şi rolurile cu câteva zile înainte jucată într-o formă denaturată de cenzură chiar şi în titlu, care aici
să sosesc. – O dată gata ultimul duet, nu-mi mai rămâne decât a devenit Viscardello.
6. Antreprenorul teatral Carlo Antonio Borsi îi ceruse lui Verdi
să lucrez 5 sau 6 zile pentru instrumentaţie – […]
4. Opera Fernando Cortez a compozitorului Francesco Malipiero (1824-1887), bunicul celebrului Gian Francesco (1882-1973), a
fost reprezentată în aceeaşi stagiune cu Rigoletto.
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să introducă în Rigoletto o romanţă pentru nevasta lui, soprana Teresa De Giuli (1817-1877). Aceasta a avut o carieră deosebit de strălucitoare şi a fost aplaudată în repertoriul verdian, de la Nabucco la
Vespri siciliani.
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Daniel FANO
Născut la 11 iunie 1947 în Belgia. Ziarist cultural, a publicat peste 5000 de articole despre literatură, jazz,
rock, operă, cinema, benzi desenate. Poet încurajat la debut de Joyce Mansour, Henri Michaux şi Dominique le
Roux. Premiul pentru literatură al Societăţii civile a autorilor multimedia (SCAM). Bibliografie selectivă : Poeme :
La Nostalgie du classique – Nostalgia clasicismului (Le Castor Astral, 2004), Comme un secret ninja – Ca un secret
ninja (Le Castor Astral, 2007), À la vitesse des nuages – Cu viteza norilor, (Riveneuve Continents, 2010).Proză : Le
Privilège du fou, Sur les ruines de l’Europe, La Vie est un cheval mort – Privilegiul nebunului, Pe ruinele Europei, Viaţa e un cal mort (Les Carnets du Dessert de Lune, 2005, 2006, 2009). Roman : La Contrepartie – Contrapartida, va
apărea la éditions Pierre-Guillaume de Roux, Paris, la începutul lui 2012. Pentru acelaşi editor pregăteşte un roman autobiografic, Maudit rêveur - Blestemat visător.
Poet al interstiţiilor, al disparităţilor, al legăturilor insolite care creează o tensiune revelatoare dintre două
gesturi banale. Poezia lui se încheagă din momente care-şi arogă semnificaţia unei întregi vieţi. Voci multiple
pentru un singur ţel : evadarea din monotonia existenţei. „Trăieşti pentru a evada” pare a fi credinţa sugerată
de toate configuraţiile sale narative. De aici prospeţimea şi intempestivul acţiunii lirico-epice. Situaţii de răscruce, simţuri desrădăcinate, irealităţi răzbunându-se pe cuminţenia noastră zilnică, „aerul enigmatic” al saturaţiei de real, dar şi viraje în umor şi cinism. Uneori impresia de utopie şi de ucronie poate ţine loc de metafizică. Subtilitatea dislocuirilor, discontinuitatea continuă, morga afabilului, în speţă răstâlmăcirea contrariilor sunt
mărci ale complexităţii textelor sale care nu reflectă viaţa, ci fac mult mai mult decât atât : sunt ele însele Viaţă.

CA UN SECRET NINJA

(fragmente)

1
Iată atunci, eşti o fată grăsuţă
tristă, hăpăind tone de îngheţată de fragi
şi urmărind filme
proaste la teve.
Îţi jur, toată lumea se va deghiza
în fată grăsuţă tristă, ca să vadă
ce este, de fapt, un film prost la teve.
Mămico, banda desenată e mai bună?
Nici vorbă, e groaznică, arunc-o
numaidecât, banda desenată e mai deprimantă
decât viaţa adevărată.
Şi poezia, da, tot pe-acolo,
o ţestoasă răsturnată, carapacea la pământ.
Iată atunci, în zori de zi,
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că fetele leşină.
Te-ai muiat toată, îţi zici că ai visat.
Vis sau coşmar? Nu mai ştii.
Ar trebui să ştii, dar habar nu mai ai.
L-ai cunoscut pe-acel bărbat ce saluta
şi aploi se-ndepărta
ca şi cum, în secolul trecut, se-amorezase
nebuneşte de Kim Novak.
Fetişiştii nu fac nimic
nimicuţa : colecţionează şi-atât.
Desigur că tu nu-ţi mai aminteşti nici
de Lara Croft.
Nu-ţi mai rămâne decât desfrâul
pigmenţilor puri, escarpini asortaţi
la rujul de buze, vicleşug
ce-i face pe asasinii în serie să
dea chix.
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2
Într-o zi m-am aşezat
sub un sequoia gigantic, frunzişul
des şi scrâşnetele,
foşnetele sale, era
frumos, tandru şi nostim, şi mai apoi întregul peisaj
m-a-ntâmpinat, şi apoi am spart
coaja oului, şi-am urmărit
cum albuşul se răspândeşte
în tigaie, am ascultat mult timp sfârâitul
lui, îţi trebuie cincisprezece ani
ca să reuşeşti un ou
ca acesta.
3
Cu capul sprijinit de zid avea aerul
mirat al tipului care tocmai
a descoperit că gloria-i efemeră.
A murit noaptea, poate în zori de zi.
Ferestre deschise, storuri trase, împlinea zece luni
în faţa televizorului stins, atunci
când s-a evaporat apa peştişorului roşu.
Da, vecinii găseau
că e greu, acum că el nu mai
era, să ţi-l imaginezi absolut singur, nesimţind
miros de trandafir, acolo deasupra lor, stând
pe canapea.
Scheletul lui plutea în lenjeria
de bătrân celibatar.
Nu lăsa nici un vestigiu al vreunui trecut
familial, sentimental, nici o poză, nimic.
Problema a fost iute rezolvată.
A fost transportat la Institutul
medico-legal, Françoise Hardy pe
unde scurte, pe urmă cineva porni să vorbească
despre Orson Welles, de ochii
lui albaştri, înţelesese totul, nu-i aşa, şi
parchetul a autorizat înhumarea.
Ca să devii un spion perfect trebuie
să pleci în India şi, de cum soseşti, să înveţi să joci
polo.
7
Prins asupra sa cu un Colt 45,
un pistol-mitralieră Skorpio, şase pâini
de plastic de fabricaţie yugoslavă, două
detonatoare, un fitil cu ardere lentă, tânărul
a recunoscut că nu se ducea
la cules de ciuperci.
Însă a păstrat o tăcere
încăpăţânată la toate întrebările referitoare la cartea
pe care-o părăsise acum două zile
pe-o bancă publică, o carte terminată de imprimat
la 18 martie 1946 la Montreal, Canada.
Doar pentru atât nimic nu ne îngăduie
să afirmăm că pregătea un atentat
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terorist, o spargere de bancă sau
o luare de ostateci în avion.
8
În Evul Mediu vedeai uneori
până la douăzeci de mii de cămile
coborând spre Mali, umbra pe nisip
a urechii primei cămile
slujea drept busolă.
Mai recent, sub soarele
din Somerset, cinci sute cincizeci de persoane
şi-au fracturat glezna încercând
să escaladeze o barieră.
10
Să fumezi o ultimă
tigară, bine aşezat pe canapea, cu
picioarele pe masă şi capul
în nori.
Apoi, să surâzi îngerilor, să desfaci
rodia şi să ţi-o pui
pe inimă.
12
Trebuie retuşată o
mânecă de cămaşă, aranjat
un umăr de vestă şi desigur nu-mi plac
decât filmele din care am
uitat totul, chiar titlul.
Şi-i la fel
cu Monteverdi : odată melodia
oprită, nu-mi mai aduc aminte nimic
dintr-însa, e minunat.
Dimineaţa asta, cu braţele pe lângă
trup şi priviri îngrijorate, nu pot
să mă gândesc la tatăl meu
fără a gândi şi la Marilyn Monroe.
A arăta doar ronţăind un măr
de ce
cauţi să fugi de adevăr, de ce îl
doreşti cu frenezie.
Atunci ascensorul
soseşte, uşa se deschide, şi iată
infernul.
13
Brian Jones avea picioarele prea
scurte şi tatăl lui Bill Wyman creştea
porumbei voiajori.
Astfel, chiar Rolling Stones
fără-ndoială fost-au întâi de toate fiinţe umane.
În ciuda bombelor, nisipului, ploii,
oraşul (ce trăieşte cu urechea lipită la posturi de
radio
locale sau străine) ştie că tot ce-i mai rău
abia urmează să vină.
Universalis

15
E o mână cu unghii negre.
Sunt flori trecute
pe rochia pe care o femeie o sfâşie
şi geme.
E o valiză legată
cu sfoară şi având aerul
că-i foarte grea.
Sunt plete în neorânduială şi
cheful de-a te lăsa-ngropat
de nisipuri mişcătoare.
E un om care doarme
pe o masă, cu capul
în mâini.
Sunt cuvinte oprite
de medicamente.
E ceva şi apoi
mai nimic, ceea ce se cheamă nimic
nimicuţa.
Sunt zgomote care vin
şi se duc.
E ca-n aventurile
Vampirellei.
Sunt ciorapi plasă care ard
încetişor.
E o constelaţie de sânge
pe-o hârtie de ziar.
Sunt pantofi
prea mari ca să poată face
ocolul bucătăriei.
E o pungă de pubelă
cu o-ntreagă viaţă introdusă
înăuntru.
Sunt oameni care pleacă seara
şi care, fără
să ştie, spun pe
mâine.
16
-E atât de puţin literatură că devine chiar literatură.
-Nu-nţeleg.
-Totuşi nu eşti idiot.
-Oh, n-am încetat nici o clipă să fiu zen.
-După părerea ta, literatura imită viaţa sau exact
invers?
-Opreşte-te, mă simt complet golit.
-Vidul nu-i contrariul plinului.
-Nu-i chiar ce aşteptam.
-Ce aşteptai?
-Să-mi pasezi o bomboană acidulată.
19
Are gene prelungite de rimel, obraji
strălucitori, nu termină niciodată
frazele, tipic pentru
Universalis
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franţuzoaice, şi mă înnebuneşte într-atât
că-mi transformă chiar mersul.
Să-mpingi la maximum experienţa
şi să devii un monstru, mersi, mersi, sunt
de pe-acum plin de cicatrici.
Arată-mi pustnicul tău de 13,32 de carate
şi singurătatea de la bara din spate a limuzinei şi
spinarea
ta decoltată înspre sud.
Arată-mi că eşti mult prea
aparte, că eşti ca un pilot de vânătoare
care-şi ia zborul cu o doză
de cocaină, un martini şi o melodie
de Donna Summer.
24
Deşi şi-a arătat
uterul milioanelor de spectatori
şi spectatoare, nu vom vorbi
de data asta de Annie Sprinkel şi
nici de Candida Royal.
Robert Thompson, profesor de studii
mediatice la universitatea din Syracuza, mărturisea
recent : „Atunci când un meteor
va atinge planeta noastră nu vor supravieţui decât
gândacii şi sitcomii.
Îmi amintesc că Îmi amintesc
era titlul pe care Simenon îl
dăduse primei versiuni a romanului său
autobiografic Pedigree.
Garda de corp mişcând
un deget spune nu.
25
Ei spun că tot caut rimă la King Kong
cât timp ei se machiază
în fiecare dimineaţă, căci le place să vadă cum
le cresc mâinile.
Dar tu poţi muri în orice clipă, eşti
conştient de asta.
De ce ar trebui să mai şi te duci
la curve şi să fii supraponderal
cu şase kile?
Hotărât, n-are nici o importanţă.
Căci n-ai cunoscut niciodată fericirea-ngrijorată a
burghezilor, citeai cam prea mult ziarele
cu sinceritatea celor
fără viitor, oameni care nu dorm
suficient.
Traducere şi prezentare
de Constantin Abăluţă
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CRÂMPEIE DE ÎNŢELEPCIUNE ARABĂ

nii din lume nu pot ajuta omul să-şi recupereze Onoarea pe
A scris un bărbat, într-o zi, prietenului său: „…Te-am ră- care a pierdut-o într-o clipă !...
nit foarte mult şi de-aceea te-ai supărat pe mine şi ne-a separat, viaţa, drumurile. Dar acum, după toţi aceşti ani, sper şi CUTIA CU SĂRUTURI
mă rog să nu fi rămas vreo urmă din rana pe care ţi-am priUn om a pedepsit-o pe fiica sa de trei ani, deoarece, i-a
cinuit-o. M-am gândit profund şi des la amintirile noastre distrus o rolă de ambalaj auriu. A devenit furios atunci când
cele mai frumoase, la tot ce ne lega într-o zi, ca doi prieteni…” copilul a încercat să-şi decoreze o cutie ce urma să fie în forDupă o vreme, a venit pentru acel bărbat o scrisoare în mă de cadou.
care scria: „…Prietenul dumneavoastră mi-a povestit despre
Cu toate acestea, fetiţa a adus cadoul ei tatălui, în timp ce
dumneavoastră şi a insistat mult asupra faptului că nu l-aţi acesta stătea şi sorbea cafeaua dimineţii şi a zis:
rănit niciodată; nu ştiu care dintre voi a spus adevărul, nu- Acesta este un cadou din partea mea, pentru tine, tată !
mai că… tata a murit!..”
Bărbatul s-a ruşinat de reacţia lui anterioară, dar s-a înfuriat din nou, când a deschis cutia şi a descoperit că este goală şi a ţipat la ea:
DACĂ EU PLEC, NU MĂ MAI ÎNTORC
- Nu ştii că, atunci când dăruieşti un cadou, ar trebui să
Într-o zi s-au întâlnit Averea, Ştiinţa şi Onoarea şi a avut
fie
ceva în interiorul acestuia ?
loc între ele următorul dialog:
După care, a aruncat cutia în coşul de gunoi şi şi-a îngroAverea a spus:
pat
faţa în mâini, de durere şi tristeţe.
- Eu am o mare magie asupra oamenilor: strălucirea mea
Atunci,
a privit fetiţa la tatăl ei, cu ochii în lacrimi şi a
atrage oamenii, indiferent de vârsta lor, dacă sunt copii, tispus:
neri sau bătrâni; cu mine se rezolvă toate necazurile; absen- Tată, nu este goală cutia, am pus în ea o mulţime de săţa mea ar aduce dezastrele şi mizerie.
ruturi şi toate săruturile au fost pentru tine, tată !...
Ştiinţa a spus:
Inima tatălui a fost zdrobită, când a auzit ce a spus fetiţa
- Mă ocup de mintea omului şi tratez lucrurile cu înţeleplui
şi, deodată, a luat fetiţa în braţe, îmbrăţişând-o şi cerânciune, logică şi cu legi studiate; eu sunt în conflict constant
du-i
iertare iar fetiţa l-a îmbrăţişat şi ea, cu aceieaşi căldură
pentru drepturile omului, lupt împotriva duşmanilor progrepe
tatăl
ei şi i-a acoperit faţa cu săruturi.
sului: lupt împotriva ignoranţei, a sărăciei şi a bolii !
După
ce a luat tatăl cu grijă cutia dintre deşeuri, au repaOnoarea a spus:
rat-o
împreună.
- Eu sunt prea scumpă: nu sunt pentru vânzare şi nici penTatăl se prefăcea că ia din cutie câţiva pupici iar fetiţa se
tru cumpărare; sunt tot timpul îngrijorată să nu fiu irosită;
bucura
şi bătea din palme de bucurie.
gloria şi neumilirea mea sunt ale tuturor.
Şi-a promis singur tatăl atunci să depună mai multe eforLa despărţire, s-au întrebat cele trei cum şi când se vor
turi pentru a menţine o relaţie bună cu fetiţă sa şi, de-a lunmai întâlni. A declarat Averea:
- Dacă vreţi să mă vizitaţi, suratelor, căutaţi-mă în acel gul anilor, s-a apropiat tatăl de fetiţa lui, din ce în ce mai mult.
Dar fata a crescut şi, într-o bună zi, s-a căsătorit şi a plepalat mare.
cat
departe, departe de tatăl ei…
Şi a spus ştiinţa:
De
câte ori tatăl se simţea singur şi trist, lua săruturi ima- Pe mine să mă căutaţi în acea universitate şi în consiginare
din
acea cutie şi-şi aducea aminte de acea dragoste neliul înţelepţilor.
condiţionată
a fiicei sale.
Onoarea a rămas în tăcere. Averea şi Ştiinţa au întrebat-o:

SCRISOARE ÎNTÂRZIATĂ

- Tu de ce nu vorbeşti ?
A răspuns Onoarea:
AŞA A ÎNCEPUT POVESTEA IUBIRII
- Ce să spun...Eu dacă plec, rămân plecată pentru totdeauÎn cele mai vechi timpuri, în care nu erau fiinţe umane
na şi nu mă mai întorc!!!..Pentru că nici ştiinţa şi nici toţi ba- pe pământ, după ce viciile şi virtuţile călătoreau în lume îm-
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preună şi se simţeau foarte plictisite, într-o zi, ca o soluţie
la problema plictiselii lor cronice, au propus un joc pe care
l-au numit „De-a v-aţi ascunselea” şi tuturor le-a plăcut ideea.
Şi a strigat Nebunia: „Vreau să încep eu ! Cine închide
ochii şi începe numărătoarea?”
Nebunia şi-a lipit fruntea acoperită cu mâinile de copac
şi a început să numere: „Unu, doi, trei,...”
Şi au început virtuţile şi viciile să se ascundă.
A găsit Tandreţea un loc pe lună şi s-a ascuns Trădarea
într-o grămadă de gunoi iar Pasiunea între nori.
A mers Dorul până în pântecul pământului.
Minciuna a spus cu voce tare: „Mă ascund sub o piatră”
şi apoi s-a scufundat în lac.
A continuat Nebunia să numere: „...şaptezeci şi nouă, optzeci, optzeci şi unu..” iar, în acest timp, au terminat virtuţile
şi viciile să se ascundă.
Numai Iubirea, ca de obicei, n-a luat nici o decizie şi, prin
urmare, n-a ştiut unde să dispară iar acest lucru nu a fost surprinzător pentru nimeni. Cu toţii ştim cât de greu este să ascunzi iubirea!
A continuat Nebunia: „nouăzeci şi cinci,..., nouăzeci şi
şapte... şi când a ajuns nebunia la numărul „o sută”, a sărit
Iubirea şi s-a ascuns într-un boschet de flori.
A deschis Nebunia ochii şi a început să caute, strigând:
„Am să vă găsesc, am să vă găsesc !”
Lenea a fost prima descoperită, deoarece n-a făcut nici
un efort să se ascundă; apoi a apărut partea ascunsă în lună
şi, mai târziu, a ieşit Minciuna din fundul lacului, aproape
înecată iar Nebunia i-a spus Dorului să se întoarcă din pântecul pământului.
Încet, încet, Nebunia i-a găsit pe toţi, cu excepţia Iubirii.
S-a apropiat Invidia de Nebunie şi i-a şoptit la ureche: „Iubirea este ascunsă printre tufele de trandafiri”.
A luat Nebunia atunci în mână o bucată de lemn sub formă de suliţă şi a început să înţepe tufa de trandafiri şi nu s-a
oprit, până ce nu a auzit plânsete. A apărut Iubirea de sub o
tufă de trandafiri ascunzându-şi cu mâinele faţa şi sângele
picura printre degetele ei. A strigat cu regret Nebunia: „Of,
Doamne, ce am făcut? Ţi-ai pierdut vederea din cauza mea!
Ce pot face pentru a-mi repara greşeala ?”
A răspuns Iubirea: „ Nu poţi să-mi redai vederea, dar există ceva ce poţi face pentru mine: condu-mă în viitor, aratămi drumul !”
Şi aşa s-a şi întâmplat: din acea zi, Iubirea este oarbă, condusă de Nebunie…!

-Acum du-te şi discută cu soţul tău: oare pe care dintre
noi vreţi să-l invitaţi în casă?
Femeia s-a dus şi a spus bărbatului ei ceea ce i-au spus
moşnegii.
În casa lor mai era şi nora cu băiatul lor. Auzind nora
toate cele spuse de soacra ei, s-a pus de acord cu soţul ei şi
a strigat:
- Să-l invităm acasă pe acel bărbat numit Bogăţie!
Bărbatul a spus:
- Mai bine să-l invităm pe cel numit Succes!
Femeia, soacra, a spus şi a convins pe toţi să-l invite pe
cel numit Iubire, pentru a fi oaspetele lor.
A ieşit femeia şi a întrebat:
- Care dintre voi este numit Iubire să intre şi să fie oaspetele nostru!
S-a ridicat primul bărbat, numit Iubire, după care, ceilalţi
doi bărbaţi, de asemenea, s-au ridicat şi l-au urmat pe primul. I-a întrebat femeia:
- Eu l-am invitat pe cel numit Iubire, de ce intraţi toţi, cu
el?
Şi bărbaţii au răspuns:
- Dacă-l invitai pe acel numit Bogăţie, ori pe acela numit Succes, ar fi rămas doi dintre noi afară. Dar în momentul când aţi invitat Iubirea, oriunde merge el mergem şi noi
cu el. Să ştiţi: unde există Iubirea, există, de asemenea, Bogăţia şi Succesul !

BĂTRÂNUL ÎNŢELEPT

A fost odată ca niciodată, căci dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi
povestit…
A fost un bătrân foarte înţelept, care trăia cu familia lui
în deşert. Acest bătrân avea cinci nepoţi, care mai de care
cu inima de piatră şi care nu-şi prea iubeau semenii şi nici
nu se înţelegeau între ei.
Într-o bună zi, bătrânul s-a gândit şi şi-a chemat nepoţii
propunându-le un joc, cu condiţia că nici unul dintre ei să
nu iasă din joc până la sfârşitul acestuia.
Le-a ordonat celor cinci nepoţi să aducă fiecare câte un
cartof, pe care să scrie numele omului pe care-l urăsc şi să
pună cartofii într-un săculeţ.
A doua zi de dimineaţă, fiecare nepot a adus un săculeţ în
care erau câţiva cartofi şi, pe fiecare cartof, era scris un nume,
al unui coleg de şcoală sau de joacă, numele unui vecin, prieten, profesor... etc.
Le-a propus bătrânul ca, timp de o săptămână, fiecare nepot să care pe spinare săculeţul cu cartofi pe care l-a adus, oriBOGĂŢIE, SUCCES, IUBIRE
unde se duce, noapte sau zi, în orice moment. Zis şi făcut !
O femeie a ieşit din casa ei şi a văzut trei moşnegi cu bărDar cu trecerea zilelor, au simţit nepoţii un miros urât vebile lungi, albe, care stăteau în curtea din faţa casei. Nu-i cu- nind din săculeţe iar greutatea sacilor devenea din ce în ce
noştea pe nici unul dintre ei, dar i-a invitat să-i calce pragul, mai greu de acceptat. După o săptămână, s-au întors nepoţii
chemându-i la masă. Bătrânii au întrebat-o:
la bunicul lor, fiecare cu săculeţul lui.
- Stăpânul este acasă?
Bunicul i-a întrebat ce au simţit pe parcursul săptămânii
Ea a răspuns:
care a trecut. Fiecare nepot s-a plâns de greutatea săculeţu- Nu, nu este stăpânul acasă.
lui său şi de izul ce a ieşit din sac.
Atunci ei au spus:
Atunci, bunicul lor le-a spus:
- Deci nu putem intra.
-„Aceasta este exact starea pe care voi o purtaţi în iniSpre seară, când soţul ei a venit acasă, femeia i-a povestit mă. Ura vă murdăreşte sufletele şi inimile şi vă face să puracestuia ce s-a întâmplat. Bărbatul i-a spus:
taţi această ură, oriunde vă duceţi. Dacă n-aţi putut să rezis- Du-te la ei şi invită-i acasă!
taţi la greutatea şi mirosul cartofului stricat într-o săptămână,
Ei au răspuns femeii că nu intră în casă împreună, toţi trei. vă imaginaţi ce aveţi in inimile voastre pline de ură, strânsă
Când acesta a întrebat de ce, unul dintre ei a explicat, zicând: de-a lungul vieţii, pentru semenii voştri !”
- Numele lui este Bogăţie, a spus el arătând spre unul din
Traducere din limba arabă
prietenii lui. Şi acesta este Succes, arătând spre al doilea, iar
de Bara Haki Abdulbaki
eu mă numesc Iubire. Apoi, a adăugat:
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Doina Magheți

MAGHEȚI, Doina (pseudonimul Doinei-Liliana Stoița; a mai folosit şi pseudonimul Doina Horescu),
poetă, prozatoare, traducătoare şi publicistă. Născută la 15 mai 1955, în Tîrgu Mureş. Fiica ofițerului
M.Ap.N. Iosif Stoița şi a Margaretei (n. Szász), soră medicală. Şi-a făcut clasele primare (1962-1966)
la Şcoala generală nr. 5 din Tîrgu Mureş iar gimnaziul (1966-1970) la Şcoala generală din Ineu, jud.
Arad. A urmat (1970-1974) cursurile Liceului din Ineu, apoi (1975-1978) pe cele ale Şcolii militare de
ofițeri activi ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu (studii echivalente cu facultatea de subingineri). A lucrat ca
ofițer activ la Catedra militară a Universității din Timişoara (actuala Universitate de Vest) (1976-1978),
a Universității Politehnice ”Traian Vuia” din Timişoara (1978-1989) şi în cadrul Garnizoanei Timişoara
(1990-1991). Între 1991-1993 a fost redactor şi corector la cotidianul ”Renaşterea bănățeană”; între
1993-1994, redactor la aceeaşi publicație; între 1994-1995, redactor principal la publicația ”Timpolis” (Timişoara); între 1995-1997, redactor, apoi redactor-şef adjunct la cotidianul ”Timişoara”, editat
de ”Societatea Timişoara”; în 1998 a fost referent la Editura ”Sedona” (Timişoara); între 1999-2000, redactor la cotidianul ”Transilvania Jurnal”; din 2000 – şi în prezent -, sufleor la Teatrul Național ”Mihai
Eminescu” din Timişoara. Ca liceană, a fost membră a cenaclului arădean ”Lucian Blaga”; a fost, de
asemenea, membră a cenaclurilor timişorene ”Pavel Dan” şi ”Orizont”. Colaborează la Orizont, Contemporanul, România literară, Forum studențesc (Timişoara), Délvilág (Szeged), Uj szó (Timişoara),
Ezred vég (Timişoara), Realitatea (Timişoara), Puterea 4 (Timişoara), Banatul nostru ş.a. A debutat cu
poeme, în Orizont, în 1984. Ca ziarist, a debutat în 1991, în Renaşterea bănățeană. Editorial a debutat
în 1995, cu volumul bilingv de poeme Linia unu peron/ Az elsö vágányon (Editura Hestia, Timişoara).
A mai publicat volumele: Spiru Blănaru, portret din fragmente salvate (Editura Marineasa, Timişoara,
1998), Granița (anchete publicistice; Editura Marineasa, Timişoara, 1999; reeditat în 2007 la aceeaşi
editură; volumul a fost tradus în germană, maghiară şi sîrbă), Motocicletele naziste (Editura Brumar,
Timişoara, 2004), Cum să iau un taxi pînă la Dumnezeu? (Editura Marineasa, Timişoara, 2006), Mormintele tac. Relatări de la cea mai sîngeroasă graniță a Europei (împreună cu Johann Steiner; Editura Polirom, Iaşi, 2009; versiunea în limba germană a apărut în două volume, la Editura Gilde&Köster
din Troisdorf, Germania; vol. I, în 2008; vol. II, în 2010), Căpitan Lili, prizonier de lux (Editura Marineasa, Timişoara, 2010). Prezentă în volumele colective Analele Sighet (vol. II, 1995, şi vol. VII, 1999,
Fundația Academia Civică, Bucureşti), Şcoala memoriei (Fundația Academia Civică, Bucureşti, 2008),
Casa faunului – 40 de poeți contemporani transpuşi în engleză, franceză şi germană (volum realizat de Lucian Alexiu, Editura Hestia, Timişoara, 1996). A făcut parte din echipa care a transcris (din
1996) cele 267 de casete audio ale Procesului Revoluției de la Timişoara; de asemenea, a făcut parte din colectivul care a redactat primele 8 volume-document ale procesului şi din cel care a realizat
primele numere ale Buletinului ştiințific şi de informare ”Memorial 1989”.
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Pe fond biografic (după cum probează
concordanțele de situații dintre poeme și schițele
autobiografice din Căpitan Lili, prizonier de lux) și-n
manieră antilirică sunt lucrate toate cele trei volume
de poeme ale Doinei Magheți, într-o strînsă unitate
de atitudine stilistică și ”existențială”. Stilistica-i de
notație, în trendul minimalist al ultimelor promoții,
cu inserturi biografiste printre consemnările de jurnal de cotidiene și cu un adaos de maliție imaginativă menită să îngroașe liniile de agresivitate ale decupajelor; stările de fapt transportate de această scriitură săracă și ”răutăcioasă”, fără iluzii de nici un fel,
trag spre partea entropiei, acumulînd depresii, iritări,
deziluzii tratate caustic, fragilități vulnerate și un reactiv resentimentar care alertează concizia tăieturii.
Notațiile s-ar vrea inerte, fără intenție ”expresivă”, dar
poeta, cel puțin în primul volum (Linia unu peron),
nu se rabdă să nu le intensifice prin fulguranțe dramatizante ce-ar trebui să ridice deopotrivă cota de
agresivitate (exterioară) și de fragilitate (interioară):
”De repetate ori/ cafeaua din vasul de ceramică/ iese
prost/ de repetate ori/ pe linia unu peron/ trage un
tren cu vagoanele răsturnate/ de repetate ori/ rîsul
tău trudnic/ cade peste aerul pe care-l respir/ de repetate ori spun/ acest gol începe să fie prielnic” (Rîs
trudnic). Filmarea de cotidian e seacă, voit plată, iar
textele strîng detalii pentru un peisaj existențial deprimant prin sine; dar pe acest fond de inerte survin
versuri de perspectivă interioară ce deschid spre un
suflet candid sau cu nostalgia candorii, versuri ce
trădează idealitatea și sensibilitatea ascunse; aproape metodic monodia insignifianței e spartă de aceste
ferestruici spre fragilitatea lăuntrică, sugerînd, prin
contrast, un regim clandestin al iluziilor și unul ilicit
al inocenței, toate aflate în primejdie imediată: ”Sunt
dreaptă și neputincioasă/ casa în care stau nu e mare
și albă/ de la mansardă/ dimineața văd/ cerul despicat/ pisicile cum se spală/ mașinile din care se descarcă lapte și pîine/ sferturi de oră/ curg ireversibil
din turnul catedralei/ trec prin toamnă/ îngenunchez
printre frunze/ și mă opresc în stație/ pînă vine troleibuzul/ am timp să-mi amintesc de mine/ am timp
să-mi amintesc/ cum dincolo de tot/ există un anotimp alb/ în care sufletul meu/ a-nvățat să nu ucidă”
(În stația de troleibuz). Tensiunea e întreținută însă
tocmai de acest comerț de ilicite, de respirația gîtuită a candorii interioare și de scîncetul reveriei refulate; numai că indiciile acestei interiorități delicate
sunt prea elocvent puse în contrast cu agresivitatea,
astfel încît abia dacă dau o rețetă de contrast, necum
un contrast dramatic: ”…// știu c-aș putea să evadez ușor/ în espadrilele mele roșii/ și să trec printre
soldații/ cu mucuri de țigară și dor de părinți între
degete// știu că nimeni n-ar observa că paharul meu
verde e gol/ și că într-un vertij continuu/ am traversat strada spre piață/ să cumpăr frezii/ pentru nopțile
mele pîndite de lupi” (Stare). Talgerele balanței sunt
atît de dezechilibrate încît soluția e strident lacrimogenă: ”cum să-mi ridic acoperiș din cîntec/ cînd vre-
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muri sălbatice îmi umezesc retina” (Descîntec). Dar
din această rană a interiorității vrea Doina Magheți
să-și scoată efectele lirice, pe cît pot fi ele scoase printr-o scriitură de notații non-afective.
Motocicletele naziste nu trec prin alte peisaje decît
trenul cu vagoanele răsturnate din primul volum: e
cam aceeași distopie trăită ca ultragiu al sensibilității
și fragilității. Cornel Ungureanu evidențiază, pe copertă, ”resursele” acestor ”atitudini antilirice, în care
replica acidă tinde către un cinism suav” iar ”imaginarul pierderii și al eșecului beneficiază /…/ de o
figurație bogată, uneori de o remarcabilă plasticitate”. Tăietura decupajelor e mai desentimentalizată,
mai sarcastică în brutalitatea ei, dar opoziția de fond
rămîne aceeași: sensibilitatea oprimată a poetei își caută scăpare printre fisurile unui cotidian deprimant.
E însă o scăpare interzisă, căci poeta își construiește
cu rîvnă o condiție de victimă. Nici măcar flash-urile din copilărie n-o scapă din capcană, întrucît copilăria nu e o reverie, ci tot o victimizare: ”bunicu‘ stătea pe lada cu lemne de la capătu‘ holului/ îmi freca
degetele degerate/ și trăgea tutun din foaia de ziar//
din odaia alăturată/ răzbăteau sudalme// covorul ieftin de iută tresărea/ sub mătura isterică a mamei// iar
eu/ nici n-am băgat de seamă/ cum copilăria mea se
pitise toată/ sub aburii din gările cu locomotive mari
și negre” (Aburi și locomotive). Desenul acestor angoase de anamneză e acum mai rafinat și sugestiile
de contrast sunt mai flexibile, nu atît de programatic
și linear induse: ”de cîte ori vine-n permisie/ mantaua lui miroase a cîine plouat// așa spunea mama/ în
timp ce învîrtea cu lingura de lemn/ în maioneză//
cu pumnii strînși pe cutia cu omuleții de ghips/ nundrăzneam să ies de sub masă/ și nici să întreb de ce
rochia de bal a mamei/ plutește în ligheanul de tinichea” (Mantaua). ”Motocicletele” rulează și ele pe un
fir biografic, rupt în secvențe disparate și evocate ”realist” de o memorie ea însăși sarcastică. Pînă și atunci
cînd reflectorul se mută dinspre sine spre alți martori ai copilăriei, tandrețea evocării e înlocuită toată cu un fel de cinism de bîrfă: ”Emuș tanti/ locuia
cu fata ei handicapată/ pe strada Republicii/ în garnizoana de pe Mureș// era un spațiu patriarhal/ cu
pitici de cretă/ și salcîmi în floare// seară de seară la
ora opt/ fata handicapată intra în camera cu pianul/
și cînta o sonată de Brahms// tinerii ofițeri/ din garnizoana de pe Mureș/ o ascultau/ o regulau în ritm de
metronom/ și plecau cu cîte-un borcan de dulceață/
în buzunarul de la veston// acum/ Emuș tanti nu mai
e/ ofițerii din garnizoana de pe Mureș/ sunt toți în
rezervă/ și cine să mai pună azi dulceață la borcan?”
(Rezerviștii). Nostalgia simulată după vremurile de
demult transformă melancolia în ironie și face evocarea mai acută tocmai pentru că e mai caricaturală. Peste desenul realist în sine se așează și parodia
ca atare a unui topos liric, ceea ce duce la caricarea întregului roi de sentimente evocative. Maliția
imaginației se unește cu cea a memoriei și scot laolaltă schițe biografice prompte în sarcasm. Cu toaHYPERION
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te că scriitura s-a rafinat și umblă cu complicații de
atitudine, sentimentul emfatic al unei compasiuni de
sine, sentimentul unei sensibilități exclusive în mijlocul unei lumi grotești nu dispare și conștiința lui
e ilustrată în poziție centrală: ”ce rost mai are/ să te
dai copil de duminică/ alb/ și scrobit/ și dus la altar// tu nu vezi cum în Dicasterial/ oameni în robă
puși de tine/ îmi tranșează carnea// tu nu vezi cum
afară/ printre mărăcini/ rîturi umede de porci/ învăluie în bale/ pălăria mea de mireasă?” (Rîturi umede de porci). Un asemenea exclusivism de sensibilitate și ”puritate” e o teză absolută de victimaj: poeta
e unica sensibilă într-o lume de brute; firește că poemele se supun ordonat unui asemenea scenariu și
se înșiră pe el ca într-o dramă sigură. Dar așa se întîmplă cînd sensibilii sunt excepții: brutele îi linșează
instantaneu și consecvent.
E nota pe care o scoate în relief Șerban Foarță în
avant-propos-ul ultimului volum din triadă (Cum să
iau un taxi pînă la Dumnezeu), subliniind că ”Doina Magheți se simte o femeie, dacă nu ultra-ultragiată, ultragiată, cel puțin, în parte” și că ”este un
martor/o martiră a unei asemenea condiții” de ultragiată. Compozițional volumul e mai complex, măcar prin suprapunerea secvențelor și prin întretăierea lor, dacă nu și prin alternanțele de vers și proză și prin pierderea spontană a unuia în cealaltă. E
o scriitură fluidă, cu epică anamnetică și cu scenariu biografist, apăsînd pe detaliile de concrete și pe
acuitatea amintirii, dar și pe frenezia fluxului evocativ: ”Dacă aș suprapune două lumi:/ Școala de
ofițeri și vacanța/ la Budapesta, conturul/ văzut de
la înălțimea/ inimii ar fi perfect./ Atunci n-aș mai da
doi/ bani pe spusele/ unui amic de-al casei:/ Dragă,
tu ai vocația eșecurilor!/ Așadar azi Budapesta, ieri
Făgăraș” etc. (Ofițerul din armata lui Horthy). Montajul celor două timpuri/stări dă vivacitate ritmului
anamnetic și face din amintire o dialectică evocativă săltăreață. Scenele de cotidian se impresionează
acum doar rezonabil de drama sensibilității și se rezolvă cu umor, ca prin detașare de sine: ”Mi-e bine
în fotoliul de/ răchită din dreptul/ aragazului./ Frigiderul toarce molcom. Afară nu/ ninge, nu plouă, nu
e/ frig. Cafeaua/ din ibricul de la/ mama fierbe vîrtos. La radio/ se transmit știri despre/ rețele mafiote,/
tornade și copii ai nimănui./ Osemintele Regelui Carol/ se-ntorc din Portugalia/ acasă./ Printre/ jaluzelele/ din plastic strecor o/ privire în/ stradă. Nu văd
decît/ cîțiva oameni/ grăbiți cu/ gulerele/ paltoanelor
ridicate pînă la tîmple./ Nu ninge, nu plouă, nu e frig.
Paradoxal, sunt liniștită în această sărăcie generalizată. E ca și cum ai deveni imun la suferința nației cu
nație cu tot. Nu plouă, nu ninge, nu e frig.// Fiica mea
zice că ne-ar prinde bine o discuție cu doamna psiholog. O discuție despre ce? întreb eu. Despre aborigeni și fluturi de noapte, se răstește ea suav.” (Mi-e
bine). Blazarea e firește aparentă, e doar o pacificare fragilă a angoaselor ce stau să răzbată de sub scri-
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itura de falsă reverie domestică. Asta pentru că poeta e tot vulnerabilă și iritată numaidecît de sluțenia
lumii, făcînd disperare promptă de atîta agresiune a
grotescului: ”Dimineață de coșmar./ În vreo trei curți
de/ peste drum se/ sacrifică porci. Nu/ mai suport urletul lor./ Aș lua un calmant, să amorțesc, să/ cad în
somn ca-n tranșeele în/ care/ înghețau soldații/ ruși./
Nu, mai bine/ nu./ Mai bine, Freud./ În/ continuare,/
Freud./ Pînă la/ epuizare,/ Freud” etc. (Plapuma de
nuntă). Refugiul sub plapumă e refugiul în alt coșmar,
căci pe Doina Magheți o agresează și prezentul și trecutul. Practic, timpul ei e unul carceral, dar în bună
parte din pricina excesului de sensibilitate personală pusă în conflict masiv cu urîțenia – de toate felurile – a lumii. Astfel de exceptări se martirizează la
sigur, firește (poetic vorbind).

Opera:

Linia unu peron/ Az elsö vágányon, Traducere în
limba maghiară de Mandics György, Editura Hestia,
Timișoara, 1995; Spiru Blănaru, portret din fragmente salvate, Editura Marineasa, Timișoara, 1998;
Granița/ Granica/ Die Grenze/ A határ, Prefața și
traducerea în limba sîrbă – Mirko Atanacković; Traducerea în limba germană – Linda Munteanu; Traducerea în limba maghiară – Pataki Zoltán, Editura Marineasa, Timișoara, 1999 (ediția a II-a, Editura Marineasa, Timișoara, 2007); Motocicletele naziste, Editura Brumar, Timișoara, 2004; Cum să iau un
taxi pînă la Dumnezeu?, / Avant-propos de Șerban
Foarță/, Editura Marineasa, Timișoara, 2006; Johann Steiner, Doina Magheți, Mormintele tac. Relatări
de la cea mai sîngeroasă graniță a Europei, Cuvînt
înainte de Bogdan Murgescu, Editura Polirom, Iași,
2009; Căpitan Lili, prizonier de lux, Editura Marineasa, Timișoara, 2010.

Referințe critice:

Alina Constănceanu, în Timișoara, 13 oct. 1995;
Lucian Alexiu, Casa faunului. 40 de poeți contemporani transpuși în engleză, franceză și germană, Editura Hestia, Timișoara, 1996; Codrina Diana Tomov, în
Agenda zilei, 25 iulie 1998; idem, în Agenda zilei, 21
sept. 1999; idem, în Agenda zilei, 1 oct. 1999; idem,
în Agenda zilei, 23 febr. 2004; idem, în Agenda zilei,
19 mai 2006; idem, în Agenda zilei, 17 sept. 2008;
Ion Marin Almăjan, în Renașterea bănățeană, 30 sept.
1999; Mandics György, în Somogy, (Kaposvar, Ungaria), nr. 6/1991; idem, în Uj szó, 1 oct. 1999; Aquilina
Birăescu, Diana Zărie, Scriitori și lingviști timișoreni
(1945-1999). Dicționar bibliografic, Editura Marineasa, Timișoara, 2000; Ana Cosma, Scriitori români mureșeni. Dicționar biobibliografic, Biblioteca
Județeană Mureș, Tîrgu Mureș, 2000; Siegfried Thiel,
în Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 6 ian.
2010; Dan Gheorghe, în România liberă, 28 dec. 2010.
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Mircea A. DIACONU

CIORAN ŞI NEPUTINŢA DE A FI
ALTCEVA DECÎT
ROMÂN
A discuta despre Cioran înseamnă a cîntări, într-un fel sau alCît despre un adevăr absolut exterior, dificultăţile, nu mai

a

tul, şi episodul tinereţii sale legionare. Fireşte, lucrurile pot fi explicate în multe feluri şi fiecare interpretare va fi avînd miezul ei de
adevăr. În fond, avem fapta (care ar trebui descrisă minuţios, prezentată în regim descriptiv şi de inventar, documentaristic atît cît
se poate), după care urmează şirurile de interpretări, dintre care
n-ar trebui s-o excludem pe-a lui.
Propriile-i cuvinte despre această secvenţă biografică – invocate adesea şi pe care nu le reluăm aici – n-ar trebui citite decît cu
titlu de ipoteză. Adevărul lui Cioran despre sine?! El nu face decît
să-şi construiască (re-construiască) o identitate aflată în permanentă criză. Mi se pare relevantă pentru modernitatea pe care Cioran o ilustrează din plin tocmai această precaritate a sinelui, finalizată, ca la Pessoa, într-o multiplicare de euri. Cum nu se recunoaşte într-un miez puternic, Cioran visează la unul pentru ca, ulterior,
să se mulţumească cu explorarea negativităţii, cu absenţa eurilor,
cu ocuparea marginilor. Şi printre motivele nerevenirii în România, printre multe altele, aş avea în vedere chiar această teamă de
întîlnirea cu un sine străin, care i-ar putea perturba fragilul echilibru cîştigat, parcă niciodată definitiv, din locuirea anonimatului.
În tot cazul, e de bănuit că, în funcţie de destinatarul scrisorilor, interviurilor, notelor etc., propriile-i cuvinte despre tinereţeai furtunoasă spun de facto altceva, chiar dacă, în principiu, sensul afirmaţiilor este acelaşi, exprimînd regretul pentru o tinereţe furtunoasă, nebunească, aiuritoare. Spun altceva pentru că, în
funcţie de context, sînt mărturisiri justificative şi anihilante. Întrun fel sau altul, Cioran trebuie (ştie că trebuie) să-şi nege trecutul. Dacă-l reneagă cu adevărat, asta e deja o altă întrebare, pentru care n-aş folosi deloc răspunsuri gîndite de-a gata. În tot cazul, spunînd că regretă, Cioran nu face decît să-şi citească tinereţea ca pe un text (păstrează în memorie frînturi) pe care îl traduce în alt text. Aşadar, o interpretare care vizează, dincolo de nevoia înţelegerii în sine (nici nu ştim dacă reale sau nu), reacţia unui
destinatar. La drept vorbind, mai poate fi Cioran sincer cînd lumea în care trăieşte are cu totul şi cu totul alte valori? Cîtă laşitate (sau oportunism şi conformism) va fi fiind acum în curajosul din tinereţe?! Se ştia oare urmărit de poliţia secretă franceză?
În tot cazul, şi dacă ar fi în totul sincer, adică onest cu sine, deci
dacă s-ar situa dincolo de intenţia de a comunica o imagine despre sine, Cioran priveşte spre propriul trecut ca pe o pînză de cinematograf: se vede într-un film şi încearcă să se recunoască. Străinul care poartă (parţial) numele lui trebuie înţeles. Greu de crezut
că el poate fi mai „obiectiv” decît cineva neimplicat.
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mari, sînt de altă natură. A înţelege mecanismele subtile care au
generat adeziunea lui Cioran la dreapta naţionalistă înseamnă nu
numai a înţelege epoca, ci şi a cunoaşte personajul în vibraţiile sale
intime. Deseori, o ştim prea bine, traiecte existenţiale sînt generate de fapte absolut nesemnificative, uitate în zona plutonică a fiinţei. Avem, în tot cazul, interpretările, care se suprapun, se completează, se nuanţează, chiar contrazicîndu-se. Voi propune, finalmente, una în plus (sugerată, probabil nu foarte vag în cartea
mea despre Cioran), care nu are pretenţia de a le nega pe celelalte, ci poate orgoliul de a le însuma depăşindu-le. Oricum, miza
acestui articol nu este această ipoteză în sine (repet, identificabilă,
printre rînduri, şi în Cui i-e frică de Cioran?), ci dezbaterea unei
alte idei, vehiculate în ultimii ani în spaţiul cultural francez. Am
regăsit-o formulată şi într-un text aparţinînd Mariei Dolle, publicat în „Tribuna” (an X, nr. 207, 16-30 aprilie 2011) în traducerea
Letiţiei Ilea. O ştiu prea bine, firesc ar fi să invoc aici numele sonore care creează curentul de opinie pe care l-am sugerat. Rămîne
în sarcina altor intervenţii...
Pe scurt, despre ce este vorba? Să cităm cîteva fragmente referitoare la convertirea lui Cioran: „Tot ceea ce scrie Cioran în franceză posedă o dimensiune reflexivă şi, prin propria sa mărturisire, schimbarea de limbă introduce o fisură brutală şi definitivă în
viaţa sa de scriitor” (s.n.). Mai tîrziu: „Renunţarea la limba română permite fără îndoială expierea şi extirparea din sine însuşi a
rădăcinilor unei limbi care permisese în acelaşi timp cu «entuziasmul» şi «furoarea» ceea ce numeşte el «divagaţiile»”. Concluziile ultimei fraze? „ [...] această răsturnare nu este posibilă decît fiindcă Cioran îşi schimbă limba: renunţarea la idiomul în care au
fost exprimate opiniile anti-semite constituie singurul mod de a
le pune la distanţă şi de a se despărţi de ele”. Aşadar, nebunia tinereţii s-ar datora faptului că Cioran scrie în limba română, o limbă,
se înţelege, ne-reflexivă (eventual expresivă şi, astfel, impulsivă);
odată cu pătrunderea în spaţiul cultural şi lingvistic francez, Cioran abandonează limba tinereţii, prin urmare şi una din cauzele care au generat nebunia tinereţii, iar discursul său (şi el) se iluminează prin accesul la reflexivitate. Sper că nu am deturnat nimic, prin condensare, din sensul explicit al ideii pe care exegeza
mai nouă franceză o construieşte pe această temă. Mai mult, Cioran îşi sacrifică limba, dar o face pentru a se salva pe sine, şi nu
atît ca autor, care urmează să folosească o limbă ce-i poate asigura celebritatea, cît, se subînţelege, ca fiinţă. Şi, deşi se ştie că Cioran face afirmaţii nu o dată contradictorii, consecinţa unei idenHYPERION
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tităţi pulverizate, se citează cuvintele spuse lui Gabriel Liiceanu:
„Am rupt dintr-odată cu totul: cu limba mea, cu trecutul, cu tot”.
Cu toată tăietura fermă a unui astfel de răspuns, rămîne întrebarea dacă o astfel de ruptură e cu adevărat posibilă. Aş face aici mai
degrabă o lectură suspicioasă. Nu cumva tocmai imposibilitatea
de a o rupe definitiv şi absolut generează fermitatea unei astfel de
afirmaţii? În plus, cu toată decizia de a o rupe cu tot trecutul, nu
cumva tocmai partea aceasta, abisală, a fiinţei revine obsesiv, stringent, şi tocmai de aici nevoia de a afirma ruptura din dorinţa de
a o şi realiza?! Dacă ar fi rupt într-adevăr cu trecutul, atunci trecutul nici nu l-ar mai fi interesat pe Cioran. Mai mult, cred că, lucru pe care îl voi demonstra întrucîtva, deşi la un alt nivel, pe un
alt plan, Cioran reia la Paris ceva din obsesiile şi comportamentul tinereţii, în aşa fel încît diferenţele nu sîtn nici pe de parte atît
de mari pe cît lasă să se creadă anumite interpretări şi poate a lui
Cioran însuşi. Şi dacă vorbeam de euri multiple, asemenea celora ale lui Pssoa, nu aveam în vedere cele două posibile ipostaze –
înainte de Franţa şi după România –, ci multiplele schimbari de atitudine, comportament,
identitate nu numai de la o zi la alta, ci de la
frază la alta. Euri diferite chiar în interiorul
aceluiaşi paragraf din Caiete.
Dar să revenim. Ce e surprinzător în ipoteza cu care mă confrunt, în fond, este, înainte de toate, simplitatea ei. Sigur, poate fi un
mod de a tăia odată pentru totdeauna nodul
gordian. Dar Cioran e prea complicat pentru a putea fi redus la o atît de elementară, în
sensul de simplă, interpretare. Fără îndoială,
limba e un sigiliu care dă formă fiinţei. Totuşi,
dincolo de frumuseţea teoriei, nu e limba singurul factor determinant; altfel, toţi scriitorii limbii române ar fi, temperamental, asemenea lui Cioran în tinereţe. Or, Cioran, o
ştim, e mai degrabă o excepţie. (Cum o excepţie este, dar în alt fel, Celan, care continuă
să scrie în limba celor care i-au ucis părinţii).
Pentru a fi clar de la început, voi spune, deci,
că mi se pare o soluţie – aceasta, să dăm vina pentru fervorile tinereţii lui Cioran pe limba pe care o folosea atunci – comodă, superioară, ignorantă. Care are ca scop, pe de o parte, salvarea lui
Cioran, pe de altă parte, demonstrarea superiorităţii (prin reacţia
pe care o generează) a limbii franceze, limba spiritului, a raţiunii.
Dincolo de orice altceva, mi se pare că în mijlocul ipotezei se
află o contradicţie de fond. Cum să explici fanatismul tinereţii
prin limba unui popor pe care Cioran îl consideră inapt să facă istorie? Altfel spus, pentru toţi ceilalţi, amorfi, nevitali, limba a fost
timp de secole anihilantă şi numai pentru Cioran este explozivă
şi temperamentală?! În fond, să revenim la Cioran. „Furia disperată” din tinereţe – dar sintagma e din caietele pariziene şi se referă la prezent – nu poate fi înţeleasă decît privindu-l pe acel Cioran din anii parizieni. Se numeşte pe sine dubios, suspect şi nesigur, ar avea în el ceva slav şi maghiar, nu latin (deci nimic raţionalist), se identifică cu evreii rătăcitori, e răvăşit de melancolie, neputincios, fuge din faţa istoriei. Altfel, refuză totul: o căsătorie, un
loc de muncă, o înscriere în societate. Pare să nu-şi asume nici un
fel de responsabilitate centrală. Totul, asumat ca revers. Explorează doar negativitatea şi-şi transformă neputinţele, bolile, eşecurile,
laşităţile, viciile în şansă. Ciudat cum se recunoaşte în mama sa
şi în neamul său. Să reiau doar cîteva citate din cartea mea, preluate nu din scrisori (deşi se găsesc şi acolo afirmaţii elocvente), ci
din Caiete. Aşadar: „prea mulţi străbuni umili şi cinstiţi îmi inhibă ambiţiile şi-mi stingheresc mişcările. Sînt prea slab ca să mă
scutur de o atît de grea moştenire” (Humanitas, III, 54; citez din
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traducerea românească a Caietelor, precizînd volumul şi pagina).
Altundeva: „Toate aceste popoare fericite, ghiftuite: francezi, englezi... O, eu nu sînt de aici, am în spate veacuri de nefericire” (I,
49). Aş mai cita o singură afirmaţie: „Orice om vrea să fie altul
decît este” (I, 82). Şi încă una pentru a privi din alt unghi dorinţa
de a rupe cu trecutul. Iată: „Cînd mă gîndesc ce frenezie trăiam
în tinereţe din cauza neamului meu! Ce nebunie, Doamne! Trebuie să te rupi de origini, sau cel puţin să le uiţi. Eu am tendinţa să
mă agăţ de ele – probabil din masochism, din gust pentru robie,
pentru «lanţuri», pentru umilinţă” (III, 62). Suficienta date, poate, pentru a construi alt portret şi alte cauze.
Aşadar, pun nebunia din tinereţe nu doar pe seama unei nevoi
de a-şi salva neamul prin flagelare, ci mai ales pe seama unei autoflagelări. E la mijloc nu numai sentimentul singulariţii superioare, ci şi o ură de sine – care-l apropie de evreii Europei Centrale – cauzată de propriile limite pe care vrea să le depăşească. Cîteva dintre autoportretele de mai tîrziu, din anii parizieni, ni-l arată pe Cioran chiar în postura României a cărei schimbare la faţa în tinereţe o dorea. Cioran – gust pentru robie, pentru lanţuri, pentru umilinţă, cine ar fi crezut?! De fapt, ura
faţă de propriile limite, în care vede limitele
neamului său, translează flagelarea dinspre
sine spre propriul neam. E un mod de a ataca
miezul propriei fiinţe. Oricum, Cioran vrea
să fie altul. Cum ştim, eşuează. Aşa încît, nu-i
rămîne decît să iubească limitele – ale sale şi
ale propriului neam. În unul din citatele de
mai sus se simte bucuria că aparţine unui
neam care-i pune în spate veacuri de nefericire. Îi admiră pe anonimii rămaşi în România care s-au ratat, regretă că nu este cioban
în munţi, în fine, nu-şi mai neagă golul, ci îl
cultivă. Aşa încît, dacă se petrece o schimbare
în epoca pariziană ea nu ţine deloc de depăşirea fervorii din tinereţe în favoarea unei raţiuni luminoase. Pe de altă parte, nici fervoarea din tinereţe nu mai e ceea ce părea să fie,
la fel cum înţelepciunea dată de limba franceză nu-i de fapt decît
un mod de a accepta şi de a exploata ceea ce în tinereţe blama:
neputinţa de a face istorie, trăirea la margine, umilinţa şi anonimatul. Aici mi se pare că e vorba chiar de fiinţă, şi nu de conjuncturi. Prin urmare, nu numai că schimbarea limbii nu generează
saltul în raţiuni (şi renegarea propriei tinereţi), dar ea atrage după
sine o identificare la vedere cu neamul din care a plecat şi pe care
în tinereţe îl dorea altfel, pentru că Cioran se dorea pe sine altfel.
Acum, în Franţa, face apologia eşecului şi a increatului. Să cităm,
de asemenea, din Caiete, două secvenţe care-şi răspund una alteia. Pe de o parte: „De ce sînt un ratat? Fiindcă am aspirat la fericire, la o fericire supraomenească, şi fiindcă, neputînd s-ajung la
ea, m-am înfundat în contrariul ei, într-o tristeţe sub-umană, animală, mai rău, într-o tristeţe de insectă. Am dorit fericirea gustată în apropierea zeilor şi n-am obţinut decît această apatie de termită” (II, 330). Pe de alta: „Trebuia poate să rămînem la stadiul de
larve, să ne abţinem să evoluăm, să rămînem liberi şi neterminaţi,
să ne statornicim în ratare şi să ne istovim la nesfîrşit într-un extaz embrionar” (III, 23).
Iată de ce nu cred nici că se produce o ruptură între epoca franceză şi cea românească a lui Cioran, decît în sensul unei
schimbări de atitudine, căci ceea ce iniţial ura ajunge finalmente
să iubească – e felul lui de a se salva pe sine, soluţia lui de a supravieţui –, nici că, odată cu renunţarea la limba română în favoarea limbii franceze, Cioran ar abandona nebunia tinereţii sărind
brusc în corabia raţiunii.

Eseu

p
Dumitru Ignat

Etichete şi revizuiri

Putem avea surprize dacă stăruim asupra etichetelor
care ne împănează viaţa. De la bucăţile de hârtie aplicate
pe borcane sau pe pachete, ce ne spun despre preţ, conţinut ori despre ce mai vor negustorii, până la numele
sau calificativele sub care se prezintă oamenii şi lucrurile, pentru a înfăţişa ori ascunde realitatea. Să ne amintim
de etichetele ataşate suveranilor din Europa feudală: cel
Mare, cel Drept, cel Înţelept, cel Nebun, cel Simplu, cel
Bun, cel Rău, cel Gros, cel Lung, cel Scurt, cel Alb, cel
Negru, cel Îndrăzneţ, cel Sfios, cel Groaznic, cel Cumplit, cel Frumos, cel Pios, cel Pleşuv, cel cu Părul Creţ;
ori Tiranul, Restauratorul, Martirul, Fără Ţară, Fugarul,
Înecatul, Şchiopul; şi aşa mai departe. Ne putem amuza
cu poreclele date unor prim-miniştri dintr-un fost imperiu: Arcaşul, Zburătorul, Favoritul, Executatul, Misticul, Malacul, Chiorul, Gât Strâmb, Picior Lat, Boul, Sulemenitul, Oală, Păduchele Norocului…
Înţelegem că e vorba de a distinge între persoane cu
acelaşi nume; dar acceptăm şi evidenţa că există o ireprimabilă plăcere de a eticheta – şi imortaliza –caractere, beteşuguri fizice ori psihice.
Etichetele sunt la locul lor şi în domeniile pe care
le considerăm sobre. Chiar dacă păstrează note caustice. Şi nu sunt vizate doar persoane. Rousseau credea
că omul „e bun de la natură”, Peirce califica metafizica
drept „vorbărie fără sens”, Schopenhauer era de părere
că opera lui Hegel reprezintă „un monument de prostie
germană”! Pare că nimeni şi nimic nu scapă de etichete, cordiale sau acide.
Până şi modelul actual al universului poartă un
nume care a fost, mai întâi, o zeflemea: Big Bang, Marele Dangăt.
Într-o emisiune radiofonică, fizicianul britanic
F.Hoyle, susţinător al unui model cosmologic staţionar,
a semnalat, ironic, că „ideea unui big bang mi se nesatisfăcătoare”. Formularea a prins şi, din 1950 până azi,
numim Big Bang modelul naşterii universului. Ca să
adăugăm un accent pe statornicia calificativelor, menţionăm că o revistă a iniţiat un concurs pentru înlocuirea denumirii Big Bang. Dar un juriu (prestigios) n-a
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găsit nimic mai expresiv între cele peste 13 mii de propuneri, venite din 41 de ţări.
Cu toate acestea, o etichetă nu se pune pentru totdeauna. Obiectul etichetei poate ieşi din uz; sau din existenţă. Ori se poate primeni, reforma, adapta la condiţii
noi. De revizuiri nu se poate feri nicio doctrină, nicio
concepţie. Niciun model al cunoaşterii.
Un exemplu memorabil este cel ce priveşte teoria
newtoniană a gravitaţiei (1666). Valabilă pentru viteze
obişnuite, dar nesatisfăcătoare în cazul vitezelor relativiste. A fost necesară revizuirea făcută de Einstein (în
1915); şi a devenit teoria generală a relativităţii. Numai
că gravitaţia creează instabilitate. Newton şi-a dat seama de consecinţă, dar n-a avut a zice, pe măsura timpului şi credinţei sale, decât că, din când în când, Dumnezeu intervine şi îndepărtează obiectele unul de altul.
În faţa aceleiaşi instabilităţi, Einstein a inventat o constantă cosmologică, un fel de antigravitaţie, care poate
lua orice valori. Astfel, Dumnezeu a fost substituit de un
truc (să-i zicem teoretic). Dar un matematician rus, A.
Friedmann, a contestat prestidigitaţia, arătând că soluţia
universului etern şi static, postulată de Einstein, nu poate fi susţinută. Şi a publicat formula unui univers dinamic. Ostil revizuirii, Einstein a denunţat calculele, considerându-le „dubioase”. Dar Friedmann era îndârjit, şi
fizicianul german a fost nevoit să recunoască acurateţea evaluărilor celui dintâi. Einstein n-a agreat nici ipoteza preotului şi fizicianului belgian G. Lemaitre, încă
mai aproape de modelul actual al universului: i-a reproşat „fizica lamentabilă” (altă etichetă !). Abia după ce a
luat cunoştinţă de dovezile astronomului american E.
Hubble (în 1931), Einstein, a recunoscut (public) drept
întemeiată teoria universului dinamic. Niciun mare fizician nu se poate împotrivi revizuirilor ştiinţei! De altfel, reflecţia lui Einstein e semnificativă: „Ca să mă pedepsească pentru dispreţul meu faţă de autoritate, Soarta a făcut din mine însumi o autoritate”.
Pilda relatată nu e singulară. Dimpotrivă. E nespus
de greu, pentru autorii vreunei teorii, să nu-şi declare
opera drept încununarea a tot ce poate fi mai de soi întrHYPERION
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un domeniu. Aşa cum doctrina marxistă a fost estimată
de întemeietori şi de urmaşii lor ca fiind cea mai mare
revoluţie săvârşită în folozofie… Problema pretendenţilor la premiul întâi este una singură: sunt prea mulţi!
Să cercetăm, în primul rând, cât de originală a fost
pomenita „revoluţie”. Materialismul are o istorie lungă,
rezumată la afirmaţia că tot ce există este materie; sau
depinde de materie. Cât despre dialectică, ea a avut accepţii diferite la cei care au folosit-o (Socrate, Platon,
Aristotel, mai încoace Kant). „Clasicii”au rechiziţionato de la Hegel. La Hegel, dialectica e logica după care se
mişcă gândirea, urmând schema teză-antiteză-sinteză.
Ar fi o teorie a dezvoltării spiritului. Marx a răsturnat
piesele: realitatea se supune pomenitei scheme, în vreme ce gândirea e dependentă de realitate. Aşadar, oricare ar fi textul etichetelor, originalitatea nu este punctul tare al marxismului.
Dintr-un alt unghi de vedere, opţiunea pentru Hegel pare nepotrivită. Pentru că Hegel statuase că, în istoria filozofiei, sistemele se succed riguros şi se încheie,
triumfal, cu propriul său sistem, unic şi complet. Dar
marxismul avea nevoie de dialectica maestrului. Orice materialist se vede obligat să aibă o soluţie pentru ca
toate câte există să fie în mişcare. Dinamismul ar fi trăsătura esenţială şi eternă a materiei. Explicaţii naive nu
încăpeau; iar ateismul „clasicilor” respingea tot ce putea semăna cu un „prim impuls” (precum la Aristotel
sau Newton). Or, Hegel avansase ideea că schimbările
trebuie înţelese prin acţiunea contradicţiilor: mişcarea
e automişcare. Desigur, el vorbea despre automişcarea
spiritului, dar Marx şi Engels voiau o lume care se explică „prin ea însăşi” ; aşa că dialectica hegeliană a fost
elegant pusă „cu capul în jos”.
Pe lângă pretenţia de originalitate, care, am văzut, nu
e punctul tare al doctrinei, marxismul ţinea neapărat să
arate ştiinţific. Pentru că Marx şi Engels ar fi sintetizat,
în folosul „învăţăturii”, rezultatele ştiinţelor vremii, iar
Lenin ar fi făcut, ulterior, acelaşi lucru. Prin urmare, caracterul „ştiinţific” nu vine de la vreun Hegel. Filozofia
naturii promovată de amintitul gânditor e doldora de
enormităţi, obligându-l până şi pe Engels să zică despre
ele că „fac să ţi se ridice părul în cap”. Printre altele, Hegel a repudiat teoria atomică. E ciudat că Lenin nu i-a
criticat lipsa de înţelegere. Aşa cum a făcut în cazul fizicianului E. Mach, şi el adversar al atomismului. De altfel, mai târziu, tot din cauza ostilităţii lui Lenin faţă de
„empiriocriticismul” fizicianului austriac, teoria relativităţii n-a avut trecere în (fosta) U.R.S.S: Einstein scrisese
că, în anii tinereţii, a fost influenţat de ideile lui Mach!
Fiind „ştiinţific”, materialismul dialectic a lansat atacuri permanente la adresa materialismului zic mecanicist. Care ar mai fi (etichetate): schematic, dogmatic, rigid, static. (Tot un fel de mecanicism este invocat şi azi,
în contrazicere cu principiul termodinamic al ireversibilităţii). Dar aceste critici vizează, de fapt, reducţionismul, trimiterea ilegitimă la formele de mişcare studiate de Mecanică. O ramură a Fizicii, care nu e răspunzătoare de succesul ei remarcabil în dezvăluirea unui larg
registru de fenomene; şi nici de faptul că viziunea „me-
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canică” a contaminat alte discipline. Este firesc să refuzi
explicaţiile ce ignoră complexitatea, varietatea şi ireversibilitatea proceselor din natură şi din societate. Dar, în
calitate de ştiinţă, Mecanica simplifică, schematizează
şi formalizează tocmai pentru a descrie eficient domeniul ei de referinţă. Astfel de distincţii sunt obligatorii
pentru o viziune care se vrea mai mult decât o abordare ideologică agresivă şi stereotipă.
Marxismul a rămas opac şi la ceea ce reprezintă condiţia esenţială a ştiinţelor. În perimetrul acestora, orice
enunţ, orice teorie păstrează caracterul de ipoteză. Ipotezele sunt testate şi re-testate, în felurite experimente
ori în contextul schimbărilor de paradigmă.
Deşi teoria a pornit, într-un fel, cu dreptul. Marx
postula”critica necruţătoare a tot ce există”. „Pentru filozofia înţeleaptă nu există nimic definitiv”, proclama şi
Engels. Idei de necontrazis. Doar că ele n-au inclus în
acel „nimic definitiv” marxismul însuşi.
Nu se poate spune că, de-a lungul vremii, încercările reformatoare au lipsit. Propunerea lui E. Bernstein,
de întoarcere la Kant, împotriva lui Hegel e un exemplu
convingător. Şi unele preocupări ale lui Lenin ar fi trebuit să argumenteze necesitatea revizuirilor, cerută de
acomodarea materialismului dialectic la schimbările de
orizont ale ştiinţei. (Expresia „materialism dialectic” nu
figurează ca atare în scrierile lui Marx sau ale lui Engels)!
Numai că „păstrarea purităţii” a trecut pe primul plan
şi marxismul a devenit ostil revizuirilor şi reformelor.
K. Popper constata că „Dogmatismul şi autoritarismul
majorităţii marxiştilor e un fenomen cu adevărat uimitor”. De aici şi predilecţia bolnavă pentru etichete şi etichetări: adversarii sunt fie sectari, dogmatici, fie oportunişti, revizionişti, reformişti, ba de stânga, ba de dreapta.
Evoluţia marxismului a iscat controverse. S-a vorbit
de pervertirea, manipularea şi denaturarea textelor originare. S-a invocat faptul că multe construcţii teoretice sunt posterioare lui Marx. S-a spus că doctrina a fost,
de fapt, supusă unor reconsiderări, dar că a fost necesar, totodată, să rămână ideologia oficială a partidelor
comuniste. S-a produs şi acuzaţia că Stalin şi Jdanovii săi au vulgarizat şi marxismul, şi leninismul. Dar nu
putem ignora semnificaţia unei afirmaţii: într-o prefaţă, apărută după moartea lui Marx, Engels socotea „Capitalul” drept „biblia clasei muncitoare”! Ca şi cum ar fi
avertizat: viermele e-n fruct. Pentru că, dacă există o Biblie, ea pune în lumină şi o religie: marxismul. Urmează, în notă firească, eretici, anateme, apostaţi, excomunicări; şi Inchiziţia!
Mai e de făcut o subliniere. Engels a definit „învăţătura” ca fiind „filozofie dialectică”. Însă Marx, combătându-l pe Hegel aşa cum a făcut-o, a condamnat însăşi filozofia. Într-adevăr, dacă ar fi fost o doctrină speculativă, marxismul nu avea de ce să fie supus testărilor. Numai că toată această construcţie a fost doar o teorie socială, între altele. Astfel că a putut fi şi a şi fost verificată, „transpusă în practică”. În modul cel mai dureros cu
putinţă, pentru milioane de victime. Astăzi, eşecul marxismului e un fapt al Istoriei.

Eseu

o
Simona-Grazia Dima

Noaptea întunecată şi Paştele poeziei

Ori de câte ori îl observ pe Aurelian Titu Dumitrescu la
vreo lansare de carte, instalat în vreo penumbră şi interiorizat, mă gândesc la soarta lui aparte, cea a unui poet retras din
clocotul vieţii literare (din motive de supravieţuire financiară),
spre a susţine o vocaţie în condiţiile solitudinii şi autenticităţii.
„De frica morţii, nu-mi mai sunt străin./ De frica nopţii, ziua
mă închin./ De frica zilei, des fac semnul crucii,/ Cum se-nchinau în umbre eunucii./ Şi stau adăpostit în ce mi-e rugă/ cum
stau în gând cuvintele să fugă.” (Noaptea de Apoi, Ed. Vinea,
2006, 19). Conştient însă, prea bine, de condiţia ambivalentă a
poetului, biruitor într-o altă dimensiune decât cea a slavei lumeşti: „În harul lumii, râd adăpostit” (op. cit., 14), Aurelian Titu
Dumitrescu este un om de rectitudine şi curaj: ştiutor al capcanelor existenţei, puse de „demoni”, a decis, după cum mărturiseşte (în volumul de interviuri, luate, cu empatie şi competenţă, de preotul Niculae Constantin: Lupta daimonului cu demonii, O sută şapte întrebări despre femeia creştină pentru Aurelian
Titu Dumitrescu, Bucureşti, Ed. Semne şi Ed. Vinea, [2009]) să
facă o selecţie a relaţiilor sale: „alegi să rămâi legat doar de persoanele care îl ajută [pe artist] în actul de creaţie, cu care el stabileşte relaţii de comunicare iradiante, care îi conferă libertate şi demnitate” (p. 32). În consecinţă, s-a dedicat daimonului,
ghidării sale de „agent spiritual”, călăuză în interioritatea actului artistic (a se vedea op. cit.). Vorbeşte, nu o dată, de un veritabil „dezastru social”, fiind, ca poet, pilda vie a ceea ce-l aşteaptă pe un creator în societatea noastră, atunci când nu se pune
la adăpostul unei poziţii favorabile (ibidem). „pentru că viaţa
îmi este atât de zdrenţuită/ încât nu aş avea dreptul la confesiune (…) Sunt periculos de neatent/ în tot mai puţina mea/
viaţă socială:/ frânturile de logică/ sucombă sub mari interdicţii” (Zăbava, Ed. Agerpress, 2009, 44). „Oamenii mă iau drept
infirm,/ dar infirmitatea mea/ este asemenea cerului,/ în care
toate se văd/ şi nimic nu dispare” (ibidem).
Îl cunosc pe poet din anii ‘90 şi am remarcat schimbarea
sa exterioară, vădind o evoluţie lăuntrică: de la falnicul atlet
cu aspect sumerian, la insul emaciat, cu privirea desprinsă de
lume şi buzele subţiate, cu „părul tuns şi tot mai coliliu”, preferând penumbra, departe de zgomotele trufaşe ori explozive,
părând a căuta rosturi abisale în plină zi. „Mă iscodeşte gândul
că nu sunt/şi când mă văd e nelumească faţa./ În mine însumi
stau ca-ntr-un mormânt…/ Trăiesc mereu aşa precum visez/
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şi-mi este frică altfel să trăiesc./ Sunt stins de plâns, de morţi
am glasul stins,/ sunt bucuros de veac şi-s prăbuşit” (Noaptea
de Apoi, 35); „Stau sub cuvinte/ ca un şarpe sub frumze./ Lumina îmi e piuă// Vremea urâtă îmi dă intimitate” (Zăbava, 45).
Ceea ce pot afirma cu certitudine, pentru că îi ştiu viaţa şi
modul de a gândi, este faptul că poetul trăieşte, ca pe un eveniment personal, cultura, cotele ei înalte, evenimentele capabile
să metamorfozeze realul, de multe ori fad, în care trăim, întrun univers strălucitor, demn de natura omenească. „Sălbatic,/
neînfrânt de vreun sens pe lume,/ am căutat în tot ce am un
sens”, afirmă poetul (op. cit., 11). Căutarea sensului propriu se
îngemănează cu aceea a sensului generic al omenescului în
lume. E modul natural de a fiinţa al lui Aurelian Titu Dumitrescu acela de a-şi căuta identitatea spre a scăpa de amintirile terifiante. „sunt îngropat cu vorbe, dar cei ce-ngroapă nu
ştiu/ că nimeni nu e văduv şi sub pământ sunt viu (Noaptea
de Apoi, 13), fiindcă dimensiunea misterică, în care vieţuieşte în chip natural, e hrănitoare: „Ce ţine de mister mi-este putere” – op. cit., 14).
El se defineşte (a se vedea Lupta…, p. 23, 73) ca poet al subconştientului, afirmând că trăirile abisale ale poeţilor sunt unicele demne de a fi luate în seamă. Apoi, fire practică totodată, îşi gospodăreşte trăirile intens culturale în jurnalul său „de
bord”, apărut în trei volume până acum, Viaţa la zi. Găsim, în
paginile ultimului dintre acestea (Cluj-Napoca, Ed. Dacia XXI,
2011), mărturii preţioase despre şamanismul (aşa îi spune Aurelian Titu Dumitrescu, la propriu!) unor poeţi dedaţi boemei
literare, el însuşi fiind unul dintre aceştia. Poemele sale iau naştere într-o stare de suferinţă: „stau în pat, gândesc şi sufăr. Cine
ar putea afla asta m-ar crede imbecil sau nebun. Mă cuprinde însă un <dor de saţiu>, cum a spus Emil Botta, şi sufăr rău,
ca un animal. Când nu mai pot îndura suferinţa, scriu poezie.
Doar în felul acesta pot trăi” (op. cit., p. 41). „Să ardă focul deci,
de viaţă sunt bolnav,/ să-mi simt vederea/ dusă prin lumi necunoscute,/ pe-acolo unde toamna e bună cu bătrânii!” (Zăbava,
23) Doar poezia e în stare să-l transporte pe poet în locul său
de elecţie: „mî simt la locul meu unde-am urcat/ prin ani de suferinţă şli tăcere” (ibidem). Aflăm că, fără abatere, cade în transă câteva luni pe an (urmând învăţăturile lui Nichita cu privire
la transă şi la dicteul automat) şi dictează soţiei sau unui prieten, după care boleşte alte câteva luni de o stranie derealizare,
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spre a se reînşuruba finalmente în realul de fiecare zi (formula este a lui Gh. Grigurcu), dar cu un efort considerabil. După
scrierea unei cărţi însă, experimentează „starea de desăvârşire” (Lupta, p. 44). Ce poezie poate fi aceasta, pe care o degustăm ca rod al unor stări aşa de desprinse de contingent? Una
neoromantică, aşa cum declară poetul însuşi? Nu ştiu, dar impresia pe care o am în totdeauna la lectura poemelor sale este
de lirism arhetipal, dinainte de orice curent literar: aud parcă o
instanţă ce se spune (mărturiseşte) dintotdeauna, de la originile limbii române, poate, pentru că de poezie curat românească
este vorba, într-o limbă de un suprarealism cvasifolcloric deseori, ce mixează firesc, în plasma sa arhaisme, neologisme, ori
vorbe prozaice, din umilitatea cotidiană, domestică. Este, pentru poet şi pentru noi, cititorii săi, un fel de a călca neobosit, în
du-te-vino, un prag difuz situat între arhaism şi (post)modernitate, de a asculta un cântec de neoprit, ce curge parcă în solidaritate cu melosul lui Anton Pann, de pildă (deopotrivă al
poeziei şi al muzicii acestui ilustru bard). Gheorghe Grigurcu
relevă, subtil, faptul că „versetele liturgice, lungi, într-o infatigabilă succesiune” doar par să dea seama de „râvna profesională şi de treapta de îndemânare a autorului, deci de o identitate a sa elementară”. În realitate, „gingăşia şi îndoiala” poetului sunt acelea care fac posibil lirismul „şi altminteri decât ca o
ambiţioasă convenţie” (Noaptea de Apoi, p. 138).
Alexandru Paleologu remarcă, la rându-i (op. cit., p. 142),
versurile-pilot, ce apar periodic, nuanţând expresivitatea poetică. Aceasta nu este întotdeauna egală sieşi, uneori tensiunea
scade, versurile sunt epigonice, mergând aproape mecanic pe
urmele lui Eminescu, Nichita ori Adrian Păunescu, alteori distonează, divergente, prin apartenenţa la alte registre decât cel
propriu poemului respectiv, precum în versurile ce cad, încheind în notă umoristică o frumoasă poezie de dragoste plină
de versuri memorabile (precum: „ţiganca dă degeaba cu ghiocul/ fusei cu-adevărat, soarta nu fu”): „Eu sunt în viaţa asta
cap pătrat:/ când vreau femeie, n-am nimic livresc!” (ibidem,
65). Cred că şamanismul poetului ar trebui ponderat de o mai
stăruitor exercitată ştiinţă a cuvântului, de smerenia muncii pe
text, dat fiind că poezia, interfaţă a revelaţiei şi intelectului, se
etalează prin reţele de cuvinte.
Versurile lui Aurelian Titu Dumitrescu se succed neodihnit,
nu din vreo ambiţie (aceea de a demonstra, mereu şi mereu, că
este poet!), ci ca expresie a unei credinţe absolute, care se reînnoieşte de la un cuvânt la altul, dincolo de oboseală, de epuizarea implicită, de senzaţia acută a morţii pe text, adăugată expierii din pricini ce ţin de cruzimea vieţii. „Poezia e un perpetuu canon dintr-o existenţă limită”, afirmă Aurelian Titu Dumitrescu în Lupta…, p. 127. Mărturia poetului se adaugă unei acţiuni discrete, exercitată continuu, asupra lumii, de entităţi spirituale („Ascult mereu de cei ce nu-s pe lume…” – Noaptea de
Apoi, 26), căci poetul se defineşte ca un spirit apofatic: „Ca oriental, mă-ncred în ce nu este” (op. cit., 7). Nu întotdeauna însă
este scutit de sentimentul zădărniciei, de senzaţia că rostirea sa
este în van: „Aş vrea s-aud un plânset care crede/ în Dumnezeu şi-n om fără sfârşit,/dar voi îngenuncheaţi în strada goală.”
(ibidem, 5) căci „Ochiul Satanei se-nvârteşte-n fus” (sugestivă
imagine şi atât de adevărată! – ibid., 15).
Condiţia propice a poeticităţii, la Aurelian Titu Dumitrescu, este haosul fertil al pierderii condiţiei obişnuite, un fel de
indeterminare aptă să facă loc căutării mistice, dureroasă la
început, asemeni nopţii întunecate a Sfântului Ioan al Crucii:
„Plângând, îmi ţin măsura pentru haos,/ sunt veşnic, Doam-
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ne, gol într-un pustiu!/ Şi plouă cald la mine în tăcere…” (1);
„Sunt vinovat că-s viu şi lege n-am,/ mă urmăresc clepsidrele şi
norii/ văzuţi întâmplător în primăvară,/ duşi de femei în case
părăsite.” (ibid., 4).
Eul liric intuieşte că spiritualitatea este indisolubil legată de
problema eului, de precizarea dimensiunii sale mai presus de
cosmos – transsubstanţiată: „Îmi leg cu sfoară chipul şi îl înalţ
ca zmeu./ Alerg şi se ridică, alerg şi sunt tot eu” (ibid., 10).
„Stau risipit ca zorii pe briceag/ şi n-am habar de cele ce vor
fi (…) Ferit de umbră, nu mai am măsură,/ mai am cuvinte, dar
nu mai am gură./ Cojesc din linişti numai oul gol,/ mânjit de
vid sălbatec şi domol” (ibid., 17). Atât de firesc se exprimă poetul despre profunzimile trăirii mistice, devenită mod de viaţă!
Nu este de mirare că volumul Noaptea de Apoi, din care am citat atât, a fost prefaţat de Vasile Andru, scriitor roman dintre cei
mai familiarizaţi cu teoriile şi trăirile dedicate căutării sacrului.
Poetul este un veşnic renunţător, asemenea unui proscris, el îşi
leapădă identitatea obişnuită (aşa cum, de altfel, mărturiseşte
în volumele sale): „Mă pierd în lumea unde nu mai sunt,/ renasc în lumea-n care nu mai sunt/ şi pierd sfârşitul oricărei clipe. (op. cit., 20). „Aici e bine dacă n-ai măsură/şi porţi instinctul morţii între dinţi” (ibidem, 22). Dar nu căutăm neapărat, în
poezia lui Aurelian Titu Dumitrescu, validitatea unor teorii legate de sacru, ci poezia. În acest sens, Ioan Es. Pop, în postfaţa
la volumul Zăbava – unul din cele mai judicioase texte despre
poet – remarcă pendularea, echivalenţa unităţilor semantice,
determinând ambiguitatea finală a sensului, orice afirmaţie lirică fiind una din „sclipirile de pietre preţioase care dispar de
îndată ce le priveşti din alt unghi, aşa încât ceea ce descifrează
încifrează simultan la loc, dând impresia unui puzzle misticoeroico-thanatic cu dezlegare ulterioară finalului cărţii” (p. 126).
Deşi exprimate apodictic, trăirile sale sunt fundamental incerte, nesigure, de acea organicitate a structurilor perisabile ale
naturii, pregătind prefaceri lăuntrică: „Sunt lent ca bruma, numai nepăsare./ De ce-am visat, de mult m-am lecuit./Trăiesc
ca frunza sub zăpadă iarna,/ cu nasul stau în gândul putrezit.”
(Noaptea de Apoi, 29); „Sunt lent ca varul pe un zid inform/ şi
duc în lume să adeveresc/ căderile de sânge din glas dumnezeiesc./ Alerg printre grădini ce nu au floare” (op. cit., 30); „Şi umblu tot mai des prin cimitire” (ibidem, 33). Dar, totodată, „Sunt
bucuros şi liniştit ca huma,/ acoperind pereţii-n încăpere” (Zăbava, 21), „Dacă iubeşti, te lasă lumea-n pace/ ca pe bolnavii
incurabili din azil” (op. cit., 11).
Spirit apofatic, trăind suferinţa unei nopţi mistice fără sfârşit, poetul pare a muri şi a reînvia, la propriu, de la un vers la altul, precum în volumul său dedicat Veneţiei, Puntea suspinelor
şi închisoarea, Editura Fundaţiei Universitatea pentru toţi, 2003,
o anamorfoză în cheie postmodernă a sonetului eminescian,
întors pe toate feţele, până la a deveni o efigie a disperării totale, derelicţiune impregnată însă de frumuseţe. Eminescianismul său e unul à rebours, căci „Eminescu e primejdios – Noaptea de Apoi, 61)! Primejdia rezidă, desigur, în urieşenia forţelor sufleteşti declanşate de mecanismele obscure ale poeziei.
Iar frumuseţea aceasta, intuită de Aurelian Titu Dumitrescu, este, nu în ultimul rând, o expresie a iubirii faţă de eternul
feminin, sentiment pentru care stă mărturie un întreg volum,
Noaptea de Apoi, justificat de un altul, cel al său de interviuri,
deja menţionat. În acesta din urmă, poetul afirmă: „Femeia reprezintă pentru mine ceea ce este metrul pentru croitor, dicţionarul pentru cărturar, greutăţile pentru cântar. Ea este cauza faptelor mele esenţiale şi destinatarul acestora” (Lupta…, p.
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62), „forma mea de libertate artistică şi umană supremă” (op.
cit., p. 12). Pentru poet femeia este o „fiinţă-religie”, „umbra femeii mele mă însoţeşte şi în somn” (ibidem, p. 27). „Muierea
mea e Legea şi după ea mă ţin/ cât mort eu sunt în glas şi cât
mi-e glasul plin. (…) De e iubita vie, mă-ncred în Dumnezeu”
(Noaptea de Apoi, 13). Iubirea e o condiţie sacră, ce presupune
devoţiune, pudoare, smerenie: „şi dezbrăcată tu ai pietate,/ eu
sunt scăzut ca aurul turcesc” (op. cit., 66). Feminitatea este puternică, are o forţă realizatoare ce convine de minune calităţii
diafane a eului liric: „Eu te iubesc căci tu mă schimbi în mine,/
tu faci ce vrei mereu şi vrei ce faci” (ibidem, 57). „Nu-mi pot
imagina că femeia a fost făcută din coasta mea. Lumea, pentru
mine, începe cu femeia şi se termină cu femeia” (Lupta…, p. 35,
36). Instanţa feminină este o ipostază a sfintei înţelepciuni pline de compasiune, Sophia, căci ea înţelege condiţia damnată
a poetului, pradă viziunilor sale şi, astfel, răpit contingentului:
„Mă iartă deci, iubito, că pentru tine nu-s/ decât o umbră tainică-ntr-un pat” (Zăbava, 21). Iubita are un rost profund, unul
de viaţă şi de moarte: „Iubita mea îmi dă un loc sub soare./ De
n-aş iubi, nici loc nu aş avea” (op. cit., 43), ea semnifică îndumnezeirea realului palpabil „Te iubesc când tu îmi întinzi/ mâna
obosită de muncă/ şi stilizată de îngeri” (ibidem, 44).
În volumul de interviuri citat, poetul mărturiseşte că, în
urma unor mari suferinţe, a avut parte de harul luminii necreate, cea descrisă de Sf. Gregorie Palamas (Lupta…, p. 42); oricum, poezia sa înaintează spre o viziune luminoasă, pacificatoare: „Deasupra de speranţă văd lumina;/ când sunt lumina,
nici speranţă n-am” (Noaptea de apoi, 26). Sufletul său tânjeşte spre coborârea în inima spirituală: „Foşneşte inima ca o mătase veche/ şi sufletul e-n inimă cu totul.” (op. cit., 42), ceea ce
se întâmplă mai ales de Paşti: „E Paşte, Doamne, nimeni nu e
singur,/ răsare ziua-n carne ca un mugur!/ femeia mea îmi este
monastire/ şi mă sfiesc în ea şi-ncet deretic.” (ibidem, 43), care
este nu doar o sărbătoare religioasă, ci şi taina unei reînvieri
personale: „Mi-e visul bun şi nu mai sunt eretic,/ de-a mea tăcere-n glod s-a luminat./ Ţin inima lovită la vedere/ şi-o mângâie chiar cei ce au lovit-o./ Femeia mea, de-acum e Înviere/
şi mă iubeşti şi tu, încărunţito!/ Sunt a luminii lungă rădăcină”
(ibid.). Graţie iubirii, poetul se intuieşte pe sine însuşi ca fiinţare într-o serie filamentoasă de lumini etern mărturisitoare,
înaintând spre o dimensiune tainică, sfântă, cu totul ascunsă:
„Am ceva în cer/ ce eu nu ştiu că există,/ dar este al meu pentru totdeauna/ şi voi atinge acel ceva/ înaintea luminii cereşti/
şi chiar înaintea luminii din suflet” (Zăbava, 44).
Condiţia de proscris fiind sanctificată (a se vedea volumul
Lupta…), ea presupune o totală libertate a spiritului: „Se lasăn mahalale puterea lumii sfinte” (Zăbava, 24), aflată de poet,
cu cea mai mare naturaleţe, între ţigani, aureolaţi de prestigiul unor străvechi ştiinţe a sufletului, precum într-un frumos
poem din Noaptea de Apoi (11), care echivalează exuberanţa
trăirilor printre ei cu un Paşte personal, dincolo de moartea
aparentă a trupului. Între nomazi, chingile minţii dispar, aceasta este revelată ca o miasmă a lumii, în vreme ce cântectul străluceşte iluminatoriu: „Mă mut în şatră toamna,/ nomazii-s mai
cuminţi,/ din inimă scot fumul şi aurul din dinţi (…) Ţiganii
ştiu ruina Apusului şi-n Est/ ei sfaturi dau şi vorbe doar pragului celest. (…) În şatră pute mintea a ouă mari, clocite,/ acasă sunt la dânşii, şi nu e gând anost/ să nu-mi ofere leacul şi-n
lume vreun rost./ Stau puradeii-n şatră zgâiţi, ţipând la mine,/
şi simt că vine focul şi că îmi este bine. (…) Deodată este noapte, deodată este Paşte./ Ne înviem cu ouă care n-au mai fost/ şi
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nu e om să-mi ştie adâncul adăpost./ Se cântă la trompetă şi-n
tobe bat moşnegii,/ deasupra zboară păsări, sub ele, noi, betegii…/ betegi de o suflare ce n-a fost pe pământ (…) Sunt luminat de cântec de parcă aş fi mort./ Iau peste trup un suflet ce la
chimir îl port/ când umblu între ceilalţi, ce nu-s de fală vrednici:/ nici ziuă n-au ca lumea şi-adânc de noapte nici!”). Este
privilegiul unor asemenea momente conştientizarea faptului
că adevărul suprem e necorporal, situat dincolo de minte: „În
şatră pute mintea a ouă mari, clocite”, iată un vers echivalent
cu un tratat de teologie.
Viaţa, observă poetul, are ceva stihial, care opreşte coagularea oricărui sens definitiv şi, astfel, Aurelian Titu Dumitrescu depăşeşte ispita clasică ori neoromantică, inserându-se, în
felul său atipic, în postmodernism: „Plouă/ şi-mi e străină apa
care cade din cer,/ mi-e străină şi-mi pare că mă alungă/ din
toate învăţăturile/ pe care le-am dobândit.// Tremură oraşul
de ploaie,/ eu tremur de frig/ şi merg pe sub cerul greoi,/ ca
un bolovan prăvălit/ pe fundul unei prăpăstii uriaşe” (Zăbava,
35). Moartea este componenta sine qua non a acestui univers,
ea validează experienţale: „Moartea este controlorul meu tehnic de calitate. Ea îmi validează clipele repezi sau lente de pe
banda rulantă a vieţii. Clipele mele sunt lucrate, sunt nişte produse finite. Eu lucrez timpul meu. Îl spiritualizez” (Lupta…, p.
104). „Mi-e frică la marginea oraşului/ şi alerg de unul singur/
pe străzile din centru/ ca şi cum aş încerca să duc corespondenţa/ celor ce nu se mai trezesc din moarte” (Zăbava, 35). Poetul este insul lipsit de apărare, care se livrează suferinţei universale: „nici nu mai plouă/ decât pe chipul meu făr’ adăpost:/
o piele-ntinsă cosmos să absoarbă” (op. cit., 37). Fapt semnificativ, aşa cum remarcă Paul Aretzu pe coperta a patra, poemul Noaptea de Apoi „începe prin asumarea morţii şi sfârşeşte prin adâncirea în Crez”.
Nu există totuşi un final discursiv posibil a fi împărtăşit, nici
vreun adevăr de comunicat, poetul o ştie, poate doar o stare: „Îl
simt [adevărul] şi uit toate cuvintele/ şi, oricâţi oameni ar încerca/ să mă facă să vorbesc,/ nu aş putea să le spun/ ceea ce ştiu
deja. (…) Când tu vei veni,/ noaptea aceea va fi ultima/ şi nu voi
putea mărturisi nimic,/ asemenea petalelor de trandafir,/ legănate de aerul somnolent” (Zăbava, 34). „Am uitat până şi faptul/ că au existat cândva/ cu adevărat/ cuvintele:/ ele nu mai înseamnă nimic/ pe drumurile desfundate de şobolani/ ale oraşului licenţios de sincer” (op. cit, 35). Adevărul şi sensul sunt, ca
pentru orice poet, de aflat într-o stare de fertilă descentrare de
pe lucruri şi de recentrare intimă, personală, într-o fidelitate absolută faţă de sine însuşi („Copil ascuns pieirii,/ să te înhami numai la visul tău!” – ibidem, 3), când toate par să-şi demonstreze, miraculos, raţiunea de a fi, una evanescentă, mistuită la cea
mai mică atingere: „Nu mai există supravieţuitor/ al vreunei călătorii,/ nici un om care să ne înveţe/ cum să trăim/ printre cuvintele care se sperie/ tot mai des/ de noi/ şi care fug tot mai departe.// Înfometaţi, vânăm cuvintele,/ le despicăm burţile/ şi le
scoatem măruntaiele,/ apoi le agăţăm sub vânt/ să se usuce./ Şi
numai târziu/ mâncăm puţin din fiecare/ să ne închipuim/ că
mai avem spor la rost” (ibid., 39). Ar mai fi de adăugat că drama poeziei cuprinde, la Aurelian Titu Dumitrescu, şi o dimensiune a socialului, cântecul liric fiind şi o lamentaţie pe marginea pervertirii acestuia: „Apără-mă de suferinţă,/ căci m-aş putea prăbuşi/ în ţara unde ocalele/ nu mai sunt/ de secole/ aşezate pe cântare!” (ibid., 40). Aurelian Titu Dumitrescu este un
poet care creează pe viu atmosfera densă a unei poezii de aspiraţie înaltă şi de trăire lăuntrică incandescentă.
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E.M. Cioran în anul centenarului
– o perspectivă europeană

c

„Cioran şi sufletul pierdut al României”: aşa am fost
tentat, într-o primă fază, să intitulez textul de faţă, ca o
contrabalansare a celuilalt titlu posibil, ce ar putea să
pară mult mai firesc, date fiind opţiunile cunoscute ale
eseistului: „România, sufletul pierdut al lui Cioran”. Am
renunţat, conştientizând că nu aş putea insista suficient
de mult asupra acestei teme într-un material ce-şi propune, de fapt, o sumară anamneză a modului în care
este receptat, E.M.Cioran, la 100 de ani de la naşterea sa,
în spaţiul european, cu precădere în acela italo-francez.
Ca punct de plecare, în acest nu tocmai simplu periplu, voi adopta observaţia ce poate fi citită la finalul articolului intitulat „Cioran în <Bibliothèque de la Pléiade>”, de pe blogul studenţilor de la Facultatea de Filosofie a Univ. „Al.I.Cuza” din Iaşi: „Nu ne aducem aminte ca în România centenarul să fi dat naştere unor evocări, analize sau reeditări”. Într-adevăr, percepţia generală, pe durata întregului an 2011, a fost şi a rămas aceea a unei tăceri extrem de suspecte asupra unui autor român de maximă importanţă, la nivelul culturii contemporane universale. La nivelul presei româneşti nu putem
semnala, ca fiind cu adevărat notabil, decât articolul lui
Matei Vişniec, publicat în „Jurnalul Naţional” din 4 decembrie 2011, care insistă asupra semnificaţiei cu totul
deosebite a reeditării, într-un singur volum al prestigioasei colecţii Pléiade a Editurii Gallimard, a operelor scrise în limba franceză de către E.M.Cioran, radiografiind
totodată succint câteva coordonate ale operei sale. Din
păcate, în stilul caracteristic presei româneşti a ultimilor ani, ideile articolului au fost mixate cu altele preluate din presa franceză (mă refer aici îndeosebi la textul
“L’honneur dû à Cioran”, publicat în data de 18 noiembrie
2011 în suplimentul literar al ziarului Liberation de criticul francez Marc Semo), rezultând în felul acesta articole ce plagiază cu neruşinare, scrise fiind de autori lipsiţi de imperativul precizării surselor primare de inspiraţie, imperativ care ar trebui să fie fundamental pentru
un ziarist (excepţie face aici Daniel Nicolaescu, care, în
articolul “O altă piatră funerară, mai rea decât Nobelul“,
apărut în Ziarul de duminică din 25 noiembrie 2011, îl
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citează masiv pe criticul francez). Acest mod de a proceda nu poate sugera decât inexistenţa unui proces real
de asimilare, din partea sufletului românesc, a celui mai
important eseist pe care poporul român l-a dat culturii universale în secolul XX: E.M.Cioran. Cu alte cuvinte, Cioran este încă un străin, pentru români, aşa cum
a fost, în mare măsură, înainte de 1989. Matei Vişniec
însuşi, în articolul semnalat, admite că nu a cunoscut,
efectiv, opera lui Cioran, decât după 1987, anul emigrării în Franţa. Nici nu e de mirare, câtă vreme primul volum conţinând o antologie selectivă din textele scrise în
limba franceză de E.M.Cioran a apărut, la noi, abia în
1988, la Editura Cartea Românească, sub titlul „Eseuri”,
în traducerea excelentă a lui Modest Morariu. Proiectul asumat, după 1989, de Editura Humanitas, acela al
traducerii complete, în limba română, a operelor franceze ale lui E.M.Cioran, nu a produs încă, se pare, roadele scontate: auto-exilul autorului continuă, la nivelul
mentalului românesc. Nu doar francezii, aşadar, au dificultăţi în a-l asimila pe Emil Cioran; şi noi, românii,
trebuie să le admitem pe ale noastre, deşi motivele diferă, de fiecare parte. Dacă francezilor nu le este deloc comod să accepte că E.M.Cioran, unul dintre cei mai iscusiţi mânuitori ai limbii franceze în genul eseistic, nu
aparţine, prin originile, formarea şi începuturile operei
sale, culturii franceze, românilor le vine dificil să înţeleagă în ce măsură E.M.Cioran poate fi asimilat culturii române, după o absenţă atât de lungă într-o perioadă
– epoca comunistă – în care cultura română a avut atât
de mult de suferit. Despre Constantin Brâncuşi francezii pot afirma cu mult mai multă uşurinţă că este un artist francez (etichetă întâlnită pe multe site-uri internaţionale, de altfel), deoarece opera sa nu necesită traducere, ci numai interpretatre, beneficiind de limbajul universal, transfrontalier, al artei plastice şi, nu în ultimă instanţă pentru că, cu cinci ani înainte de moarte, a solicitat şi dobândit cetăţenia franceză (fără a renunţa la cea
românească), pentru a-şi putea redacta şi înregistra testamentul în condiţii legale. Emil Cioran, însă, dincolo de
faptul că volumul operei sale în limba română depăşeş-
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te, aproape, volumul operei sale în limba franceză (după
cum observă Răzvan Voncu în nr. 6/2012 al „României
literare” - „Un eveniment cultural: Cioran inedit”, aprecind drept crucială publicarea de către Editura Humanitas, la finalul anului 2011, a două manuscrise inedite
scrise de Cioran în limba română după plecarea sa definitivă în Franţa), a rămas, în plus, toată viaţa un apatrid,
refuzând înrolările şi aderările la orice fel de abstractizare colectivă, fie ea naţiune, partid, uniune, asociaţie...
sau simplă grupare ad-hoc. Şi totuşi...
Evocările româneşti, în România, ale operei şi personalităţii lui Emil Cioran, în anul centenarului naşterii sale, au fost extrem de rarefiate şi de o consistenţă
subţire. Putem aminti, aici, turneul de la finalul anului
2011, al lui Gabriel Liiceanu, prin mai multe oraşe ale ţării, prin care a încercat să semnaleze faptul că anul 2011
este sau ar trebui să fie, totuşi, anul Cioran, context în
care a fost invitat, în seara zilei de 24 noiembrie 2011, şi
la Telejurnalul TVR, în cadrul unei discuţii despre centenarul Cioran. De asemeni, poate fi amintită expoziţia
„Despre neajunsul de a te fi născut – o explorare fotografică a gândirii lui Emil Cioran”, constituită din lucrările
a cinci artişti fotografi români, vernisată în 8 decembrie
2011 la sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti,
după ce poposise în prealabil la sediul ICR din Paris, la
Festivalul de poezie şi muzică de cameră de la Bistriţa şi
la Muzeul Casei Mureşenilor din Braşov.
Prin contrast, dacă ar fi să enumăr, aici, numai adresele de pe internet ale manifestărilor şi articolelor dedicate lui E.M.Cioran în afara graniţelor României, în anul
2011, lungimea listei ar depăşi-o substanţial pe aceea a
textului de faţă. Pentru început, e de ajuns să menţionez
faptul că, în această privinţă, iniţiativele instituţiilor române sau ale iubitorilor români de cultură, în diaspora,
le depăşesc, numeric, pe cele ale entităţilor corespondente din ţară. Sunt de amintit, aici: iniţiativele ICR, precum
proiecţia, la Universitatea Liberă din Bruxelles, a filmului documentar „Apocalipsa după Cioran” (9 decembrie
2011) sau expoziţia de corespondenţă şi fotografii inedite „Cioran epistolier”, în cadrul căreia a rulat şi filmul
documentar „Cioran: 1911-1995” de Bernard Jourdain
(6 decembrie 2011); „Conferinţa de studii dedicată gânditorului din Sibiu” (10 noiembrie 2011) organizată la
Roma de Accademia di Romania în colaborare cu FIRI
(Forumul Intelectualilor Români din Italia) şi Facultatea de Filosofie a Universităţii „Tor Vergata” din Roma;
conferinţa intitulată „Emil Cioran, 100 ani de la naştere”
(7 decembrie 2011), organizată de Parohia românească
de la Strasbourg, având-o ca invitată pe Gina Puică, lector de română la Universitatea din aceeaşi localitate; comunicarea „Radicalism, istorie şi utopie la Emil Cioran”,
a lui Vladimir Tismăneanu, prezentată la conferinţa dedicată furtunilor ideologice ale modernităţii şi ispitei totalitare, organizată la sediul Ambasadei României de la
Washington cu sprijinul ICR (în colaborare cu universităţile Maryland şi Georgetown); expoziţia „Desenândul pe Cioran”, vernisată în data de 10 noiembrie 2011 la
Galeriile Michel Rein, a artistului român Dan Perjovski,
cuprinzând 71 de desene inspirate de opera lui Cioran,
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organizată de Ambasada Franţei în România şi de Institutul Francez din Bucureşti, în cadrul căreia a fost prezentată şi cartea „Cioran dans la rue”, de Dan Perjovski,
adunând la un loc fotografii ale aceloraşi desene expuse
în diverse locuri din Bucureşti, imagini însoţite de texte
semnate de Gabriel Liiceanu şi Horia-Roman Patapievici. În plus, ecoul acestor acţiuni a fost de o mai mare
amploare decât ale celor desfăşurate în ţară. Faptele sugerează că E.M.Cioran este mai curând un autor european decât unul aparţinând spaţiului cultural românesc,
realitate pe care, de altfel, şi-a dorit-o şi a pregătit-o. Curios este nu acest aspect, ci faptul că noi, românii, prin
slaba asimilare a operei sale, prin lipsa realului interes
în direcţia receptării mesajului ei profund, ne dovedim
proasta poziţionare faţă de cultura europeană.
E realmente dificilă încercarea de a realiza un slalom
printre zecile de ştiri şi articole dedicate, în spaşiul european, centenarului şi operei lui E.M.Cioran. Până şi limitarea la sursele accesibile on-line îl aşează, pe cercetător, în faţa unui noian de informaţii, unele extrem de
bine documentate, altele oarecum hazardate. Şi totuşi,
surpriza cea mai frumoasă este că, în afara câtorva excepţii, opera şi viaţa lui E.M.Cioran sunt temeinic cunoscute. Înainte de toate, puţini sunt cei care contestă
sau ignoră românitatea lui E.M.Cioran. Însuşi faptul că
el a ales să publice, în limba franceză, folosind doar iniţialele prenumelor sale (E.M.), arată că nu a dorit să i se
franţuzească numele (în loc de Emil ar fi devenit Émile, în loc de Mihai ar fi devenit Michel), cu toate că nu
a spus-o niciodată în mod răspicat, lăsând a se înţelege
că decizia aceasta nu ar fi decât o manie oarecare, după
cum sugerează, într-o scrisoare, prietenului şi traducătorului său în limba italiană, Mario Andrea Rignoni: “am
renunţat la numele meu de botez şi în locul său pun întotdeauna iniţialele E.M.; fiecare are propriile sale manii“. De altfel, cartea intitulată “Mon cher ami, lettere a
Mario Andrea Rignoni, 1977-1990“ reprezintă o extraordinară sursă de cunoaştere despre Emil Mihai Cioran,
pe care cercetătorii italieni şi europeni o exploatează în
manieră fructoasă în întreprinderile lor şi care îşi aşteaptă, încă, prima versiune în limba română (cel puţin la fel
de importantă în această privinţă fiind cartea “În compania lui Cioran“, adunând la un loc studii dedicate eseistului român de către acelaşi Mario Andrea Rignoni). Revenind la românitatea individului Cioran, mă voi limita a
preciza că pentru francezul Marc Semo el este un “scriitor de origine română“ (articolul citat); pentru francezul Michaël de Saint-Cheron este un “naţionalist român
(...) devenit unul dintre marii scriitori de limbă franceză“ (“Cioran entre dans la Pléiade“, pe site-ul “La règle
du jeu“, 2 decembrie 2011 ); pentru franţuzoaica Isabell
Bunisset el este un “filosof şi scriitor român“ (“Cioran,
la mort et moi“, în Sud Ouest, 27 noiembrie 2011, text
reprezentând o recenzie la cartea Élisei Brune “La Mort
dans l‘âme, tango avec Cioran“); pentru italianul Santino
Cundari el este un “scriitor de aforisme român“ (“Emil
Cioran, quando l’insonnia è vita“, în publicaţia www.Rubric.it, 19 februarie 2011); pentru enciclopedia italiană
Traccani.it el este un “scriitor român naturalizat francez“
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(“Cioran, tra aforismi e nichilismo“, 4 aprilie 2011); pentru italianul Gianfranco Ravasi, cardinal al bisericii catolice, el este un “scriitor şi filosof român“ (“Emil Cioran,
l’ateo-credente“, www.zenit.org, 16 februarie 2011); pentru italianul Antonio De Lauri el este un “gânditor şi filosof român“ (“Emil Cioran. L’anti-profeta che abiura tutte le Verità“, în L’Occidentale, 16 octombrie 2011); pentru italianul Salvatore De Salvo el este “român prin naştere, francez prin alegere“ (“Due passi in Cioran“, în Helios Magazine); pentru italianul Pierpaolo Trillini, traducător al cărţii “Per nulla al mondo. Un amore di Cioran“, el este un “gânditor român“ (în interviul “Tradurre
Friedgard Thoma, quasi più difficile che tradurre Cioran“
apărut în “Orizzonti culturali italo-romeni“, nr. 1 din ianarie 2012); pentru italianul Piero Pisarra el este un “filosof român“ (“Cioran l’eretico“, viediscampo.com); pentru italianul Emilio Sanfilippo este este un “scriitor român“ (“La caduta secondo Cioran. Tormenti meditati su
La caduta in tempo“, pe blogul autorului); pentru italianul Fabrizio Caramagna el este un “scriitor franco-român“ (pe blogul Aforisticamente.com, în postarea “Le
vie parallele di Cioran e Leopardi, intervista a Mario Andrea Rigoni di Antonio Castronuovo“, 20 ianuarie 2011);
pentru publicaţia olandeză NRC Handelsblad (www.nrc.
nl) el este un “scriitor româno-francez“ (“Nederlaag van
het bezige denken“, 2 decembrie 2011); pentru Shawell
Peña, de la cotidianul El Nacional din Republica Dominicană, el este un “filosof francez“ (“Realizan coloquio
sobre Emil Cioran“, 21 noiembrie 2011), în vreme ce publicaţia 7dias.com.do din aceeaşi ţară îl prezintă ca pe
un “gânditor şi eseist româno-francez“ (11 noiembrie
2011). Interesant este că noi, românii, ne dovedim a fi,
încă o dată, mai catolici decât papa, dovadă comunicatul Agentiei Nationale de Presa Agerpres din 18 noiembrie 2011: “În Franţa a apărut prima colecţie a operelor
scrise în franceză de scriitorul de origine română Emil
Cioran“, care vădeşte o evidentă ambiguitate.
Trimiterile de acest gen ar putea continua, dar cele
asupra cărora m-am oprit sunt suficiente, cred, pentru
a ilustra faptul că E.M.Cioran este receptat şi apreciat
în calitatea sa de român, în pofida faptului că scrierile care l-au făcut cunoscut, lumii, au fost redactate în
limba franceză. Nu pot să trec cu vederea faptul că autorii care l-au cunoscut mai îndeaproape, fiindu-i chiar
prieteni apropiaţi, nu-l numesc nici român, nici francez, respectându-i opţiunea căreia i-a dat glas de nenumărate ori, aceea de a fi considerat un apatrid; amintesc
aici pe Andrea Mario Rignoni (“E.M.Cioran, la rivincita dell’anti-Sartre“, în Corriere della Sera din 28 februarie 2011) şi pe Pietro Citati (“Emile Cioran. Pasticcio e
rose, le cene felici del grande apocalittico“, în La Repubblica din 24 martie 2011). De altfel, într-o scrisoare către Rignoni, care pregătea textul de prezentare a autorului cu prilejul unei noi traduceri a textelor sale în limba
italiană, Cioran îl roagă pe bunul său prieten să elimine cuvântul “mare“ din expresia “marele scriitor româno-parizian“, fără a obiecta, se vede, în privinţa modului în care fusese etichetat, dar nici arătându-se deranjat despre faptul că i s-a spus româno-parizian, şi nu ro-

146

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

mâno-francez. Cioran nu s-a considerat niciodată francez, mărturie fiind, în acest sens, numeroase pasaje din
însemnările sale intime, mai timpurii sau mai târzii (a
se vedea îndeosebi “Îndreptar pătimaş“, “Caiete 19571972“). Nu de puţine ori, când vorbea despre sine, o făcea în chip deloc măgulitor, autointitulându-se “barbarul din Carpaţi“.
Nu puţin discutată, analizată şi interpretată este românitatea operei lui E.M.Cioran. Pentru Marc Semo,
unul din aspectele importante ale reeditării textelor franceze ale lui Cioran într-un singur volum este tocmai faptul că astfel este mult mai lesne de sesizat “importanţa
în opera sa a unei culturi române impregnate de antice
tradiţii trace – în care se plângea naşterea şi se sărbătorea moartea“ (articolul citat). Nu poate fi omis faptul că
exegeţii nu scapă nici un detaliu despre opţiunile socialpolitice din tinereţea lui Cioran, după publicarea în 2002,
de către Alexandra Laignel-Lavastine, a lucrării “Cioran,
Eliade, Ionesco. L‘oubli du fascisme“ (Presses Universitaires de France, Paris). Că această carte este nedreaptă
şi că abundă de exagerări, este un fapt unanim recunoscut, atât în mediul academic francez, cât şi în cel italian.
Semnificativ rămâne însă faptul că, în urma acestei apariţii, discursul despre Cioran nu a mai fost similar celor
de dinainte. În plus, puţinii autori care, poate, ar fi dorit să şteargă cu buretele amintirea operei în limba română a lui Cioran, se izbesc acum de un zid cu neputinţă de cosmetizat. Cartea Alexandrei Lavastine a izbutit să sublinieze, în mod paradoxal, apartenenţa esenţială, a lui E.M.Cioran, la cultura română. Iar paginile pe
care autoarea le înfierează fără milă, sugerând chiar că
ar trebui arse, precum sunt cele referitoare la evrei din
“Schimbarea la faţă a României“, unui alt exeget francez
(Michaël de Saint-Cheron, în articolul citat) îi par a fi
“cele mai fascinante“, mascându-şi în felul acesta regretul vizavi de eliminarea lor, de către Cioran însuşi, din
ediţia din 1990 a cărţii.
De aici, nu a mai fost decât un pas pentru ca autorii
să se interogheze şi asupra altor origini decât cele social-politice ale operei lui Cioran. Incapacitatea de a vedea,
în opera eseistului român, doar o încercare de a uita, de
a măslui erorile tinereţii (în mod exagerat înfierate de
vocile ce adoptă „moda Lavastine” prin uzul unor termeni precum ultranaţionalism, militantism, profascism,
fără a se ţine seama de rezonanţa lor cu totul diferită astăzi, faţă de contextul epocii interbelice), i-a determinat
pe exegeţi să investigheze şi celelalte posibile origini ale
universului cioranian: românitatea (limba, locurile natale, atmosfera culturală a Bucureştiului interbelic etc.),
psihologia (depresia, insomnia şi rolul lor creativ, tentaţia şi apologia sinuciderii), metafizica (revalorizarea originală a interogaţiei şi a dialogului cu Dumnezeu, întro epocă în care dicteul sistematic şi steril, cultivat după
model sartrian, făcea legea), religia (influenţele buddhiste, gnostice şi mistice asupra viziunii cioraniene, procesul intentat creştinismului etc.), viaţa intimă (sunt analizate, pe larg, scrisorile de dragoste adresate de către Cioran nemţoaicei Friedgard Thoma în 1981, când el avea
70 de ani iar ea 35). Bineînţeles, după toate observaţii-
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le şi analizele (în marea lor parte extrem de bine documentate), nici judecăţile de valoare, particulare sau de
ansamblu, asupra operei, nu puteau să lipsească.
Dar, şi aici, opiniile sunt împărţite. Pentru Marc
Semo, “Cioran francezul este, în mod cert, singurul care
a atins universalul“ (extras din articolul citat), în vreme
ce însuşi Cioran, într-un interviu din 1970 declara că
partea cea mai bună a doctrinei sale se găseşte în limba
română: “o carte care a văzut lumina zilei la Bucureşti
în 1933: Pe culmile disperării. În ea se găseşte, deja, tot
ceea ce va surveni după. E cea mai filosofică dintre cărţile mele“ (preluat din “Cioran, tra aforismi e nichilismo“, www.treccani.it).
Extrem de interesant este modul în care gândirea lui
Cioran este aşezată în linia unei întregi tradiţii de gândire europene, anume aceea a anti-academicilor, alături
de Petr Kropotkin, Georges Sorel, Miguel de Unamuno,
Giuseppe Rensi, Adriano Tilgher, Albert Camus, Lev
Şestov, Gabriel Marcel, Carlo Michelstaedter (genealogia îi aparţine lui Pier Paolo Ottonello), cu toţii “fii predilecţi ai lui Friedrich Nietzsche“, după cum remarcă Marco
Iacona, care-i mai adaugă pe Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Charles Bukowski şi Woody Allen (“Io e Cioran...“,
www.ariannaeditrice.it, publicat în 4 aprilie 2011). Faptul este cu atât mai merituos cu cât, în opinia lui Frédéric
Schiffer, care l-a cunoscut pe român în persoană, “Cioran
nu fu nici un intelectual, nici un filosof “ (“Cioran: un nihiliste au Panthéon“, în Marianne2, 26 noiembrie 2011),
ci un gânditor original al cărui mare dar, după cum subliniază un alt exeget, era tocmai acela de a face ca ideile sale să fie savurate chiar şi de către persoanele care nu
puteau fi de acord cu el, un eseist care a apreciat totdeauna autorii care au putut să scrie fără a lăsa să se întrevadă,
în opera lor, apartenenţa la o epocă anume, ancoraţi fiind
direct în eternitatea gândului şi a problematicii sale universale. Nu trebuie să ne uimească, în acest context, faptul că până şi o faţă bisericească, cardinalul Gianfranco
Ravasi, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Cultură, a evidenţiat virtuţile pozitive ale non-conformismului
gândirii cioraniene, insistând asupra faptului că “în timpul disperării, de fapt, anumite blasfemii - declara Cioran pe urmele lui Giobbe - sunt rugăciuni negative, a căror virulenţă este primită de Dumnezeu mai mult decât
cumpătata slăvire teologică (ideea era deja formulată de
către Luther)“, judecată de valoare de o importanţă colosală făcută publică în Aula Magna a Universităţii din Bologna în data de 12 februarie 2011, în cadrul discursului
inaugural al primei întâlniri a celebrei structuri de dialog între credincioşi şi necredincioşi a Vaticanului - “Il
Cortile dei Gentili“. Acelaşi cardinal admite că Cioran a
anticipat şi aprofundat una dintre temele mult dezbătute ale prezentului: “Cioran acuză Occidentul de un delict
extrem, acela de a fi extenuat şi secătuit potenţa generatoare a Evangheliei: consumat până la os, creştinismul a
încetat de a fi o sursă de stupoare şi de scandal, a încetat
de a dezlănţui vicii şi de a fecunda inteligenţe şi iubiri“.
Nu aş putea încheia înainte de a sublinia că, dincolo de
a fi numai un autor cu adevărat contemporan, viu în conştiinţa culturală europeană şi mondială, E.M.Cioran este
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şi un inspirator, primele semne ale naşterii unei tradiţii,
plecând de la scrierile sale, fiind deja vizibile: dincolo de
numeroasele lucrări de doctorat pe care le inspiră lucrările sale, în România şi în lume (chiar recenta ediţie din colecţia Panthéon se datorează unui specialist în Cioran, Nicolas Cavaillès, autor al unei teze de doctorat asupra operei lui Cioran), nu putem trece cu vederea pe Élisa Brune,
care în “Cioran, la mort et moi“, ne mărturiseşte: “Cioran
era pentru mine această voce interioară care se aprindea
la intervale regulate făcând bucăţi aparenţele. El era fundalul propriului meu sine“, sau pe Fernando Savater, cunoscutul eseist spaniol care recunoaşte în mod deschis
că gândirea lui Emil Cioran l-a influenţat în chip decisiv.
În final, o relatare a unui blogger italian pe care Cioran ar fi considerat-o, cu siguranţă, pertinentă şi relevantă, dar care nouă ne poate stârni interogaţii deloc de neglijat: “Când am străbătut România pe jos, cu doi ani în
urmă, am fost fascinat mult de Transilvania şi de micile
sate agricole, cu porci care traversau strada surâzători, pe
care riscai chiar să-i striveşti cu Fiatul Bravo şi cu cai care
trăgeau carele în care şedeau ţărani fără dinţi ce te salutau
vioi. Îmi amintesc că de la un castel vampiresc priveam
unul dintre aceste sate, un conglomerat de barăci, cabane
cu grădini de legume, coteţuri şi curţi străbătute de doamne îmbrăcate în negru, cu părul acoperit de baticuri şi cu
copii graşi, graşi precum ramurile de arţar, priveam totul
în jur (era un pic de ceaţă) şi mă întrebam: să fie cu putinţă ca dintr-un astfel de loc, atât de uitat de Dumnezeu
şi de oameni, să poată ieşi vreodată un om mare, o oarecare personalitate a istoriei, a politicii, a artei, a culturii?
Poate, un loc atât de înapoiat, să dea naştere unui oarecare mare talent?... Ieri am luat în mână, întâmplător, Caiete 1957-1972, de Emil Cioran, o capodoperă absolută pe
care nu o citisem, cred, de circa douăzeci de ani, astfel încât uitasem că Emil Cioran era român. Am citit satul de
unde provenea: se numeşte Răşinari şi este în Transilvania, aproape de Sibiu, exact în zona din care eu priveam,
din castelul vampiresc, aglomeraţia de case de dimprejur,
întrebându-mă: dar ar putea, un loc ca acesta, să dea naştere unui geniu? Aveam, doi ani după aceea, răspunsul. Şi
în sfârşit înţelegeam, în plus, de ce Cioran era atât de obsesionat de ideea sinuciderii“ (Alessandro Dal Cin, “Il vampiro Emil Cioran“, www.scritturaselvaggia.it). Dincolo de
clişeul arhicunoscut al lui Dracula, înţelegem că “neantul valah“, pe care Cioran l-a înţeles atât de bine, repudiindu-l şi transfigurându-l în operă de valoare mondială,
are un substrat real. Cât despre legătura dintre mitul lui
Dracula şi România, ea persistă numai la nivel profan: “A
fi corecţi cu România înseamnă a nu o asocia îngustului
mit al lui Dracula. România a dat naştere unor personalităţi precum Tristan Tzara, Eugène Ionesco, Mircea Eliade, Emil Cioran, Paul Celan“ (“Cioran, la psicoanalisi, la
Romania“, articol de excepţie scris de Giovanni Rotiroti,
specialist în limba şi cultura română, cercetător şi profesor al Universităţii “L’Orientale“ din Napoli).
O concluzie se impune, de la sine: la un secol de la
naştere Emil Cioran este viu, chiar cu mult mai viu şi
mai prezent, în conştiinţa culturală europeană, decât în
timpul vieţii sale trupeşti.
HYPERION

147

Anton Adămuţ

s

Câte ceva despre raţiune şi credinţă

Se poate constata cum, mai ales în zilele noastre, atât credinţa cât şi raţiunea au sărăcit una în faţa alteia şi poate că fiecare faţă de ea însăşi. „Raţiunea, lipsită de aportul Revelaţiei, a străbătut căi laterale care riscă să o facă să piardă din
vedere ţinta ei finală. Credinţa, lipsită de raţiune, riscă să numai fie o propunere universală. Este iluzoriu a se gândi că, în
faţa unei raţiuni slabe, credinţa ar fi mai incisivă; dimpotrivă, cade în pericolul grav de a fi redusă la mit sau superstiţie.
În acelaşi fel, o raţiune care nu are în faţă o credinţă matură
nu este provocată să fixeze privirea pe noutatea şi radicalitatea fiinţei”[1]. Raportul acesta găsesc potrivit să-l exemplific
prin câteva episoade din Noul Testament.
Primul episod îl aflu în Ioan 4, 4-26. Are loc în Samaria
lângă fântâna lui Iacov la ceasul al şaselea din zi (ceas la care
începe agonia lui Cristos pe cruce). Personaje sunt Isus şi o
femeie din Samaria. Ucenicii erau plecaţi în cetatea Sihar (cetate aproape de ogorul pe care-l dăduse Iacov fiului său, Iosif)
să cumpere de-ale gurii. De remarcat că episodul apare numai la Ioan. Samarineana este natura umană care caută adevărul exclusiv prin raţiune, e raţiunea însăşi, singură, neînsoţită. Raţiunea (samarineana) întâlneşte credinţa (pe Cristos) şi, aici este miezul, Cristos îi cere apă „ca şi cum” credinţa i-ar cere raţiunii s-o adape. Iar aceasta înseamnă că Mântuitorul cere făpturii, oricărei făpturi pe care a zidit-o (şi Samaria prin femeia care o reprezintă este aleasă tocmai pentru a arăta că mântuirea este pentru toţi, e drept că nu şi oricum), să-l caute şi cu ajutorul raţiunii. Se întâlnesc lângă fântână două caractere, două puteri, două libertăţi şi Cristos „a
recunoscut în femeia care a venit să scoată apă una din acele firi necăldicele vrednice a fi provocate şi cucerite de el”[2].
Astfel de firi plac lui Cristos, un prigonitor (Saul), o desfrânată, da, dar nu oricum, ci din pasiune (Maria din Magdala), un vameş (Zaheu), femeia pusă pe arţag (samarineana)
sau caractere nerăbdătoare precum Petru. „Domnul a ţinut
ca biruinţa-I să nu fie uşoară, ca de la sine înţeleasă, ci liberă,

spontană, izvorâtă dintr-o convingere precedată de îndoieli,
total transformatoare a credincioasei din Samaria”[3]. Şi, se
ştie, locuitorii din Samaria au fost la început ostili lui Cristos, erau idolatri şi consideraţi spurcaţi de iudei, după cum
au crezut şi cei dintâi în El. Filip va propovădui Evanghelia
în Samaria, Petru şi Ioan dau Duh Sfânt celor botezaţi tot în
Samaria, Petru discută în Samaria şi cu Simon Magul şi cu
femeia smarineană (aceea căreia Cristos i s-a descoperit ca
Mesia şi care va ajunge vestitoare a lui Cristos până în îndepărtata Romă).
Al doilea episod vorbeşte despre Petru şi Ioan ducându-se
la mormânt. Episodul apare cu cei doi împreună numai în
Ioan 20, 2-10, în timp ce în Luca 24, 12 este vorba doar despre Petru. Cum interpretăm pericopa din Ioan? Petru şi Ioan
aleargă împreună la mormânt. Petru este simbolul credinţei,
Ioan al raţiunii, mormântul este Scriptura. Ioan, mai tânăr
şi mai sprinten, ajunge mai repede la mormânt, dar nu intră. Petru trece primul, apoi intră şi Ioan, vede şi crede. Credinţa (Petru) trebuie să treacă înainte, căci dacă Dumnezeu
a vorbit nu se poate ca raţiunea să nu ţină seama de aceasta. Ca să înţelegi adevărul trebuie mai întâi să-l crezi. Petru
crede ca să înţeleagă, nu înţelege mai întâi ca apoi să creadă.
Cei doi aleargă, nu este o alegare simplă ci o împreună-alergare, cei doi se întrec în întrecerea cea bună. Se poate spune că „Petru est tot omul care a dobândit tăria credinţei în
Cristos prin felul vieţii. Iar Ioan e cel ce pentru multa blândeţe şi neînclinata curăţie a inimii e iubit de Cuvântul şi de
aceea e încredinţat cu comorile înţelepciunii şi ale cunoştinţei [...]. Aceştia aleargă întrecându-se între ei, unul râvnind
să depăşească, prin făptuire virtuoasă, contemplaţia celuilalt;
iar celălalt, grăbindu-se să întreacă prin contemplaţia cunoscătoare făptuirea celui dintâi. Şi tind alergând împreună, fiecare tinzând în mod egal spre binele propriu. Iarăşi, Petru
sau Ioan, e fiecare om care s-a învrednicit să se apropie de
Dumnezeu şi are latura activă a sufletului ca pe un oarecare
Petru, şi pe ea contemplativă ca pe un oarecare Ioan, concu1. Ioan Paul al II-lea, Fides et Ratio. Scrisoare enciclică cu privire rând împreună, conform raţiunii, fără nicio şovăire sau scăla raporturile dintre raţiune şi credinţă,
Editura „Presa Bună”, Iaşi, dere a vreuneia faţă de alta; şi iarăşi, luându-se la întrecere,
1999, p. 38.
încât fiecare, tinzând spre culmea proprie, pare a o lua îna2. Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Editura Episcopiei intea celeilalte”[4]. Omul întreg e Petru şi Ioan. Dezbinaţi, cei
Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 1992,
p. 56.
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3. Ibidem, p. 60.
4. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, EIBMBOR, Bucureşti, 1983,
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doi nu mai sunt un întreg şi faptul că sunt totuşi ceva nu mai
înseamnă mare lucru, la drept vorbind nu mai înseamnă nimic în planul mântuirii.
Dumnezeu cere credinţă dar şi înţelegere raţională, şi
mulţi au gândit că ar fi o mare neglijenţă tăria în credinţă
nedublată de efortul de a înţelege ceea ce crezi. Credinţa trebuie să preceadă, adevărat, dar aprofundarea raţională duce
la încoronarea credinţei, încât raţiunea consolidează credinţa (ratio confortata fide).
Petru este un entuziast, tare în credinţă dar cam greu la
înţelegere şi deopotrivă de îndoielnic. Raţiunea nu era tocmai punctul lui cel tare, nu era, cum se spune, o minte trează. Mai are şi prostul obicei de a adormi exact atunci când nu
trebuie, în clipele hotărâtoare: adoarme pe muntele Schimbării la Faţă, adoarme pe Ghetsimani după cea din urmă
Cină şi, dacă nu adoarme, se leapădă de Cristos de frică. În
mod paradoxal, compensează prin marea-i cutezanţă şi prin
plânsul lui amar (Matei 26, 75). După Înviere, Domnul îl restabileşte în apostolat, îl confirmă în misiunea sa (Ioan 21,
18) şi Petru învaţă că Domnul cere iubire, nu prietenie.
Din Luca 9, 51-56 aflăm un lucru interesant: Iacov şi Ioan
erau iuţi la fire. Pentru a ajunge la Ierusalim Isus trebuia să
treacă prin ţinutul Samariei. Solii trimişi pentru a afla loc
de găzduire s-au întors cu rezultat negativ. Atunci, Iacov şi
Ioan cer Domnului să pogoare foc din cer şi să-i mistuie, aşa
cum a făcut Ilie. Isus îi ceartă. Poate că şi-au permis libertatea aceasta pentru că erau rude apropiate ale lui Isus (mama
lor, Salomeea, era vară cu fecioara Maria), poate pentru că,
la început, erau impulsivi şi pripiţi, cu fire năpustită şi mânioasă, motiv pentru care Isus „le-a pus numele Boanerghes”
(Marcu 3, 17), ceea ce înseamnă „fiii tunetului”. Oricum, cei
trei, Petru, Iacov şi Ioan alcătuiau un fel de „treime” iar Ioan
va însoţi pe Simon Petru în activitatea misionară din Samaria! La trei ocazii importante sunt prezenţi împreună doar ei:
la învierea fiicei lui Iair (Marcu 5, 37), la evenimentul Schimbării la Faţă (Marcu 9, 2) şi în grădina Ghetsimani (Marcu 14,
33). Iar din Luca 22, 8 vedem cum Petru şi Ioan sunt delegaţi
de Isus pentru a pregăti ultima masă de Paşte. Ioan rămâne
„ucenicul pe care-l iubea Isus” şi care a înţeles că „a sluji” nu
este acelaşi lucru cu „a asculta”, că respectul nu este tot una
cu iubirea. Iar credinţa devine astfel puterea sufletească de
a accepta ca fiind adevărate lucrurile care nu se văd şi care
nici nu pot fi înţelese raţional. Nu întâmplător Ioan este acela care a înţeles cel dintâi şi pe deplin semnificaţia pânzei în
care fusese înfăşurat trupul lui Isus. El, nu Petru, şi nici ceilalţi ucenici care „nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morţi” (Ioan 20, 9). Apoi, se spune, „ucenicii s-au întors acasă”. Drept e că „ucenicii” din această pericopă (Ioan 20, 10) erau doi, Ioan şi Petru, nu doisprezece,
căci Iuda sfârşise iar Matia nu fusese încă ales, alegere la care,
de altfel, Ioan va fi prezent.
Nu este de nespus că Ioan îşi termină Evanghelia cu o
nouă neînţelegere a lui Petru. Isus prooroceşte felul morţii
lui Petru, îi spune să-l urmeze, Petru se întoarce şi vede pe
„ucenicul pe care-l iubea Isus” şi întreabă ce se va întâmpla
cu acesta. Răspunsul lui Isus nu este înţeles nici de Petru şi
nici de ceilalţi ucenici şi Petru, din nou, dovedeşte că dintre
cei nevolnici la pricepere este printre cei mai grei de cap. Şi
pentru ca toate acestea să nu fie împotriva ucenicilor, Isus
„le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile” (Luca 24, 45).
pp. 323-324.
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Lucrul care mă interesează acum în cel mai înalt grad
este episodul legat de Toma Geamănul. Despre ce este vorba?
„Ateii şi criticii creştinismului se folosesc de episodul Tomei
şi al celorlalţi pentru a pune în faţa creştinilor ceea ce ei numesc «criza de credinţă». Nu vedeţi, argumentează ei, până
şi ucenicii s-au îndoit şi n-au crezut. Cu atât mai vârtos vă
putem bănui pe voi toţi că nu sunteţi de bună credinţă, că vă
prefaceţi. Şi amintesc şi paradoxala frază a tatălui copilului
demonizat: «Cred, Doamne, ajută necredinţei mele», expresie şi ea – zic aceiaşi – a unei credinţe ambigue. Li se poate
răspunde: Evangheliştii – cinstiţi, realişti, nefăţarnici – n-au
falsificat adevărul, nu au ţinut să-l camufleze. Au înregistrat momentul de îndoială omenească (şi explicabilă) şi l-au
menţionat fără şovăială ori grabă. Dar au consemnat şi declaraţia aceluiaşi Toma: Domnul meu şi Dumnezeul meu! care
pune lămurit capăt crizei. Criza e acum depăşită, vremelnica necredinţă risipită. Scurta şi absoluta exclamare a fostului
«necredincios» anihilează tot ceea ce a precedat-o (întocmai
cum lacrimile şi strigarea tatălui copilului demonizat rezolvă
punctul critic formulat în binomul credinţă-necredinţă)”[5].
Prima comunitate creştină se naşte la Ierusalim, 43 de zile
după Duminica Tomei, în ziua Cincizecimii (Faptele Apostolilor 2, 41: „şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete”).
Cât despre atei!, ce să mai vorbim. Vocabula „ateu” are
cel puţin o dublă distribuţie. Testamentele nu suportă vocabula, iudeul şi creştinul nu pot fi atei, ateismul este inaplicabil monoteismului de orice fel va fi fiind (Iulian Apostatul nu
era ateu, era, tocmai în virtutea apostaziei, un mărturisitor al
lui Cristos, chiar dacă unul împotrivă, de unde şi „capcana”
ateului: orice ateu, prin chiar faptul că este ateu, dă mărturie
pentru şi despre Cristos prin aceea că-l contestă, altminteri
s-ar situa el însuşi într-o contradicţie unilaterală!). Un iudeu
nu poate să creadă că Dumnezeu nu există. Problema aceasta nici măcar nu se pune, aşa cum ea nu se punea nici pentru
medievali. Nu existenţa lui Dumnezeu era în joc într-o astfel
de situaţie, mai cu seamă pentru iudei în testamente, în joc
era puterea şi exercitarea puterii lui Dumnezeu pe pământ.
Ce şi cum este Toma, apostolul, ce are, dacă are, cât are şi
ce-i lipseşte? Spun că Toma are credinţă şi minte când este
dispus să moară pentru Cristos; are raţiune fără de credinţă
şi fără de minte când nu înţelege unde se duce Cristos şi când
cere dovezi; e teolog în a opta zi sub mântuitoarea povară a
expresiei – „Domnul meu şi Dumnezeul meu”; este un personaj religios în genere, cu suişuri mai multe şi cu mai puţine căderi. Unii îl vor ideolog, Toma nu este aşa ceva, aşa ceva
sunt aceia care-l vor ideolog şi care-i pun în seamă cel puţin prilejul naşterii sintagmei „crede şi nu cerceta”. N-a spus
Toma aşa ceva şi nici nu a crezut în aşa ceva. Ordinea, şi la
el, este credo – intelligo - credo, iar a pune credinţa pe locul
secund este trufie, după cum a te mulţumi numai cu credinţa este nepăsare. Credinţa însăşi este pregătită şi desăvârşită
de adeziunea inteligenţei, încât „a crede” este un dialog între
logică şi Revelaţie iar înţelepciunea creştină este tot una credinţei. Mulţi au credinţă dar foarte puţini fac apel şi la raţiune. Oricum, nu doar Toma este convins că în faţa autorităţii Revelaţiei raţiunea trebuie să se plece fără a se considera
constrânsă sau învinsă. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat indiferent dacă raţiunea îl înţelege sau nu.
5. Nicolae Steinhardt, op. cit., p. 187.
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Fântâna din Bahcisaray1

„Bahçesaray Çeşmesi”. I s-a spus „Fântâna iubirii”, mai
apoi „Fântâna lacrimilor”, dar povestea ei a fost menită sub
altă stea…
Stă scris în Coran, cartea sfântă a islamului, că atunci când
oamenii vor ajunge în Jannah (al-Ğannah), în Paradis, în Grădinile Edenului, li se va dea să bea apă dintr-o fântână, dintr-un izvor, Salsabil…
Astfel, în sura XIII, „El Ra’ad”/ „Tunetul”, 22-23, stă scris că
cei care vor trăi în voia Domnului vor avea sălaşul în „Grădinile Edenului” unde vor intra alături de cei drepţi/ cucernici
dintre părinţii, soţiile şi copiii lor. Iar apoi, în sura 76, „El Insan”/ „Omul”, că li se va oferi într-o cupă să bea un amestec
cu apă dintr-un izvor numit Selsebil/ Salsabil. În textele islamului se spune că de aici izvorăsc râurile Rahma (al Îndurării) şi Al-Kawthar (Abundenţei)

Han Saray, din Bahcisaray, Palatul din Grădină…
Al-Ğannah este o versiune scurtă a unei expresii în limba
arabă care înseamnă „Grădină”.
Hanii şi-au ridicat, în timp, în deşert, un „palat în grădină”, pe valea râului Çürük Su/ Apa Stricată/ Rea, pe acolo pe
unde au fost descoperite vestigii care dovedesc prezenţa umană din timpuri îndepărtate, din mezolitic, într-un loc pe care
mulţi l-au descris ca un paradis… Lipsea însă „selsebil”, izvorul, fântâna. Qırım/ Krym Giray, care a fost hanul Crimeii din 1758 până în 1764 (când a fost detronat, pentru a fi reinstaurat peste patru ani), a chemat un meşter persan, Omer,
care să adauge Palatului din Grădină, sau mai curând „Grădinii Palat” ceea ce îi lipsea. Şi acesta a smuls din trupul marmurei albe o alcătuire, o haină pentru izvorul din inima palatului. Arabescuri cu motive florale însoţesc sunetul apei, al
cărui susur scaldă sufletul celui care se pleacă fie cu auzul, fie
ca să bea din apele izvorului, sorbind astfel din respiraţia poveştii de dragoste de la care, spune legenda, a pornit totul…
Qırım Giray, „hanul fioros”, cum îi spunea Puşkin în
poemul „Fântâna din Bahcisarai”, era îndrăgostit de soţia sa, Dilara, care a murit de tânără, îndurerându-l peste măsură.
Numele adevărat al Dilarei (ajunsă bikeç – femeie care
avea un rol/ o poziţie importantă2 în Saray), spune o versiune a legendei (care pare a fi acceptată de majoritate), ar
fi fost Maria Potocka.
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Ce a fost cu adevărat e acum acoperit de clipele care
curg odată cu apa în havuzul fântânii. Mickiewicz, unul dintre călătorii înspre Crimeea3, este convins că Dilara (în arabă –
cea iubită sau cea care împodobeşte/ înfloreşte inima) este din
familia nobiliară polonă Potocki, şi s-ar fi numit Maria Potocka. Sunt discuţii pe această temă, dar nu este nici azi limpede dacă era aşa ori nu, cu atât mai mult cu cât Ivan Matveievici Muravyev-Apostol, în cartea sa Călătoria în Taurida în
1920/ Puteshestviye po Tavride v 18204 (care cuprinde scrisorile acestuia către soţia sa), crede că femeia trebuia să fie de
origine georgiană. Există şi opinia că ar fi fost cercheză. În
tot cazul, informaţii certe din surse istorice, din ce ştiu eu, nu
avem la dispoziţie, deşi se pare că era bine cunoscută în vremea hanului Qırım Giray. În timp însă legenda i-a învăluit viaţa. Există versiuni conform căreia ar fi murit ucisă de
intrigile unei alte femei din harem, Zarema care, spune-se,
ar fi otrăvit-o.
Între oamenii locului, la Bahcisaray, se vorbeşte că hanul Qırım Giray, neconsolat, i-a construit un mausoleu –
Dilara bikeç dürbe –, şi o fântână care să îi aducă aminte de
ea. Unii spun că de asta fântâna a rămas cunoscută şi drept
„Fântâna lacrimilor”.
Ivan Matveievici Muravyev-Apostol descrie în detaliu,
aproape, palatul, construcţiile din Han Saray, aşa cum erau
în anul 1820. În scrisoarea de la Bahcisaray (a X-a) nota (p.
110): „mă gândeam numai la 1001 de Nopţi, mi se părea că
un mag m-a transportat brusc în Orient, şi m-a lăsat între
munţi, într-un castel solitar…”. După ce compară Han Saray
cu o „Alhambra taurica” (ulterior îi va spune „minune a Crimeii”, care se poate asemănă, prin grădinile sale, cu Babilonul, p.119), spune despre harem: „Dintre toate părţile complexului, Haremul Hanului este „cea mai puţin deteriorată”. Cât
despre Dilara, Muravyev consideră că este georgiană, şi ar fi
fost foarte puţin probabil la acea vreme, când polonezii erau
de acum puternici, ca hanul să poată fura şi să aibă în palatul
său, în harem, o tânără din nobilimea poloneză.
Ulterior, Puşkin îl va ruga, într-o scrisoare din 4 noiembrie 1823, pe P.A. Viazemski, cel care i-a editat poemul „Fântâna din Bahcisaray” să scrie ceva, postfaţă, prefaţă, în care
să se inspire din carte lui Muravyev.
Fântâna a fost construită, se pare, în 1764, şi prima dată
a fost amplasată pe o mică colină, uşor în pantă, în grădină,
lângă mausoleul Dilarei (loc descris şi de Muravyev). Apoi,
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după ce ruşii au cucerit Crimeea, a fost mutată acolo unde
se găseşte şi azi.
Se spune că floarea de marmură este simbolul unui ochi
din care picură lacrimi, care ar trebui să umple cupa inimii (cupa cea mai cuprinzătoare, de sus) cu jale, tristeţe,
dor. Apoi, cu timpul, tristeţea se înmoaie, se alină, în perechea de cupe mai mici, pe urmă amintirile o reînvie (cupa
mare din mijloc)… Toate acestea se înşiruie asemenea zilelor şi nopţilor, până ce omul îşi deapănă firul drumului
pe pământ şi păşeşte pe calea veşniciei – spirala de la poalele fântânii simbolizează eternitatea.
Alte vorbe de demult spun că simbolul este mult mai
simplu – picăturile de apă care curg ar fi lacrimile hanului
după tânăra sa iubită.
Dar, cel mai probabil, este doar o legenda şi aici, dat fiind că, cel puţin ca manieră de construcţie, s-a spus şi că
fântâna are „corespondenţe” şi în alte locuri, că există astfel de „selsebil/ salsabil” şi în alte palate5, apa fiind un element folosit şi de către arhitecţii vremii6… Însă aceasta este
dăruită pe vecie de răsuflarea iubirii cu mantia unei poveşti
care a atras generaţii, mai mult, probabil, graţie poemului
lui Puşkin, dar şi, într-o măsură, lui Mickiewicz.
La alte fântâni-salsabil, spre deosebire de aceasta la care
ne referim, marmura alcătuieşte ceea ce arabii numesc shadirwan7, o formă care permite apei să apară ca un voal8, şi
nici nu curge prin canale sau către un bazin. S-a spus9 şi că
nu este exclus ca şi aceasta să fi avut shadirwan, în locul în
care a fost construită iniţial, şi să fi fost distrusă la mutare sau
cumva să se fi pierdut.
Aici, fântâna este „străjuită” de două inscripţii, sus un
poem dedicat lui Qirim Giray han de către Şeyhiy, care
sună aproximativ astfel:
„Slavă celui Atotputernic! Chipul Bahcisaray-ului zâmbeşte din nou
Protecţia Marelui Qirim Giray a orânduit cu înţelepciune
Graţie neostoitei căutări el a dăruit apă împrejurimilor,
Şi, cu voia Domnului, el va făptui încă şi mai multe lucruri bune.
În marea lui înţelepciune a găsit apa şi a ridicat o frumoasă fântână”…
Cel ce voieşte a se convinge, să vină şi va vedea!
Am văzut Shamul10 şi Bagdadul, dar nimic nu-i e asemenea!
Ca un însetat, Şeyhiy soarbe cele dăltuite de pe gura astei fântâni
Vino de bea cea mai pură apă din izvorul vindecător!
(datat 1176, după Hegira)
Iar jos, este acel verset din Coran despre Selsebil. (În prima clipă când am văzut scris „selsebil/ salsabil”, cu caractere arabe, nu mi-am dat seama că este vorba despre „salsabil” din Coran. Apoi, am legat firele care ţes povestea)
În acelaşi an 1820 Alexandr Puşkin a trecut pe la Han Saray, a văzut fântâna şi, cine ştie ce a auzit, ce a văzut şi cum
i-a tremurat sufletul, cu gândul şi la propria-i inimă, la propriile-i iubiri, astfel încât, peste timp, lacrimile muzei au curs
în cerneala care a picurat pe hârtie poemul său „Bakhchisaraiskii fontan/ Fântâna din Bahcisaray”. Interesant este că
mai târziu s-a apucat de scris, dar în scrisorile şi notele sale
de drum de atunci nu face referi la fântâna din Han Saray. În
primăvara lui 1821 a început să lucreze la poem, bună parte
scriind-o în 1822, dar în 1823 a schiţat cam cum va fi începutul şi, în fine, în acelaşi an a ajuns la forma (aproape) fina-
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lă. (spun aproape pentru că, ulterior, în versiunea tipărită în
martie 1824, cu un moto din Saadi11 - cel care în 1258, anul
în care armatele lui Hulagu Khan cucereau Bagdadul, ucigând pe ultimul calif din dinastia abbasidă, a început să scrie
Golestan–, a scos unele versuri, a transformat ca structurare
un pic poemul ş.a.). Din ciornele care s-au păstrat, puţine la
număr, se vede că poetul îşi intitulase poemul, iniţial, „Haremul”. De altfel, nu este singurul poem al lui inspirat sau izvorât din călătoria în Crimeea…
Pe urmă a trecut pe la Han Saray şi Adam Mickiewicz, a
scris Sonety Krymskie – Sonetele crimeene/ Sonetele din Crimeea” (traduse în rusă în 1827, prefaţate de prinţul Piotr Viazemski), între care şi, al optulea, „Grób Potockie/ Mormântul
contesei Potocka”, iar al nouălea – „Mogily haremu/ Mormintele din Harem”… Pentru el nu e nici un dubiu că Dilara era
Maria Potocka, aşa că scrie (Mormântul contesei Potocka):
„În primăvara vieţii şi-a iubirii, trandafirul meu polonez
Te-ai vestejit, uitând a tinereţii bucurie…”
Până la urmă, nu avem date sigure despre Dilara, despre
originea ei. Rămâne doar legenda. Şi spusele celor care au trecut înainte vreme pe acolo şi au văzut laconica inscripţie de la
mausoleu („Rugaţi-vă pentru răposata Dilara”) şi numele ei
inscripţionat pe zidurile Moscheii Verzi, distrusă de sovietici
în anii 1950. şi au auzit poveştile oamenilor locului despre femeia venită cine mai ştie azi de unde şi cum…
Cât despre Qirim Giray, am citit pagini interesante, din
sfera diplomaţiei, administraţiei hanatului, a relaţiilor cu
Poarta şi cu Rusia şi a confruntărilor militare, scrise despre
acesta12 de François, baron de Tott13 (1733-1793), un francez
de origine maghiară, şi de către un german, Theodor Mundt,
unul dintre numele din gruparea Junges Deutschland/ Tânăra Germanie, care a fost activ între 1830-1850.
Dar, înainte de asta, Jean Reuilly, în Voyage en Crimée
et sur les bords de la Mer Noire, pendant l’année 1803: suivi
d’un mémoire sur le commerce de cette mer, et de notes sur
les principaux ports commerçans, Paris, 1806, care, după ce
aminteşte de „Ak-Metchet (Eglise blanche)” (p. 130), descrie
sumar Bahcisaray-ul (pp. 130-131), şi notează că „de vreme
ce împărăteasa Ecaterina a abandonat special acest oraş tătarilor, el nu are picior de burghez rus. Tătarii şi evreii formează populaţia acestui oraş care poate să aibă 5-6000 de suflete”.
C.H. Montandon scrie că populaţia localităţii este alcătuită
„aproape în totalitate de tătari”, pentru că „împărăteasa Ecaterina le-a făcut favoarea specială de a fi singuri”14. În plus, notează15 că în Bahcisaray (în grafia din carte: Baghtsché-Saraï”)
„sunt un mare număr de fântâni publice, alimentate printr-un
sistem de canale subterane ingenios amenajate” şi „bine întreţinute”, că estimează la 3000 numărul caselor din oraş, care
mai are şi o „biserică greacă”, o sinagogă, 32 de moschei, trei
medrese (şcoli pe care nu le priveşte cu cine ştie ce consideraţie), două băi în stil turcesc, mai multe cafenele, zece „hanuri” şi mai multe mori de-a lungul râului. Estimează populaţia oraşului astfel: cca. 14 mii de locuitori, din care 12000 de
tătari, 1270 ruşi şi 250 de „străini”.
În cartea lui Theodor Mundt citim despre interesul Prusiei lui Frederick cel Mare, despre un ambasador al său, baronul Alexander von Golz (considerat potrivit, deşi avea 22 de
ani), trimis în Crimeea pentru a „sprijini“ atitudinea anti-rusă a hanului, despre ambasadorul hanului, Mustafa, care era
de fapt... fostul bărbier al acestuia de la Han Saray. Drumul
de la Simferopol la Bahcisaray este descris drept foarte pitoresc, într-un peisaj deosebit de frumos şi variat, dar şi presărat de diverse construcţii în ruină16. Sosirea la Bahcisaray este
descrisă astfel: „Se întuneca atunci când Golz a pătruns pe înHYPERION
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gustele străzi ale capitalei tătare, dar el a simţit imediat că era
într-un oraş oriental, şi într-o colonie de indubitabilă descendenţă asiatică17”. Şi, mai jos: „Au mers de-a lungul unei străzi
mai lungi decât erau de obicei, remarcabilă prin casele ei înalte cu hornurile lor ca nişte turnuri, care se întindeau cât ţinea Tchourouksou [Çürük Su/ Apa Stricată – n.n.], râul care
curge pe toată întinderea Bahcisaray-ului”. Este descrisă localitatea, palatul – Golz credea că „fusese transportat în viaţa încântătoare din Nopţile Arabe” când a văzut palatul, grădinile sale. La pagina 42 este amintită şi „Fântâna lacrimilor”.
Baronul Tott, care a ajuns în misiune la Constantinopol în
1755 şi a stat până în 1763, în al doilea volum, care vorbeşte
despre călătoria către şi prin Crimeea (în calitate de consul),
dar nu numai (a călătorit şi pe teritoriile României de azi),
trece peste Prut, are chiar o discuţie savuroasă cu un moldovean, pe drumul său către Hanatul Crimeii, condus atunci
de Maksud Giray (1767–1768), apoi Qirim Giray. (Şi Alan
Fisher aminteşte situaţia lui Maksud18 în luptele din perioada în care Crimeea a fost anexată de către Rusia, înainte de
a aborda momentul Kuciuk-Kainargi.) Sunt pagini mai ales
despre hăţişul politic şi de intrigi, confruntări din acea vreme, dar am reţinut şi că, la un moment dar, în acest al doilea
volum, la p. 150, povesteşte că a fost primit, pare-se în Polonia sau pe teritoriile poloneze de atunci (la „Dangowtga”), împreună cu ambasadorul tătarilor, şi de către contele Potocki.
Vorbeşte şi despre cum l-a însoţit în diverse locuri în campania sa pe Qirim Giray ş.a.
Întâlnim din nou numele Potocki legat de Crimeea la C.H.
Montandon, care aminteşte19 că localitatea „Marsanda” ar fi
fost pământul contesei Sofia Potocki, care ar fi vrut să construiască aici un adevărat oraş. Despre fântână spune doar
că a „devenit celebră prin frumosul poem al lui domnului
Puşkin”.20
Dar poate cea mai amănunţiră descriere a palatului dintre toate acestea este făcută de Gabriel de Castelnau21 (citat,
citit; informaţiile şi descrierile lui au fost folosite între alţii şi
de Lord Byron22), începând cu pagina 158 până la 177, amintind şi de fântâni, fără a nominaliza „Fântâna lacrimilor”, şi
de „frumoasele cercheze” din palat. Iar la p. 175 scrie despre
„mausoleul prinţesei”, fără alte detalii, şi nu aminteşte şi „des
fables” despre ea, pentru că, spune Castelnau, „je serais ridicule en les rencontant”. (p. 174).
Şi Laurence Oliphant, între alţii23, aminteşte despre „Fântâna lacrimilor”, „imortalizată printre ruşi” de poemul lui
Puşkin24 etc. Dar să rămânem pe final cu legenda, cu imaginea voalată de timp a frumoasei Dilara, dar ale cărui suspine
le poartă picăturile de apă ale Fântânii…
După ce am privit cum lacrimile hanului curg pe drumul
spre eternitate, zgomotul lor bătând în cele zugrăvite în „Grădina gândurilor mele”….
Am plecat, alături de colegii din România, tătari şi români,
să-mi duc „Grădina gândurilor mele” sau, cum spun tătarii
crimeeni, Tuşuncelerımın bahşası25, despre toate aceste poveşti, şi altele, ale mele, împreună cu cei doi trandafiri, ai mei,
după ce o lansasem şi la Simferopol, la fântâna despre care
Puşkin scrisese (după ce vizitase, în 1920, Palatul Hanilor,
apoi plecase la Chişinău), în Fântânii din Bahcisarai:
„Fântână a iubirii, vie!
Doi trandafiri ţi-aduc în dar.”

2. Hanul putea să aibă maxim patru astfel de bikeç.
3. Despre acest fenomen vezi şi Isabela Kalinowska, Between East
and West: Polish and Russian nineteenth-century travel to the Orient,
Univ. of Rochester Press, 2004
4. Cartea a fost tradusă în mai multe limbi. Am consultat ediţia
„Viaggio per la Tauride fatto nel 1820”; tradutto dal russo sotto gli ochi
dell’autore da pregevolle scritore napoletano Errico Catalano, Napoli,
Dalla Stamperia del Fibreno, 1833, şi dedicată soţiei sale, Parascheva,
“născuită Grouzceski”.
5. Y. Tabbaa, Towards an interpretation of the use of water in Islamic courtyards and courtyard gardens, în „Journal of Garden History”,
7, 1987, nr. 3, pp. 197-220,
6. H. Fathty, Natural Energy and Vernacular Architecture, Chicago, 1987.
7. Termen care a fost discutat în diverse studii, cu varii conotaţii. (unul dintre acestea - G. Marçais, „Salsabil et Šadirwān”, în „Etudes
d’orientalisme dédiées à la mémoire de Levi-Provençale”, Paris, 1962,
vol. II, pp. 639-648.). De pildă în terminologia arhitecturii otomane e
un cuvânt provenit din persană Şadırvan, prin care e definită un tip
de fântână care are menirea de a furniza apa pentru abluţiune, dar are
şi o serie de elemente decorative specifice.
8. Y. Tabbaa, op. cit, p. 197-198.
9. Y. Tabbaa, op. cit, p. 218, Howard, J.C., From Baghçesary Salsabil to Bakhchisarai Fountain: The Transference of Tatar Triumph to Tears,
in: J.C. Howard (Ed.) By Force or By Will: The Art of External Might and
Internal Passion, 2002, pp. 177-190 etc.
10. Damasc.
11. Abu-Abdallah Muşrifaddin Saadi Şirazi s-a născut, după unele informaţii, în anii 1180, după altele (având în vedere şi cele scrise în
„Golestan”), între 1203-1208, în Şiraz, unul dintre cele mai vechi oraşe
ale Iranului. Se consideră că a fost trimis la Bagdad de Atabak-Saad ibnZanghi, dregător al provinciei Fars, în anul 1196, deşi acesta se pare că
e un anacronism. A călătorit mult, a fost chiar derviş rătăcitor. Considerat întemeietorul gazelului pur, a scris poezii - kasîde (imnuri de laudă), risala, robay etc., dar, mai ales, Bustan (Grădina fructelor) şi Golestan (Grădina florilor). Bustan este un poem în versuri alcătuit din
10 capitole, fiecare compus dintr-un şir de istorioare, parabole, meditaţii. A terminat-o în 1257.
12. Theodor Mundt, Krim-Ghirai, Khan of the Crimeea, transl.
by William G.C. Elliot, Ed. John Murray, London, 1856, 192 p.
13. Tott (Baron Ferenc de), Memoires du Baron de Tott Sur les Turcs et les Tartares, Amsterdam, 1784 and 1785.
14. C.H. Montandon, „Guide du voyageur en Crimée ...: précédé
d’une introduction sur les différentes manières de se rendre d’Odessa
en Crimée”, Odessa, 1834, p. 207.
15. Op. cit, p. 26.
16. Theodor Mundt, Krim-Ghirai, Khan of the Crimeea, p. 27.
17. Mundt, op. cit., p. 30.
18. Alan W, Fisher, The Russian Annexation of the Crimea 17721783, Cambridge Univ. Press, Londra, 1970, p. 48.
19. C.H. Montandon, op.cit., p. 146
20. Op. cit, p. 210.
21. „Essai sur l’histoire ancienne et moderne de la nouvelle Russie: Statistique des provinces qui la composent. Fondation d’Odessa; ses
progrès, son état actuel; détails sur son commerce. Voyage en Crimée
...” (3 vol.; am consultat ediţia apărută la Paris, în 1820).
22. Despre cum a citat/ utilizat Byron informaţiile de la Castelnau
în Jerome J. McGann, The Book of Byron and the Book of a World,
în vol. „Lord Byron”, Ed. and with an Introduction by Harold Bloom,
Chelsea House Publishers, 2004, p. 122 şi urm.
23. În pofida imaginii de „terra incognita”, prin Crimeea au trecut un număr de călători, poate nu prea numeroşi, care au scris despre
această regiune. Mai amintim doar Şi M. de St-Saveur, cu „Excursion
en Crimée et sur les côtes du Caucase au mois de juillet 1836”, Paris,
1837, la care regăsim numele Maria Potocki, deşi felul în care citează
denumirile şi descrie locurile arată mai curând interpretare/ preluare
superficială a informaţiilor.

24. Laurence Oliphant (1829-1888); în cartea „The Russian shores of the Black sea in the autumn of 1852, with a voyage down the Volga, and a tour through the country of the Don
(Endnotes)
Cossacks”, Londra, 1853, p. 279.
1. Fragment din „Crimeea privită dinspre azi, către ieri şi mâine”,
25. Tuşuncelerımın bahşası (Grădina gîndurilor mele), vergânduri şi impresii de călătorie, colecţia „Orient”, 2012. Text apărut, în
versiunea engleză, în revista Kadō, Review of Euro-Asiatic Poetry, Po- suri, ediţie în limba tătară crimeeană, versiunea în limba tătară
crimeeană şi introducere: Güner Akmolla, 2011.
etic culture and spirituality, nr. 1, April, 2012.
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GABRIEL DIMISIANU PRIN EL ÎNSUŞI

De fel din Brăila, criticul, istoricul literar, memorialistul-diarist Gabriel Dimisianu (n.1936) n-a avut tăria să renunţe în 2010 la Premiul Naţional de Literatură, acordat
de U.S.R. (deşi mai luase trei, ce-i drept, nu naţionale, plus
„Titu Maiorescu” al Academiei Române), în favoarea naratorului şi dramaturgului Fănuş Neagu (n. 1932, tot de prin
părţile Brăilei), aflat pe patul unei rezerve de spital (Elias)
de mai mulţi ani, pradă unei boli incurabile şi care se va
stinge peste mai puţin de un an. Aşa se face că i-a rămas
dator lui „nea Fane” cu cel puţin o monografie.
Răsfaţat al vremurilor şi regimurilor, al circumstanţelor
şi criticii, al editorilor, juriilor şi comisiilor de tot felul, talentatul publicist şi cronicar s-a înconjurat de cărţi încă de
tânăr (ba chiar din copilărie, dacă e să punem la socotelă
faptul că tatăl său a fost librar mai întâi la Brăila şi la Constanţa, şi din nou la Brăila) aşa cum aflăm şi din eleganta
carte Jurnal. Oameni şi cărţi, C.R, 2008, 380 p., la care ne
vom referi în continuare. S-a lăsat călăuzit de drastice precepte morale tip ora et labora, monogamie, civilitate, un
cult selectiv al prieteniei, al mentorilor săi, al solidarităţii faţă de propria generaţie, vizibil şi în volumul
pomenit.
Având încă de tânăr simţul datoriei şi chiar al ...monarhiei, Gabriel
Dimisianu nu a făcut greşeala de a-şi
atribui o inexistentă disidenţă anticomunistă; a fost şi va fi, inclusiv în
scris, un om al echilibrului, al căii de
mijloc, al intermedierii, al temperanţei agrementate cu un umor special. A avut mereu grijă să-şi relativizeze judecăţile, inclusiv cele de valoare, conştient că adevărul, mai ales
„despre oameni şi cărţi” nu-i poate
aparţine în exclusivitate.
Noi nu l-am cunoscut mai bine
(relaţii strict profesionale!) decât
după 1990, când marele critic a devenit mai „”democrat”, adică mai accesibil şi comunicativ, deşi la fel de
sobru, reticent, într-o perpetuă defensivă, aparent sever. Avea şi motive, căci majoritatea autorilor îl asaltau cu sute de cărţi, fie prin poştă, fie
prin mijlocirea Editurilor, fie personal (la diverse sindrofii), pe stradă sau chiar...acasă (de tot hazul este relatarea
unei astfel de...”agresiuni” la domiciliu din partea prozatorului I.B., posibil grafoman), în speranţa că vor obţine măcar o notă în „R.L.”
Spre deosebire de aceşti naivi incurabili, noi ne vindecasem de mult de asemenea gesturi donquijoteşti. Nu ofeream propriile cărţi criticilor, ci ceream pe-ale altora. Văzându-ne pe culoar, marele critic ne invita în modestul său
colţ din biroul redacţiei „România literară” din str. Moxa;
ne propunea, ca şi cum ne-ar fi făcut o mare concesie, spre
„recenzat” cărţi despre care, la drept vorbind, n-ar prea fi
scris nimeni. A fost totuşi de acord, cam cu vreo trei propuneri din partea noastră în şase ani, să zicem, cu condiţia
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ca volumele să nu fie semnate de „mandarinii” scrisului de
după anii nouăzeci, aşa zisa „elită” gerontocrată sau tinerii
genialoizi publicaţi în virtutea unor considerente mai curând cronologice sau comerciale, decât axiologice. Acest tip
de autori era domeniul aproape privat al unor DCE, C.C.,
A.Ş, S.L. sau D.C.M (şi Gabriel Dimisianu foloseşte in fragmentele de jurnal (ataşate cărţii despre care vorbim) iniţialele unor autori, de cele mai multe ori indescifrabile.
De bine de rău, recenziile noastre apăreau, cele mai
scurte în special, după o lună sau chiar două, Statutul şi
tratamentul de care ne bucuram în ochii lui Gabriel Dimisianu era cel al unui etern debutant, în ciuda celor peste patruzeci de cărţi (ce-i drept mai mult de jumătate traduceri
din şi în limba italiană), publicate după 1990 ( a se vedea
fişa bio-bibiografică asubsemnatului pe Internet), şi a paginilor de critică literară găzduite după 1995 aproape săptămânal, ani la rând, de revista „Luceafărul” condusă până
la moarte (dec. 2007), subită şi nedreaptă, de generosul
romancier Marius Tupan. Amintim ca fapt divers că până
în 1989 nu ni se publicau decât nişte
biete traduceri din poezia universală; singurele „articole”, despre poezia
şi proza lui Cesare Pavese, ne-au fost
tipărite de Dragos Vrânceanu în „Luceafărul” prin 1965, un fel de abstract
al viitoarei noastre lucrări de diplomă. Aşa se face că am devenit membru al USR abia prin 1994. Dar mai
bine să punem capăt acestor însemnări ce nu prea au a face cu destinul
exemplar al personalităţii în cauză,
ele nefiind probabil decât reflexele
unei subiectivităţi delirante, flagelată de o nemântuită susceptibilitate şi
varii idiosincrazii.
Ca oricare critic de vocaţie dedicat în special prozei, Gabriel Dimisianu ambiţionează să scrie roman, să
dea un suflu epic scrierilor sale, să
facă tipologie, portretistică şi dacă se
poate, frescă. Reuşeşte, cel puţin în
cazul acesti cărţi, mai ales în evocarea societăţii Brăilei antebelice, scriind despre oameni care au fost, despre propria copilărie, ce în ciuda vitregiilor istoriei, nu poate fi „furată”, teză pe care criticul o
ilustrează cu propriile întâmplări ale copilului „programat”
să modifice realul în feerie, dar şi în paginile de jurnal început în 1992. Adevărul e că această carte am citit-o cu reală plăcere, ca pe un roman bun.
Aşadar Oameni şi cărţi, cam al treisprezecelea volum al
criticului, evocă şi recuperează cu pioasă afecţiune, cu un
farmec „obiectiv” dacă putem să asociem aceste două cuvinte, „prezenţa vechilor scriitori” tip Tudor Vianu, Gala
Galaction, Georgeta Mircea Cancicov, Ury Benador, Vladimir Streinu sau Şerban Cioculescu, Tudor Arghezi, Zaharia Stancu, George Ivaşcu, un fel de paradis pierdut, id
est normalitatea civilizaţiei şi literaturii româneşti vs. Cetatea asediată. Sentimentul insecurităţii indus de aceasta era
HYPERION
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neutralizat de mitul dezavuat de Eugen Negrici al „rezistenţei prin cultură”. În capitolul „Amintiri şi portrete literare” sunt prezenţi şi Geo Dumitrescu, Paul Georgescu, Ov.
S.Crohmălniceanu, dar şi S. Damian, în proximitatea cărora tânărul filolog Dimisianu se va forma ca publicist, critic şi scriitor. Ultimii trei i-au fost modele (pozitive şi totodată negative) prin ambivalenţa evoluţiei lor, de la dogmatism şi criteriile ideologiei intransigente la valorizarea reuşitelor artistice, stilistice, estetice ale unor autori precum
Marin Preda (începând cu „Moromeţii”), Nichita Stănescu,
Ştefan Bănulescu, Cezar Baltag, Nicolae Velea, D.R. Popescu etc. Asemănătoare va fi şi parabola critică de mai bine
de patru decenii, mutatis mutandi, a lui Gabriel Dimisianu,
de la volumul de debut „Schiţe de critică”(1966) din care
„nu se poate reţine nimic” căci se simt concesiile făcute Cezarului, spre propria pagubă, până la admirabila carte „Clasici români din secolele XIX şi XX”. Nu altflel vor fi evoluat tinerii debutanţi şi colegi de generaţie Matei Călinescu,
Eugen Simion etc.
Gabriel Dimisianu nu pregetă să dedice nenumărate pagini tip flash-uri, anecdotică spumoasă, călătorii (în Cuba),
libaţiuni, întâlniri, pelerinaje, funeralii, credincioasă recunoştinţă, ferpar sau reconsiderare critică, unor figuri uitate
şi colegi de muncă precum poeţii Marcel Mihalaş, de meserie inginer chimist, din al cărui „cerc” mai restrâns au făcut parte Valeriu Cristea, Lucian Raicu, bucovineanul Marin Tarangul (ex-deţinut politic pentru „uneltire împotriva orânduirii sociale”, emigrat la Paris în 1979 unde va susţine rând pe rând trei doctorate), exuberantul Miron Kiropol şi persiflantul Virgil Mazilescu.
De pagini pline de umană înţelegere, reconsiderare şi
chiar elogii se bucură Tiberiu Utan ( redactor şef la „Gazeta Literară” între 1962 şi 1967), Valeriu Cristea (cu a sa
carte”testamentară” «Bagaje pentru paradis» , Lucian Raicu
(noul coleg venit la „Gazeta literară” din 1962, stins la Paris
în 2005, erudit şi original eseist şi critic empatic, printre altele, al universului ionescian, de unde şi aforismul său „nimic din ceea ce este ionescian nu-mi este străin”), febrilul
şi „oniricul” Sorin Titel, Dana Dumitriu, „modelul” Mircea Iorgulescu, Dan Laurenţiu, poetul ce scrisese:”Toată
viaţa mea/nu a fost/decăt boală şi artă/ceea ce am câştigat/
nu va a fost decăt sentimentul morţii” (petrecute în 1998),
surprins totuşi în jurnal într-o fază avansată, jenantă de
euforie bahică.
Să exemplificăm felul somptuos, învăluitor şi totuşi algebric, marea simplitate aforistică a dicţiunii la care a ajuns
diagnoza critică a lui Gabriel Dimisianu: „Cotidianul, contingentul, lumescul, sunt marcate în viziunea sa (a lui D. L.,
n.n.) de un semn negativ, delimitează un ţinut al răului, un
spaţiu al descompunerii şi înjosirii, al maculărilor nedorite.
Sunt „grămada de gunoi a oamenilor” pe care poetul fusese
abandonat, uitat pe nedrept. Şi nu pregetă, pentru această
impardonabilă nedreptate ce i s-a făcut să-l chestionneze
pe Creator, căruia în zadar îi slujise, în zadar îi fusese „robul cel mai fidel”, „la porţile aurite”(....).”
De o la fel de pătrunzătoare analiză se bucură firea „retractilă, nesociabilă, bănuitoare” a Florenţei Albu în tandem cu poezia acestei nefericite, bacoviene „ fiice a Bărăganului”: ”Să nu faci nimic/să nu faci decât să te uiţi/în golul istoric/să faci istorie privind în gol/ascultând aclamaţiile/ovaţiile7Golului-Gol”. Este un citat extraordinar al mizei existenţiale a poetei, un mesaj făţiş antitotalitar. Emo-
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ţionante pagini scrie Gabriel Dimisianu despre omul şi poezia lui Cezar Baltag (ilustrându-şi analza cu un text poetic
ce nu poate lipsi din nicio antologie a poeziei române postbelice). Sub titlul „Martorul obosit” Florin Mugur, mort
doar la 57 de ani, este asemănat cu protagonistul cărţii M.
Blecher, mai puţin cunoscut . De o amplă evocare are parte poezia colegului său de la „România literară”, Ion Horea,
cu ocazia împlinirii a 70 de ani, reîntâlnirea la USR pe 30
decembrie 1989 cu Dumitru Ţepeneag, părintele onirismului (alături de Dimov, Daniel Turcea, Emil Brumaru, Virgil Mazilescu, Sorin Titel) despre care Dimisianu scrisese
cel dintâi. Din acest curent al legiferării visului se vor nutri optzeciştii până la Corin Braga (n.1961).
Spre a nu fi bănuiţi de apologie, nu ne putem reprima
două observaţii: 1) omisiunea din propria biografie a perioadei 1964-1965, când, aflăm de pe Internet, criticul a lucrat la cotidianul „Scânteia”; 2)onestul critic nu suflă o vorbă despre tinereţea revoluţionară a foiletonistului Nicolae
Manolescu, plină de clişeele ideologice ale realismului socialist (vezi cartea lui M. Niţescu), devenit din 1990 directorul R.L. Reciclându-şi din mers viziunea estetică, autorul
„Contradicţiei lui Maiorescu” a rămas în amintirea lui Gabriel Dimisianu nici mai mult nici mai puţin decât un „seducător”, a cărui ars scribendi performa, fascina, magnetiza, nu numai prin fosforescenţă şi grila exclusiv estetică, ci
şi prin continuitatea sacerdoţiului critic şi optimismul contagios al crezului său în revenirea la normalitate a societăţii
româneşti. Aşa o fi! Şi totuşi, est modus in rebus... acest tip
de exaltare nu vă stă în fire, domnule Gabriel Dimisianu..
Paginile de jurnal sporadic scris cu vădit scop autoterapeutic se citesc cu acelaşi interes. Adept al „dezbinării clarificatoare” din sânul breslei de după 1990, criticul îşi dă la
iveală côté-ul uman ( a se vedea vizitele la spital la eterna
secretară şi colegă Andriana Fianu, răpusă în anul 2000 de
leucemie acută, şi devenită membră post-mortem a USR
prin diligenţele lui G.D.), are chiar puseuri de sinceritate
(nu-i place să fie sărbătorit!, în schimb îi plac filmele cuplului Stan şi Bran), autocritice, şi chiar de răsfăţ, evocă sejururile de la Cumpătu (unde profesorul Vicol, şahist redutabil
îl aştepta şi la 94 de ani), de la vila scriitorilor de la Neptun.
Trece în revistă participativ moartea (sinuciderea?) lui Deşliu în largul mării, moartea în 1992 a dramaturgului Băieşu în America (ce-l angajase între 1967 şi 1968 la „Amfiteatru”), moartea în 1996 a lui Mircea Ciobanu („56 de ani
neîmpliniţi”). Autorul „se decomprimă” consemnând banalităţile vieţii, dar şi ecourile unor alegeri politice, mărturisindu-şi opţiunea pentru „Emil”. Şi din nou acordă spaţiu şi timp nefericirii: moartea lui Marin Sorescu în 1996,
a lui Tomozei, a lui Cezar Baltag, a pictoriţei Geta Năpăruş
în 1997, în 1998 a lui Ştefan Bănulescu, la a cărui înmormântare ia parte. Cartea se termină cu moartea şi participarea diaristului la înmormântarea lui Geo Dumitrescu în
2004 („s-a petrecut într-o dezolantă discreţie”.
Nu lipsesc deplasările la Craiova, la Chişinău, la Brăila
sau in Italia (cu microbuzul Uniunii!), convorbirile telefonice cu Costache Olăreanu, cu Livius Ciocârlie, participarea ca autor la lansarea volumului „Lumea criticului”, întâlnirile admirabile, de pildă cea cu N. Stroescu-Stânişoară etc.
Scriitura, despre a cărei geneză şi gestaţie criticul face
preţioase mărturisiri, nu este lipsită de suspens, umor amar
sau poantă finală, şi nici de spirit autoproiectiv.
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Constantin Coroiu

Sportul ca literatură

Sportul este o poveste şi unde e poveste, e şi literatură. O confirmă cu autoritatea sa incontestabilă şi Nicolae Manolescu. Un admirabil text al criticului din „România literară” despre Turul ciclist al Franţei m-a făcut
să-mi reevoc nu doar mari spectacole sportive pe care
le-am văzut, le-am trăit, graţie Televiziunii mai ales,
dar şi momente de lectură a unor pagini despre sport,
despre sporturi şi sportivi celebri.
Cu mulţi ani în urmă, citeam într-un prestigios şi
foarte popular cotidian francez o cronică a meciului
Franţa-Germania (o semifinală) disputat la Turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal ce avea loc
în Spania. Autorul comentariului scria că acel meci a
fost „o capodoperă literară”. În primă instanţă, afirmaţia m-a şocat şi bănuiesc că i-a şocat şi pe alţi cititori.
L-am suspectat pe autor că a vrut să fie original cu orice preţ, chiar şi cu preţul unui derapaj; derapajele, în
treacăt fie spus, sunt obişnuite în multe sporturi, inclusiv în fotbal, precum, din păcate, şi în presă, cea franceză nefăcând excepţie, dimpotrivă, în anumite sezoane,
concurând la titlul de campioană a bazaconiilor, nu puţine de-a dreptul penibile... Văzusem, ca orice microbist incurabil, meciul Franţa-Germania, în direct, la televiziune şi îl revăzusem apoi înregistrat de vreo două
ori. Avea dreptate jurnalistul! Pe dreptunghiul verde se
„scria” într-adevăr o poveste fascinantă, pendulând între real şi ficţiune, o naraţiune plină de poezie şi de dramatism, în fine ceva ce ţine de esenţa condiţiei umane. Amplitudinea, polifonia operei se datorau, în fond,
deopotrivă eroilor de pe gazon, dar şi nouă, celor care
o trăiam alături de ei, ca şi cum ar fi fost ultimul mare
eveniment, ultimul mare spectacol din viaţa noastră: a
zecilor de mii din tribunele arenei şi a sutelor de milioane din faţa televizoarelor. Aveam să simt şi mai puternic bucuria, dar şi melancolia ce înfiorau asemenea
mulţimi de personaje şi, în acelaşi timp, de coautori, la
următorul turneu final, în 1986, câştigat de Argentina. Atunci, în acea zi, în acea seară, am zburat cu gândul în ţara lui Maradona şi am încercat să-mi imaginez
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dimensiunile fabuloase ale fiestei de acolo, declanşată
de triumful echipei de vis a lui Pasarella. Întâmplarea
făcea ca în acele zile să citesc un mare roman ce tocmai apăruse în excepţionala colecţie Romanul secolului XX a Editurii Univers ( editură de ţinută europeană „înghiţită”, şi ea, de mlaştina subculturalei tranziţii
postdecembriste): Abaddon exterminatorul de Ernesto
Sabato. Printre frazele pe care le subliniasem era una
ce cădea, mai ales în acel context, ca o cortină grea de
regrete: „Şi astfel a apus încă o zi la Buenos Aires, ceva
irecuperabil pentru totdeauna, ceva care îl apropia mai
mult de propria sa moarte”.
Frază maiestuoasă ce parcă fusese scrisă chiar în
momentele ce succedau irepetabilei poveşti care se
produsese în Mexic, în acea vară, pe cele mai apropiate de cer stadioane din lume. Niciodată nu ştii când şi
cum cade o carte în sufletul omului...Sau când şi cum
cade ea în lume, ar zice Constantin Ţoiu.
Apropo, în volumul Pretexte al acestuia (unele microeseuri cuprinse în el, de pildă, Fra Angelico, prefigurau stilul şi tonul romanului Galeria cu viţă sălbatică), există o tabletă ce ar putea figura la loc de cinste
într-o antologie tematică, purtând marca „prozatorului în stare pură”, ca să folosesc o formulă atât de dragă lui Constantin Ţoiu:
„La întrecerile mondiale de atletism (nu importă
care, aşa cum nici numele atletei nu mai are importanţă – n.mea), un culoar a rămas liber pe pista de alergări,
în amintirea tinerei atlete britanice care a decedat în
împrejurări tragice./ Ştim cum se ia un start. Cum se
aşază piciorul pe rampa minusculă de pornire. Arcuirea trupului, identificarea cu sutimea de secundă, cu
tăişul cel mai fin şi mai insensibil al timpului./ Ştim şi
acele false plecări, când pocnetul sec de pistol ne sperie în tribune./ Nu vom şti niciodată cum pleacă englezoaica pe culoarul liber, fata cu păr de grâu copt./ Iarba
stadioanelor, numai ea ştie când trec nălucile”.
Cât priveşte Turul Franţei ca literatură, eseul lui
Nicolae Manolescu de care pomeneam, începe cu o reHYPERION
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ferire polemică la Mitologiile lui Roland Barthes şi continuă astfel: „Turul ciclist al Franţei văzut la televiziune
este un poem cavaleresc pe două roţi, epopee modernă
a căutării Graalului, un spectacol sportiv doar în punctul de plecare, fiindcă, în acela de sosire, ni se relevă ca
o ficţiune literară complexă, eroică şi comică, măreaţă şi banală, expresie a unei necesităţi ineluctabile sau
a celui mai pur accident. Textul Turului Franţei are un
context la fel de sonor ca o cutie de rezonanţă. (Poate că, dacă ar fi văzut Turul Franţei, Constantin Noica ar fi ezitat să afirme atăt de categoric: „Trăim într-o
lume a contextului – fără text”.) Acest context e dat de
istoria şi de geografia Franţei, de monumentele revizitate ale trecutului şi de peisajele prezentului. O sută şi
ceva de bărbaţi curajoşi pedalează două săptămâni la
rând, aproape zi de zi, urmând un traseu iniţiatic care
urcă din câmpie la munte şi recoboară spre mare, traversând ca un sistem circulator toate provinciile Franţei, spre a ajunge în
Paris, pe ChampsElysees, în vecinătatea Arcului de Triumf. Caravana îşi
are cavalerii şi servanţii (...) El, cavalerul, e îmbrăcat în
galben, în alb, în
roz, ca să fie lesne
recunoscut în mijlocul unei caravane pestriţe. Armura lui străluceşte ca
un soare. Caravana
de cavaleri şi scutieri pedalează neobosită printre reziduurile emoţionale
ale unor eroi asemenea lor care au trăit
cu sute de ani înainte. Însuşi acest rapel discret, dar cu
un sunet recognoscibil, face farmecul epopeii cicliste.
El sugerează că faptele glorioase nu se uită niciodată.
Spada şi armura de odinioară, bicicleta şi tricoul de azi.
Franţa îşi adoră eroii. Armstrong sub Arcul de Triumf
în 2001 seamănă cu De Gaulle, în acelaşi loc simbolic, în 1944. Iar de la ferestrele zăbrelite ale castelelor
de pe Loire umbrele doamnelor şi domniţelor medievale privesc caravana ciclistă cu ochii miilor de turişti
înşiraţi pe marginea şoselei, lângă rulotele şi corturile
care i-au adăpostit peste noapte.
Cicliştii, ca şi cavalerii, sunt deopotrivă de efemeri... Dar Turul Franţei supravieţuieşte tuturor eroilor, aşa cum Masa Rotundă i-a supravieţuit regelui Arthur. Până şi naţionalitatea le e uitată. Globalizarea ciclismului contemporan a şters diferenţele la fel de eficient ca absenţa frontierelor medievale. Nimeni nu mai
ştie exact ce naţionalitate avea uluitorul Mercks, cum
nimeni nu mai e sigur ce era regele Arthur.
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Turul Franţei de pe Eurosport este emisiunea literară cea mai remarcabilă din fiecare vară”
Întrebat de un jurnalist: de ce îi place fotbalul, Mario Vargas Llosa sublinia tocmai similitudinea sportului rege cu literatura: „Îmi place fotbalul fiindcă, exact
ca în literatură, orice utopie este posibilă. Perfecţiunea
poate fi atinsă.” Se poate vorbi în fotbal de realism magic? „Bineînţeles – răspunde marele scriitor din fabulosul continent latino-american - , Brazilia este exponenta realismului magic în fotbal. Nicăieri ca la meciurile lor nu trăieşti senzaţia de exaltare pură. Sau de
nefericire totală.”
Iar pentru că suntem în anotimpul a două mari,
cele mai mari, turnee de tenis – Roland Garrosul şi
Wimbledonul – îmi iau permisiunea să rememorez, ca
un nostalgic ce sunt, o însemnare pe care o publicam
cu mulţi ani în „Adevărul”, sub titlul Lacrimi în iarba
de la Wimbledon:
Finala Mare a
celui mai celebru
turneu din lume a
avut respiraţia unei
capodopere. Cele
peste 13.000 de personaje ale ei, de la
fetiţa care îl ştergea grijulie cu prosopul pe Agassi şi
până la marele manager de tenis, românul Ion Ţiriac, şiau topit personalitatea şi chiar identitatea într-un spectacol la sfârşitul căruia nu doar ochii învingătorului Agassi
şi ai învinsului Ivanisevici au lăcrimat.
Am lăcrimat noi toţi, spectatori şi sute de milioane de
telespectatori, în viaţa cărora s-a mai încheiat un episod dintre acelea care ne fac să implorăm: clipă, nu pleca! Ceea ce am văzut este parabola vieţii. A Vieţii cu
majusculă. O parabolă numai în aparenţă scrisă doar
cu racheta şi catifelata minge de tenis. O parabolă scrisă şi cu sufletul nostru mereu însetat de poveşti. Nimic
nu a fost mai înălţător ca momentul în care învingătorul a îmbrăţişat cu tandră violenţă iarba, stropindo cu lacrimile bucuriei. În acel moment, când victoria s-a transformat într-un act de totală posesiune la
care învinsul privea el însuşi tulburat şi respectuos, am
înţeles sensul adânc al poveştii neasemuite care este
Wimbledonul. Am fi vrut ca Povestea zeului Tenis să
nu se mai sfârşească niciodată, ca în „O mie şi una da
nopţi”... Dar măreţia a stat tocmai în copleşitorul ei final. Atunci când mingile şi rachetele s-au oprit şi în
iarba templului au căzut lacrimile...

Eseu

Anul Caragiale

Dumitru Lavric

DE LA „ULTIMUL FANARIOT“
LA „ULTIMUL CARAGIALE“

c

3. Persoană şi personaj

Chiar dacă fiul lui Luca Carageally proclamă în mai
multe rânduri că cititorului / criticului nu trebuie să-i
pese de autor ci de operă, e lesne de observat că selecţia
aspectelor din realitate, perspectiva asupra personajelor
şi specificul acestora, mediul social şi familial, comuni
carea verbală şi paralingvistică sunt dependente şi de
particularităţile psihologice şi sufleteşti ale scriitorului. Mai mult, într-o bună măsură, autorul se reflectă în
propria sa operă - poate nu într-un procent atât de covârşitor ca Rebreanu, Călinescu sau Preda - dar, totuşi,
semnificativ. Citească cineva cu atenţie nuvela Kir Ianulea şi va observa cu uşurinţă că în monologul personajului eponim sunt introduse discret elemente din experienţa formatoare a autorului, ceea ce proiectează protagonistul în postura de alter-ego: „Am învăţat, cât am
colindat pîn lume, purtările cele frumoase; ştiu destule
limbi străine – încai despre a rumânească, pot zice, fără
să mă laud; că o ştiu cu temei; măcar că de viţă sunt arvanit şi nu prea am învăţat buche, dar, drept să-ţi spun,
la asta nu mă dau pe nici un rumân, fie cât de pricopsit cărturar. Îmi plac cu deosebire limba şi lumea de-aici,
şi, aşa, fiindcă m-am săturat de atâtea primejdii ale călătoriilor, de atâta bătaie de cap şi de inimă ale negoţului, am venit să m-aşez aci, în Valahia, la Bucureşti; să
mă bucur în isihie de rodul îndelungatei mele trude...”;
mai mult, întreaga nuvelă dezvăluie un Caragiale „zglobiu ca un palicar, sarcastic, mistificator” – aşa cum îl percepe exegeza călinesciană. În legătură cu altă categorie
de personaje, Şt. Cazimir descoperă o relaţie de simbioză pe care o dezvăluie fără ezitare: „Caragiale poartă miticismul în sine şi îl exorcizează prin personaje”; consumul cu amicii la un local („Nu-i mult! Mezeluri şi măsline, 3,15; băuturi –17,05; total „20,20”) îl practică atât
Nenea Iancu cât şi Mitică, aşa cum presupunea în Scriitori români şi străini şi criticul de la Viaţa românească:
„Aşa cum îl simţim din opera lui şi cum îl ştim pe Caragiale din viaţa lui particulară, putem admite (ba suntem
chiar siguri) că el ar fi petrecut ceasuri plăcute în tovărăşia lui Jupân Dumitrache, la un pahar de vin, ori la o
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sindrofie, cu el, cu Ziţa şi Veta...”;
aserţiunea îşi păstrează valabilitatea, chiar dacă aprecierile autorului faţă de propriile personaje sunt contradictorii: „Uite-i ce drăguţi sunt!” versus „Îi urăsc, mă!” În
imaginarea celebrului personaj Rică Venturiano, Caragiale a avut în memorie atât experienţa ziaristică a lui C.A.
Rosetti la ziarul Românul unde „inventează vestitul său
limbaj italo-macaronic” cât şi propriile sale aventuri de
tânăr amorez dezvăluite la persoana a III-a într-o scri
soare către Zarifopol: „Aventura lui Rică V. i s-a întâmplat lui Caragiale însuşi. (Mă, Rică sunt eu...!). A fost bătut grozav de mitocan, şi-a pierdut ochelarii. A făcut apoi
cunoştinţă cu mitocanul; s-a împrietenit cu el. Cumnata mitocanului şi un sergent care trăia cu ea, îi mijloceau
întâlnirile cu nevasta mitocanului”.
Foarte semnificativ este faptul că chiar autorul, glumind serios, va proclama „amiciţia şi amorul – două
patrimonii sublime ale umanităţii, singurele care fac
din om o fiinţă superioară”, fiind urmărit până la sfârşitul vieţii de spectrul propriului personaj: „M-au ajuns
blestemele lui Rică Venturiano – să predic la bătrâneţe
sufragiul universal” – scria el doctorului Urechia , în perioada redactării foiletonului 1907. De „rabie sentimentală” a suferit Caragiale în mai multe rânduri, de amintit fiind idila cu Fridolina, nepoata compozitorului Caudella; fiind obligat să plece din Iaşi, îi scrie cu disperare comică lui Th. Missir: „Nu uita că nu pot să-ţi spun
cât sufer; nu pretinde retorică şi stil de la mine; credemă numai că niciodată în viaţă n-am fost în starea asta...
Ţe faţe Fridolina? O doresc de-mi seacă sufletul. Mînţei
măsa nasul... Sunt în Craiova, mai nenorocit decât oricând (...). Ce face Fridolina? Scrie-mi ce zic femeile de
mine (...) râd de mine? (...) Cu portretul Fridolinei înainte, clădesc castele spaniole şi apoi mă întreb (...) dacă
nu cumva în adevăr am înnebunit... mâhnitul tău prieten Caragiale...”; mâhnirea trece însă şi îndrăgostitul revine către acelaşi corespondent: „Nu mai avansa nimic
nicăieri în privinţa prostiilor mele cu Fridolina.” Nebun
de amor (ca şi Rică) fusese Caragiale şi în perioada funestului directorat când celebrul actor C. Nottara este neHYPERION
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voit să părăsească teatrul; autorul citise în casa acestuia
farsa D’ale carnavalului, producând actul de infidelitate al Ameliei Welner, soţia actorului – episod comentat
astfel într-un ziar al timpului: „unul dintre aceşti artişti
de frunte lipseşte dintr-o cauză care priveşte personal pe
d-l director general şi pe care nu o voi releva-o fiind prea
delicată.” Totuşi, din perspectiva lui Slavici, Caragiale „a
fost un bun fiu, bun soţ şi bun părinte” iar Călinescu observa că „familia scriitorului este plină de jupâni Dumitrache mândri de calitatea lor de cetăţeni onorabili şi plini de orgoliul de familişti”. Este dincolo de orice îndoială
că şi-a ajutat cu sume importante de bani mama şi sora
dar faţă de propriile progenituri a manifestat atitudini
care frizează absurdul – aşa cum sugerează şi celebra replică pe care cei mici o auzeau destul de des: „Bag cuţitun voi! Ştiţi că sunt nebun!” Mai mult, fabuloasa moşte
nire a Momuloiei (o moşie, cupoane şi obligaţiuni, bani
lichizi) în valoare totală de trei milioane lei aur, obţinută
prin mijloace discutabile („Grecii erau încă de pe vremea
lui Homer şireţi”comenta Maiorescu;) iar Mateiu
nota în jurnal cu
un dispreţ greu
reţinut faţă de
conduita ignobilă a tatei care
„conta pe moştenirea averii sorăsii din care ciupise mai dinainte
şi pe care, ca un
veritabil pungaş,
o convinsese să
transforme testamentul, frustrându-şi proprii copii” – a dezvăluit un Caragiale risipitor şi lipsit de
onorabilitate: „Cum intra în stăpânirea banilor, se pornea pe petreceri, oferind mese copioase, pe care le numea praznicele Momuloaiei. (...) Caragiale era rău platnic. Refuza să-şi plătească datoriile chiar când dispunea
cu prisos de sumele luate cu împrumut” (Ş. Cioculescu).
Aceste trăsături ale paternelului au deteriorat complet
relaţiile cu Mateiu şi pun sub semnul întrebării – cel puţin parţial – veridicitatea caracterizărilor datorate Ecaterinei Logadi: „Raporturile tatii cu fiul lui mai mare, fratele meu vitreg Matei, au fost mereu încordate. (...) Matei nu avea nimic din generozitatea sufletească a tatii. Era
dispreţuitor, amar, plin de morgă şi mai ales snob. Aceasta ne făcuse pe noi, fraţii mai mici, să-l botezăm «domnul conte» şi să râdem de aerele ce şi le dădea... Era rece
şi distant cu tata. Nu-i înţelegea nici talentul, nici firea,
precum nici tata nu făcea haz de părerile lui. Matei era
refractar la orice sfat şi apreciere a tatii. (...) Auzind mereu «nu fi prost» ajunsese să spună că la noi toate se măsoară cu «prostometru». Singur el îi ţinea piept tatii contrazicându-l în mod metodic şi distrugând înţelegerea şi
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voia bună ce domnea în casa noastră”. Interesant este că
trece neobservată marea inteligenţă a lui Mateiu, pe care
Călinescu o remarca la toţi nativii din această categorie
(„Nu se ştie prin ce taină fiziologică, copii naturali sînt
de o rară inteligenţă”) precum şi atitudinea provocatoare a maturului faţă de poziţionarea în alt statut a adolescentului: „Fiului Matei – comentează tot Călinescu – de
timpuriu cu fumuri aristocratice nemotivate, îi aruncă
argumentul îngheţat al originii, arătându-i moalele capului”, adică, după Ş. Cioculescu „îl dezmeticeşte necruţător, spunându-i că se trage din neam de plăcintari albanezi”; totuşi, „adolescentul îşi munceşte fantezia cu
visul compensator al obârşiei nobiliare” şi abordează ţinute pentru care nu este menajat nici de prietenii familiei: „...mănuşile, gulerul, ghietele şi pomada mi-au lăsat
o impresie desagreabilă” (Delavrancea). Un alt măr al
discordiei îl va constitui apetitul fiului pentru cariera literară („Nenorocitul, cât i-am spus să nu se apuce de literatură! (...) Dar acum s-a molipsit şi nu pot să-l scap”.)
din care Mateiu
va face şi o atroce armă de răzbunare. Aşa cum s-a
răzbunat şi prin
poza pe care o
prezintă când soseşte la Berlin săşi vadă tatăl răposat, rostind emfatic, în franceză,
către Cella Delavrancea: „Am venit să-l văd pe răposatul tată-meu”
având în memorie cuvintele tatălui care, pipăindu-i creştetul îi
spunea cu orgoliu plebeu: „Nu
vezi că strămoşii noştri au purtat tablaua cu plăcinte?”.
Nu va fi uitat nici invectiva pe care i-o arunca tatăl, în
momente de exasperare, ca cele rememorate de Tuşchi:
„Când tata se întorcea uneori seara pe viscol şi viforniţă,
pe când eram încă în Bucureşti, bătea violent în uşa cu
geamlâc şi noi ne repezeam să-i deschidem. Se întâmpla uneori să nu putem merge şi rămânea în sarcina lui
Mateiu s-o facă. Se scula tacticos, parcă dinadins, îşi trăgea mănuşile de piele de Suedia şi abia atunci se ducea
să descuie, fără grabă. Când tata se înfuria că l-a lăsat să
aştepte în frig, Mateiu declara că «nu suportă fierul rece
pe mână» - Imbecilule! declara tata şi Mateiu iarăşi rânjea, încântat că şi-a ajuns scopul de a-l exaspera pe tata”.
Îşi va fi amintit şi de represaliile paterne înfăţişate tot de
sora sa vitregă: „Îl adusese la Berlin spre a urma cursurile de Drept la Universitate. După câtăva vreme aflase
că Mateiu nu mergea la cursuri şi «îşi pierdea vremea»
hoinărind prin oraş şi admirând pomii seculari din Tiergarten. Nu pricepuse că din hoinărelile lui va da literaturii minunata nuvelă Remember, care se născuse în ace-
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le clipe pierdute.” Şi-aş adăuga – poate că tatăl nu intuise, aşa cum va face mai târziu Tudor Vianu, că autoproiecţia unei alte ascendenţe putea avea resorturi adânci
în psihologia fiului: „Poate mărturisiri pe care nu le deţinea decât el, poate un instinct al sângelui său, care era
fără îndoială al unui om dintr-o rasă veche, poate numai
acea tendinţă de a-şi acorda o ereditate electivă, de care
n-au fost străini atâţi scriitori în ultimul veac, un Balzac,
un Gobineau, un Ştefan George, l-au făcut pe Matei Caragiale să cultive închipuirea descendenţei dintr-o veche şi aleasă seminţie.” Din această adâncă perspectivă,
ce tulburătoare rezonanţe îşi ataşează nobiliarul portret
din amintita nuvelă, eroul căreia consonează perfect cu
idealul matein: „Mi-l închipuiam dar, răsfoind cu degetele lui subţiri cărţi cu legături scumpe, în somptuoasa
singurătate a odăilor cu oglinzi adânci, unde lâncezeşte
o risipă de flori rare; ...ar fi făcut fala clubului cel mai închis; ...rufele şi le spăla la Londra; ...văzuse multe cutreierând mări şi ţări; ...se îndeletnicise cu cercetări oculte îndrăzneţe; ...privirea i se pierdea aiurea în depărtările unei lumi de vis;...iscălea sir iar pecetea de ceară prezenta un sfinx cu inscripţia Remember; ...îl găsisem frumos pentru că în el vedeam retrăind o icoană din trecut,
vedeam reînviat scumpul Trecut însuşi. Trecutul apus
pentru totdeauna”.
Autocontemplarea tânguitoare a eului bovaric matein
se completează în schiţa biografică a lui Paşadia (Craii de
Curte-Veche) cu ecouri ale evenimentelor din viaţa autorului – condiţia de bastard, refuzul recunoaşterii talentului, pierderea moştenirii: „Ieşit din oameni cu vază şi
stare, fusese oropsit de la naştere, crescut pe mâini străine, surghiunit apoi în străinătate la învăţătură. întors în
ţară, se văzuse jefuit de ai săi, înlăturat şi trădat de toată lumea. (...) Ca dânsul nimeni nu ştiuse să aştepte şi să
rabde, neclintit el pândise norocul la răspântie, îl înşfăcase şi-l siluise ca să-i poată smulge ceea ce, în chip firesc,
i s-ar fi cuvenit de la început fără caznă şi zbucium. (...)
Calea măririlor i se deschidea largă, netedă, acum însă,
că putea năzui la orice, nu mai voi el nimic şi se retrase”.
Revine, şi în legătură cu acest personaj – oglindă obsesia sfârşitului inexorabil: cu el se călătorea în veacurile
trecute, mai ales „în acela, scump nouă şi nostalgic între
toate, care fu al optsprezecelea (...), netăgăduit, în întrea
ga sa fiinţă, ceva vechi şi mult nobil îşi tânguia sfârşitul”.
Pantazi – prin alte trăsături – străluminează condiţia de
orfan a lui Mateiu, nobleţea visată şi exotismul afişat ostentativ: „fermecător de trist(...)înfăţişarea nobilă(...) A
român nu semăna iarăşi...” După cum bine observa Barbu Cioculescu „Respinşi de mediu şi de prezent, Craii îşi
croiesc o lume a lor de protocoale şi de reverii, creaţie
mateină în care citim însăşi viaţa lăuntrică a scriitorului”.
Un singur cusur se recunoaşte lui Paşadia Măgureanu -„prieteşugul cu Gorică”, personaj care ne coboară
în Subura, priceput în ştiinţa vieţii „care nu se învaţă
din cărţi”, personaj care introduce în roman figura paternă, despre care Mateiu se exprimase în Jurnal cu, zice
Ş.Cioculescu – „candoarea cinismului”. În reflectarea romanescă de candoare nu mai poate fi vorba şi ura se desfăşoară torenţial şi distrugător, referind mai întâi la inventarul parcă nesfârşit al tarelor morale ce guvernea-
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ză fiinţele infernale: „Gore Pârgu era o lichea fără seamăn şi fără pereche... soitar obraznic (...). Acest Chimiţă avea un suflet de hengher şi de cioclu... atragere bolnavă pentru ce e murdar şi putred... dorul vieţii de dezmăţare ţigănească cu (...) cântecele fără perdea, scârboşeniile şi măscările (...) primit cu braţele deschise, deşi nu
totdeauna pe uşa din faţă(...). De şcolar îşi duce prietenii
la femei bolnave.. .(practica) iscodirea, defăimarea, bârfeala, zâzania, pâra, ameninţarea cu darea în vileag a tainei încredinţate sau smulse”; se recomandă singur „Mam făcut codoş de câini” şi pentru ca cititorul să nu mai
aibă nici o îndoială cu privire la „referent“ se introduc în
discurs concepte operaţionale precum maestru şi schiţă: „A! să fi voit el, cu darul lui de a zeflemisi grosolan şi
ieftin, cu lipsa lui de carte şi de ideal înalt şi cu amănunţita lui cunoaştere a lumii de mardeiaşi, de codoşi şi de
şmecheri, de teleleici, de târfe şi de ţaţe, a năravurilor şi
a felului lor de a vorbi, fără multă bătaie de cap, Pârgu ar
fi ajuns să fie numărat printre scriitorii de frunte ai neamului, i s-ar fi zis «maestrul»...Ce mai«schiţă» ar fi tras,
maica ta Doamne!”
Foarte semnificativ însă e amănuntul că, la un moment dat, şi Paşadia se năpusteşte în desfrâu „cutreierând culcuşurile de noapte ale destrăbălării bucureştene”; pe de altă parte, dacă se receptează corespondenţa
cu Boicescu, desfăşurată între anii 1901-1908, ca purtătoare a unor elemente ce conturează portretul artistului la tinereţe se poate constata că, pe anumite segmente, naratorul (Mateiu) şi Gore Pîrgu (Ion Luca) alcătuiesc
familii spirituale. La 16 ani, Mateiu observă cu răutatea
(încă) infantilă că o fată tânără e „urâtă ca o focă” iar alta
e categorisită „jidoafcă infectă”; anul următor visează la
„dame fine” şi e hotărât să-i propună unei domnişoare
„o întrevedere diplomatică unde să discutăm chestiunea
copulaţiunei” şi îi recomandă amicului din Paris să frecventeze muzeele pentru că acestea nu sunt decât „nişte
case de rendez-vous patronate de stat”. Îi urează aceluiaşi
„succes pe toată linia la dame” sau, mai la... obiect, „Fii
forte amice, aruncă-te la p...” el fiind foarte bucuros că o
damă fină ,,m-a lorgnat la masă”. Deoarece „când nu găseşti capitaluri din leagăn trebuie luptă mare” se gândeşte la „un petit mariage” din moment ce nu poate ceea ce
amicul a reuşit deja să fie – „mare consumator de champagne la o c... bătrână şi milionară”. La Berlin a întâmpinat dificultăţi de limbă („Nenorocirea e însă că ştiu
prea puţin nemţeşte, aşa că efectul nu e deplin decât cu
cele ce ştiu franţuzeşte”) căci o virgină din sobra capita
lă „s-a cabrat la simpla idee a unei limbi” spre deosebire
de o jună franţuzoaică care se pare că a digerat cu graţie
„porcării fine”. În capitala valahă urmează deviza Amor,
glorie, bani; deşi „în Bucureşti e foarte greu de lucrat cu
damele” a cunoscut o „zână(...) care trebuie să aibă după
evaluările mele o bună rentă”, arătându-se însă interesat
şi de o damă coaptă, dispusă să „protegeze primii paşi ai
unui tânăr dilettante”. În momentele de derută exclamă
dezamăgit Ce oameni! ce timpuri!, conştient de marile
pericole ce pândesc viaţa unui tânăr: „.. .profită de viaţă,
cu atâta te alegi, dar fereşte-te să nu te avariezi, syphilisul
e îngrozitor ce victime face”; doreşte devotament („Pentru ca să mi-o fac devotată, îi voi propune un mic joc înHYPERION

159

tre caisa ei şi banana mea”), are regrete privind Berlinul
„unde damele sunt atât de binevoitoare”, intră în criză de
timp („trebuie să merg în oraş (...)să-mi găsesc femella
prin Lipscani”) fapt care îl mobilizează total – mai ales
când abordează o călugăriţă(„Cinci minute după ce am
abordat-o în întuneric, i-am pus în mână priapul meu
gata de atac”) Străbate străzile per pedes apostolorum
având timp să observe la Şosea „prin boschete lăptărese şi alte femei din popor. Erau însă infectate” şi se hotărăşte să abordeze şi sexul ca un aristocrat veritabil, adică evitând „colajul cu tipese sărace”. Aşa a rezistat tânărul Mateiu I. Caragiale greutăţilor vieţii şi nu s-a sinucis
– după cum scrie în Jurnal – „spre a nu umili printr-un
gest laş o dată mai mult stirpea mea care a aşteptat poate de la mine înălţarea de care predecesorii mei cunoscuţi au lipsit-o”. De pe poziţii nobiliare a abordat şi „formula căsătoriei din interes, obişnuită în cercurile aristocratice” (B.Cioculescu); în certificatul de căsătorie era înscris – evident, după propriile declaraţii – că „Domnul
Matei I.Caragiale, major, necăsătorit în vârstă de ani 38
de profesiune literat” era „fiu al decedatului Ion Caragiale şi al D-nei Maria, născută Piteşteanu (sic!) de profesiune fără, domiciliată în comuna Viena Austria (sic!)”, mireasă fiind „Doamna Maria G.Sion necăsătorită în vârstă de ani 63, de profesiune fără (...) domiciliată în comuna Bucureşti (...) fiică a D. George Sion de profesiune
mort”. Pun la îndemâna cititorului şi date din certificatul
de naştere a lui Mateiu, fiul Mariei Constantinescu, 20
ani, rentieră, Bucureşti, strada Frumoasă, nr.14 şi al lui
Ioan I. Caragiali, 33 ani, rentier, aceeaşi adresă. Deoarece Maria Constantinescu nu era une grande dame precum Maria Sion, fiul nu i-a prezentat-o niciodată, având
în vedere şi amănuntul că nora era cu cinci ani mai în
vârstă decât soacra!
Din scrisorile expediate la Sionu din San Remo rezultă o deplină armonie şi dragoste împărtăşită: „Te sărut mult şi dulce, dragă Ursulică.(...) Ţi-am dus cu multă greutate lipsa de lângă mine (...) la fiecare îmbucătură mă gândesc cum îţi ar fi plăcut de mult”. În perioada
premergătoare căsătoriei, Mateiu parcursese o etapă de
severe privaţiuni, aşa cum rezultă şi din amintirile Ştefaniei Velisar Teodoreanu: „L-am întâlnit pe Matei prima
oară la mătuşa mea Margareta Miller-Verghy (...) domn
de oarecare vârstă, distins şi urât (...) parcă era dintr-o
ilustraţie veche de roman franţuzesc(...) înfăţişarea neaşteptată(...) aerul desuet(...) Era în întregime mic, îngust
şi pirpiriu, şi totuşi impozant în felul lui(...). Hainele lui
Matei erau scrupulos periate şi cămaşa albă de o impecabilă curăţenie(...) nu se ştie unde stă, ce mănâncă, unde
doarme(.. .).Unii spuneau că doarme pe o bancă în Cişmigiu(...) se mai spunea că ar locui la o spălătoreasă...”
Prin mariaj, situaţia materială i se îmbunătăţeşte radical
– una din marile lui năzuinţe i se împlinise: „Ne-a poftit la el la ceai în primii ani ai căsătoriei, în apartamentul elegant al Maricăi. Pe tot ce plimbi ochii este frumos,
fin, de gust: mobilă, tablouri, covoare, argintărie, veselă, tot... un cadru cum şi l-a dorit Matei. Ne-a oferit cele
mai delicate bunătăţi la ceai, într-o atmosferă caldă, intimă, plină de voie bună, curtenie şi aleasă vorbire. Marica
zâmbea cu duioşie privindu-l. Se bucura că scrie. Fini-
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sa pe atunci Craii de Curte-Veche. Începuse şi alt roman”.
De asemenea, prezenţa distinsei soţii îl întărea în convingerile sale privind apartenenţa la nobila clasă, Marica fiind, şi la vârsta părului cărunt, de o distincţie demnă de
invidiat: „...cea mai distinsă femeie dintre toate care veneau pe acolo. Cea mai sobru, elegant şi frumos îmbrăca
tă. Cea mai frumoasă ţinută. Cea mai interesantă, cultivată şi cu ceva enigmatic(...). Era brună, înaltă, slabă, cu
ochi negri frumoşi... Foarte elegantă(...). A avut o educaţie îngrijită, a umblat prin străinătăţi(...) impresia generală de melancolie şi singurătate(...) era cu totul pe gustul bizarei fiinţe a lui Matei(...) Curtea discretă a lui Matei a durat doi ani...”
Trufia însă, acea fără margini trufie a lui Mateiu pe
care, ca poet, o proclamă şi în versuri („Că margini nu
cunoaşte păgâna-mi semeţie / Afară de trufie nimic navut-am sfânt.”) a produs şi o victimă care, din eternitate, va reprezenta o veşnică acuză; redau faptele aşa cum
le-a reconstituit Şerban Cioculescu, reprimându-mi orice comentariu:
„Mai acum 50 de ani şi mai bine funcţiona în locuinţa Margaretei Miller-Verghi din actuala stradă Gabriel
Peri, cercul artistic Maison d’Art, frecventat şi de Mateiu, bun prieten cu gazda. într-o zi, Mateiu a întrebat-o:
Dragă Margareta, nu-i aşa că ţii câteva lucruri nefolositoare în garaj? Nu mi l-ai putea pune la dispoziţie pentru câtva timp? Mi-ai face mare serviciu.
Desigur, Mateiu, astăzi chiar am să pun să fie golit şi
curăţat cum se cuvine.
Zis şi făcut. Mateiu a primit spaţiul de care avea nevoie, şi-a adus spre seară „lucrurile” şi venea aproape zilnic, tot spre seară, să ia sau să aducă ce-i trebuia. Într-un
rând a lipsit două-trei zile. În dimineaţa zilei următoare,
servitoarea îşi alarmează stăpâna:
Domnişoară, se aud din garaj vaiete omeneşti!
Nu se poate, s-o fi introdus vreo pisică şi miorlăie că
nu poate ieşi.
Nu, domnişoară, veniţi şi puneţi urechea să vă lămuriţi.
Aşa era cum spusese fata din casă. În lipsa cheii, care
se găsea la Mateiu, uşa a fost forţată de un lăcătuş. În garaj a fost găsită o femeie bătrână, uitată de Mateiu. Vă las
să ghiciţi cine era.
Peste câţiva ani, Mateiu se însoară cu stăpâna moşiei
Sion, unde se şi instalează, după expirarea contractului
de arendă. Peste câtva timp îi spune soţiei:
Dragă Marico, uite ce te rog... Îi port de grijă unei bătrâne, care a slujit cu credinţă zeci de ani la părinţii mei.
Aş vrea să-i găsim un loc în căsoaiele noastre de pe lângă conac şi să i se facă un modest tain zilnic. Ce zici?
De acord, Mateiu.
La moartea bătrânei, care n-a întârziat prea mult, Marica a aflat de adevărata identitate a nefericitei. Atunci ea
s-a adresat lui Mateiu cu aceste cuvinte:
Bine, Mateiu, se poate să nu-mi spui că era mama ta?
Aş fi poftit-o să stea cu noi în conac, aş fi cinstit-o cum
se cuvenea.
Aristocraţia, în concluzie, e de ordin etic, iar nu de
naştere şi nicidecum de ficţiune.”
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Ioan Moldovan - 60

Născut la 20 martie (în acte 21 martie) 1952 în satul Mureşenii de Câmpie, comuna Sava (astăzi comuna Palatca), judeţul Cluj. Este remarcat de Ana Blandiana la Poşta redacţiei a revistei „Contemporanul” şi de Adrian
Păunescu în pagina „Ave” a revistei „Tribuna”. În 1972 intră primul la Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai”– secţia română-latină şi, începând cu anul al doilea, activează la revista studenţească „Echinox”, fiind redactor, apoi secretar de redacţie.
În 1980 debutează editorial cu volumul de poezie Viaţa fără nume. Urmează în 1983 volumul Exerciţii de
transparenţă la editura „Cartea românească” şi în 1989 volumul Insomnii lângă munţi, la aceeaşi editură. În 1993
îi apare volumul Arta răbdării (Ed. Dacia); în 1997, Avantajele insomniei, antologie de autor (Ed. Helicon, Timişoara); în 1999, Tratat de oboseală (Ed. Clusium) şi O uitare de texte, antologie de autor cu o secţiune de şapte
Inedite (Ed. Axa, Botoşani, colecţia „La steaua – poeţi optzecişti”); în 2002, la împlinirea vârstei de 50 de ani, editura „Dacia” îi tipăreşte volumul Interioarele nebune, în colecţia „Poeţii Urbei”, o selecţie de autor din volumele
publicate anterior, urmată de secţiunea care dă titlul volumului conţinând 31 de poeme inedite.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al PEN-clubului român.

Ioan MOLDOVAN

îmi câştig viaţa

Necontenit prin apele sărace cu peşti tragici pe sub
răchite îngreunate de
Pişatul tulbure galeş bogat al calului Victor şi
Căruţaşul încă mestecând codrul de pâine şi mirosind a ţuică
Mormăind mereu: dii!
Până la mare noapte şi paie briză de august
Suntem departe de origini inhalăm aerul vieţii scurte şi seci
Te urmez până-n al şaptelea strat
Unde Mătuşa ta Schiloada ne hrăneşte cu o perversă înţelegere
A iubirii noastre sfruntate
Până la Unchiul tău de la Munte cu obrajii umflaţi
de îmbucătura de caş
Mestecând cu dinţi de viplă şi privindu-ne cu
subînţeles

Eseu
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Făcând ceva pe povestea noastră de mântuială adusă de la oraş
Nu vreau să te visez, vreau să sug una dintre ţâţele
tale exponenţiale
Acolo în enclava unde moartea noastră a început
Cu un hârâit de plămâni şi cu alte pofte pe covoraşe
de iută
Peste care ne-am tăvălit uzi de furie
Odăile din case străine, cu aşternuturi străine, cu
obiecte de care nu ne păsa
Pentru că aveam timp puţin şi pofte mari
Cerneală uscată demult în sânge pe limbă pe
limburi

toată ziua bună ziua

Mă trezesc mă scutur ca un câine orfan
Trece o vreme de privire lungă-n gol
Ca de bou ieşit în rât pe iarba brumată când se uită
În răchite ori la ultimele stele de dimineaţă
Mi-e somn nu mi-e somn mi-e somn
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Numai lucruri pe care nu le-a păţit nimeni
Îmi port din odaie-n odaie sabia scutul biciuşca
tolba
Îmi privesc guşa
Privesc şi guşa porumbeilor timoraţi cărora le-am
adus grâu
Dintr-o călătorie la Cărăsău
Am o mâncărime a pielii de drac, învechita-mi piele
Pe care n-a mai mângâiat-o iubirea
Nu prea ne găsim locul în evenimente
Mereu prin colb şi prin mâl
Urzicaţi de urzicile cele mai vii, de gardurile de
spini
Dar dacă-l trec sunt dincolo în timpul tandru

lumina strâmbă

Mă uit precum un cimpanzeu în gol
Lovit de o melancolie tâmpă
Dau cu privirea ocol după ocol
Să văd şi eu lumina strâmbă
Mă uit în gol ca cimpanzeul
Ce nu-şi cunoaşte niciodată zeul
Cărui înclină fruntea lui teşită
Sub care lumea-i fuşerită
De-un caligraf dolent şi indolent
Mă uit ca maimuţoiul
Picnit deodată de o jale tâmpă
În nimic
Ochii sleioşi, îngălbeniţi şi trişti
Neputincioşi ideii că exişti
Asemeni unui spic
Cu boabe-n care creşte lent
Alimentul Inclement

cu o mare placiditate

Tocmai pe când coboram din tramvai
Scânteioara roz-mov a căţeluşei Rita se zbătea
În bulboana celor cinci bravi pofticioşi dulăi şi
căţelandri
Estimp Doamnele Lucrătoare priveau drama cu o
mare placiditate
Poate îşi aminteau o cumplită primejdie
Pe care o trecuseră într-un fel din care făcuseră secretul singur
Al vieţii lor secătuite
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nici acum

Precum în visul repetitiv al lui Montale , în care
nu-şi amintea adresa casei spre care alerga,
La Cluj în Gară
Nu-mi aminteam numărul de telefon de-acasă din
Oradea
Pentru a anunţa că pornesc într-acolo
Mă învârteam încercând să nu mă clatin prea mult
prin faţa telefoanelor
Încercam din răsputeri să-mi amintesc Numărul
Nu mi l-am amintit nici chiar forţând Lucrurile
Am introdus monedă după monedă în aparat sperând că
În virtutea cine ştie cărei memorii involuntare
Îmi voi aduce aminte Numărul
Apoi m-am suit într-un tren şi am pornit spre casă
Nici acum nu ştiu dacă am ajuns

o înfricoşare de iarnă de demult

Totul a fost alb moale şi luminos. A fost. Îmi amintesc că
Fratele meu Alexandru mai mic decât mine
Era mai curajos
Când ne-am întâlnit cu Boxerul – un golan de
cartier
Cu câţiva ani mai mare decât mine –
Inima-mi bătea de se-auzea în piaţă
L-am lovit cu pumnul în faţă şi am fugit
Fratele meu a rămas pe loc
Era o amiază de iarnă
Ce ins fricos am fost o întreagă viaţă
Pe frate-meu nu-l mai aflu şi iarăşi e iarnă şi iar
n-am murit

scurtă proză

Mi se întâmplă în ultima vreme nişte lucruri (e un
fel de-a zice) care, puse
cap la cap, mai târziu îşi vor releva apartenenţa la
Scenariu. Pe buza de jos
mi-a apărut o rană vişinie: îmi aminteşte de furiile
erotice ale adolescenţei. Din
nara stângă am suflat un cheag de sânge, seară de
seară suport
pedeapsa corporală a Mâncărimii, mă surprind uitându-mă ca un cimpanzeu
lovit brusc de tâmpă melancolie în golul dintre oameni, pe când aştept în
Staţie. Mă întreb, uite mă întreb ce vor fi având
acestea toate
cu hotărârea mea nocturnă de a curăţa putinele şi
locul. Şi, mai ales, mai ales,
de ce tot pup mieii acestei primăveri, cutreierând
fără nimeni acareturile
Gospodarului?
Eseu

Dan Bogdan Hanu - 50
Născut la 24 mai 1962, la Rădăuţi. Studii gimnaziale şi liceul de matematică-fizică “George Bacovia” din Bacău, promoţia 1981. A absolvit Facultatea de Geofizică a Universităţii din Bucureşti în 1987. Doctor în geofizică
(1999), membru USR (din 2003). A debutat publicistic în revista “Ateneu” (iulie 1990). Autor al volumelor: “Vindecarea de simetrie” (Editura Cronica, 1999), “Portret în cuţit” (Editura Vinea, 2001), “Cartea invaziilor (Vinea,
2004), “Eyeless în Paris” (Vinea, 2006). Premiul naţional pentru poezie (debut) “Mihai Eminescu” (2000), premiul
revistei “Tomis” (2001), premiul pentru poezie “George Bacovia” (2003); premiul revistei electronice “Clouds”,
New York (2004).

Dan Bogdan Hanu

O casă, aproape nimic

o casă
privirea ei întoarsă-i moştenire stoarsă
ciur prin care zorile se cer n
scormonind cotloane ca nişte hăuri de pîslă
forfecînd hăţişuri de coridoare înguste
unde lumina e o cusătură în trecere pe acolo şi pîrîie
şfichiuie sleită în vîlvătăi linguşitoare
şi doar un murmur răzbate
„mă voi îngropa în poezie ca o secure a războiului
la mare adîncime tăişul nu mai poate fi ocolit”
una din acele clădiri cu o cruzime mocnită
de aisberg
depozitare fără scrupule ale unei subtile ameninţări
torcînd înăbuşit undeva în fundal
dar pentru aşa ceva trebuie să te obişnuieşti
să adăstezi dincoace de porţi
mîinile şi picioarele n-ar mai avea trebuinţă
năucit azvîrlit sub soarele cu dinţi ca după o externare
subită
demodat şi decadent deopotrivă
glifă de veghe zgîlţîită de friguri după ce s-a perpelit în
cuptoarele istoriilor
unde nu şi-a găsit locul
glifă în lumina amorţită întărită ca mierea pe pereţii
chiupurilor
o casă
somptuozitatea ei măcinată erodată
de rutina gesturilor ce au încolţit-o pe dinăuntru
semănînd izbitor cu preocupările importante
pentru care nu s-a aflat încă moaşă să le tragă afară
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un văl de cheaguri plutind peste circumvoluţiuni
obsesii le-am spune
dacă aici n-ar fi aproape nimic de care să te legi
aproape nimic să te ajute să mergi mai departe
privirea strînsă pumn
ţinînd oasele în loc
(martie 2010)

Maestrul intravenos

dacă ai putea înţelege foarte puţin
doar atît cît ţi-ar trebui ca să respiri
înţelegerea n-a avut, n-a nimerit niciodată, la capătul ei,
speranţa
să-i facă vînt de la-nceput i-a fost uşor, să se lepede
ca de o călăuză dezlînată şi nătîngă
ce insista s-o poarte pe căi bătătorite
cu însufleţirea ei, boare strînsă din nesăbuinţe şi nerozii
rutina asta, un vînticel de seară zoomzăind la ore
nepotrivite
clinchetind feng shui oscioarele unei tristeţi neînhumate
e-aproape dusă
cine însă va răzbate prin măduva sfărîmicioasă zidită în
jur
cine va şti să-l întrezărească
pe maestrul intravenos
ce drept păstor şi-nţepător întru toate fostu-le-a
rîcîind, răşchirat în pîclă de ţesuturi rarefiate, măcinate,
năruite
mugind înlănţuit, şiroind în delicii ce-l ţin departe,
singur
şi nu pot fi rîvnite
(martie 2010)
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Ştiu, distanţa

ştiu, e distanţa
cea care locuieşte cel mai aproape de moarte,
locţiitorul de nădejde,
abisul şi-a tîrît poalele prin aceste unghere,
dezarmată, lumina a lăsat hieroglife tremurătoare pe
duşumele,
mica siberie aşteptă aici, credincioasă,
sahara mutată în inbox,
caravane digitale înghiţite în trombe de pixeli,
o sahară tulburată arar de constelaţia spam,
pîlpîind stins,
bin-ul, fostă mare în care orice formă de viaţă
s-a năruit,
scînteind uneori în vîltoarea sinapselor,
văd o pistă, un coridor scăpat prin căptuşeala lumii,
ştiu, e capul taurului nimerind mereu faldurile înfoiate,
fata morgana dezghiocată de fiecare dată în gol,
învelişul fără cusur,
vorbăria imensă, chitul zilelor
(februarie 2010)

Anunţ: Vînd a(o)rtă poetică

chilie cu kyrie confort minimalist vedere spre-o nălucă
lumină răzuită prinsă-n candelă şi mînă să o ducă
(martie 2010)

Wormhole (în Contrapoem)

stufăriş de eufemisme cît vezi cu ochii, lehamitea-i la
adăpost, nevătămată
maceta e tocită, răpusă de rugină, amînarea la-ndemînă
amintirile – formol pentru mici bijuterii, curiozităţi,
cîteva piese de rezistenţă
şi, foarte tîrziu, al doilea lichid amniotic
ai fi dorit ca orice adiere să fie o fîşie din mireasma
poeziei
după eforturi ce n-au întemeiat nimic, înveţi să te obişnuieşti că nu-i
decît dîra trecutului, scara trasă la cer,
asaltul dat ca să-şi astîmpere apucăturile de colecţionar
mulţumit cu miniaturi decupate, cu efigii de buzunar
în graba aceea proprie celor preocupaţi de efect

destul pentru o memorie înţesată de scurtături
brăzdată de încă nestrăbătute găuri de vierme
(fără asenănare şi chip e pacienţa viermilor, ei înoadă
capetele)
destul pentru palma dusă în dreptul inimii, apăsată abia
găsind zaua falsă, trecînd dincolo
(februarie 2010)

Poezia…unde e poezia?
(tăcerea ei ne omoară)

e încă bine cîtă vreme cititul e singurul bandaj
prin care rana nu răzbate afară
nu se cască spre lume
încă bine strîns înfăşurat în pagini
să-ţi vezi de citit mai departe
nu mai e voie să-ţi mărturiseşti aerul
poate doar să ai aerul că ai face asta
că ai cunoaşte-o printre altele
sînt lucruri mai importante în viaţă
deşi privirea nimereşte atît de rar aici
mereu în altă parte
numai în viaţă nu
în faţă de unde se aşteaptă sosirea punctului rătăcitor
unde deocamdată cresc precum cercurile arborilor
rînduri rînduri de oameni tăcuţi
ca în fotografiile acelea în care
nu se cunoaşte motivul
dar fac prinsoare că la mijloc e presiunea arhetipurilor
care nu dau la pace
toţi stau aliniaţi cu mîinile împreunate
mai jos de curea
ca şi cum ar alcătui un zid
ca şi cum orizontul ar fi o lovitură de pedeapsă

*
armură nu-i pentru moartea ce podideşte pe dinăuntru
tot mai anevoie desluşesc ce-mi stă faţă
ochii prind doar imagini aflate la mare depărtare
asta mă lasă de-a dreptul într-un viitor ce
dacă va fi atins
îmi va arăta în amănunt tot ce
acum
dacă aş vedea clar aş ocoli
e al treilea ochi
ispăşind
povara unui mare năvod
vechi lucruri, date acum în vileag, ajunse colecţii de viaţă
nor
aşternut
peste frunte
strălucirea putregaiului e nimb şi mitră
ţesînd
cu
pioasă
lentoare
încalecă, tulbură hermeneutica firmelor, semantica plasîntunericul
celorlalţi
doi
melor stradale

o casă de schimb cauţi, conversia vertijului de azi
în luminişul de ieri
dar alchimia-i limbă moartă, sîntem încercuiţi
nimic cardio-vascular, însă ceva plesneşte
tăcute cuprinderi clinice deprinderi
variaţiuni pe-aceeaşi mistică interioară
simulacrele dau brînci, miturile se-nclină, se prăvălesc
în direct
me too (eu asemenea lor)
şi aroganţa, nelipsită la inaugurări, vuind cale de cîteva
cuartaluri
cam neconvingător pentru o posteritate subînţeleasă
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*
mucenici ai dezordinii mînînd turme de ifose
doar fum împleticind privirile şi stîlcind vorbele
împotriviri ce apasă umerii şi strîng hotarele-n laţ
în zile ce nu-s decît edemul celor trecute
edem al Edenului părăsit în grabă
zile cu soarele cît o groapă
îndeajuns cît să-i îmbrăţişeze pe toţi
mai puţin puterea de a înţelege
scăpată mereu din marile încercuiri
(ianuarie 2010)
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Stela CoVACi

Note de jurnal

Iarna anului 1980, luna ianuarie. Se împlineau 130
de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu. Zăpada era
multă şi se tot aşeza blând, mângâindu-ne, încălzindune, parcă. Miracolul se petrecea ca de la sine: un magnetism al spiritelor aparte care ne atrăgea, seară de seară, în cuibul boem al poetului Nichita Stănescu, situat
în Piaţa Amzei, într-un bloc, la etajul IV, cu vedere spre
o curte interioară presărată cu plopi. Printre ei, mult
răsfăţatul „Plopul Gică”, în al cărui „freamăt de frunze”
desluşesc, parcă, o chemare târzie către geamul poetului (dispărut apoi prea timpuriu, în 1983).
Prietenii veneau şi plecau, pierzându-se îmbrăţişaţi
de vântoasele acelei ierni. În încăperea care ţinea loc de
sufragerie, bar şi dormitor (la nevoie), trona un bufet mobilă veche şi preţioasă cu colonade sculptate, sertare şi sertăraşe secrete, adăpostind manuscrisele poetului, colecţia de monezi şi medalii antice, iar câte o dată
nişte bancnote „ de sine nestătătoare”. Pe pereţi, două
uleiuri impresionante ale hăruitului şi incomodului Sorin Dumitrescu (foarte drag şi necesar lui Nichita întru
redresare), tablouri ce aminteau de cutremurul din noi
şi din afara noastră. Mai existau multe desene inspirate de iubirea ce şi-o purtau între ei artiştii boemi. Printre ei, mult prea emotivul Mircia Dumitrescu, cel care
ne zugrăvea poznaşi în jurul aceleiaşi mese rotunde, cu
scaune insuficiente, la care nu ştiu cum încăpeam, cât
de mulţi am fi fost.
Dar din acea seară, anume, amintirea mea modifică descrierea. Obiectele amintite dispar ca de pe un
ecran. Rămân doar pereţii albi pe care Nichita atârnase, ca într-un altar, icoane: mărite şi înrămate cele patru
portrete ale lui Eminescu, singurele păstrătoare ale dovezilor că el a fost om, dar şi geniul care a salvat spiritualitatea acestui neam încercat, facându-l să se apropie
vertiginos de valorile altor naţii cu străvechi începuturi.
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Trecuse de miezul nopţii. Aşteptam să rămânem cât
mai puţini pentru ceremonial: Nichita, Dora, eu, Aurel
Covaci - zis şi „bătrânul şef de trib” şi, mai cu seamă,
discretul, veneratul, omul cu zâmbetul cel mai blând ce
l-am întâlnit vreodată, cel căruia la începutul cunoştinţei noastre, prin 1967, îi mai spuneam „ domn’ Profesor” din mare respect, dar el era mult mai mult, căci ne
apropiasem ca de un frate mai mare pierdut cândva şi
regăsit, în lumea literară a anilor ’70-’80, e drept, care
devenise „Domnul Şora, drag nouă tuturora”.
Prima oară, a apărut la o petrecere în „Casa Covaci”
adus de frumoasa Sanda, fiica sa oacheşă şi foc de deşteaptă, spontană şi năzdrăvană. Nu pot să uit cum m-a
invitat Sanda, doar pe mine, să-mi arate darul primit de
la Paris prin mesageri tainici de la cel ce ar urma să-i
fie naş de cununie, dar de la distanţa impusă de restricţiile acelor vremuri. Acesta fiind Eugen Ionescu, foarte
apropiat Domnului Şora întreaga sa viaţă. Sanda a dat
la iveală, dintr-o cutie fermecată, cea mai suavă şi boticeliană rochie de mireasă: dintr-o mătase ivorie ca o
spumă, presărată toată cu flori de lămâiţă ale căror petale erau confecţionate din sideful irizat de cochilii mediteraneene.
La întâlnirile noastre, atmosfera se crea de la sine.
Gazdele nu aveau interese şi pretenţii de nici un fel de
la oaspeţi; singura dorinţă şi nevoie erau ca cei de faţă
să primească cu bucurie şi încredere darul inimilor, bucatele şi vinul. Domnului Şora i se vedea exuberanţa pe
chip. Totdeauna, elegant, iradiind din toţi porii o nobleţe aparte, dansa întreaga noapte cu toate doamnele şi domnişoarele boeme pe care le cuprindea în haloul propriei fiinţe graţioase, de mare fineţe şi profunzime. Vorbea doar uneori, pentru că aşa vroia; el prefera să savureze Sympozionul care se desfăşura prilejuit
de ocazii spontane sau Măreţe Sărbători, cum le denuHYPERION
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misem, inventând ocazii „la Arnoteni” - poreclă dată
nouă de Vlad Ciobanu, cel în permanenţă pregătit să
ne sară în ajutor.
Poetul Nichita Stănescu îi era asemănător Domnului Şora în acel „carpe diem” înţeles metafizic, de un
rang aparte. Pe Nichita, cum am mai mărturisit, rare ori
l-am surprins cufundat în tristeţe. Era, de obicei, exuberant, căutând bucuria în „mijlocul fenomenelor”. „Descindem din viaţă” - spunea el,
încurajându-ne, „ce pisica Penelopei să ne supărăm!” Domnul Şora şi Nichita, creaturi ale
lui Dumnezeu modelate dintrun lut aparte, al iubirii şi toleranţei depline, doar că Nichita
avea o nerăbdare a cunoaşterii.
Trăind frenetic, nu s-a cruţat şi
a ars ca un rug autodevorânduse, veşnic grăbit să recupereze
„trăita neviaţă”.
Noaptea aceea de ianuarie
1980 i-am dedicat-o, cu plecăciune, genialului Poet, Mihai
Eminescu. Am închinat păhărelele cu licoarea seculară în
cinstea nemuritorului. Miraculoasa băutură ne-a înflorit
spontan pajiştile inimii. Am
cântat rând pe rând acele romanţe care circulau, aproape
anonime, melodii de la finele
secolului XIX , răscolind simţirea esenţială: dragostea, nepotrivirea şi moartea, atunci şi
acum. Domnul Şora era acolo
şi aduna cu ochi nesăţioşi fericirea şi vorbele frumosului poet şi straniu, Nichita, cum ne sugera ritualul, stând
în picioare, în mijlocul camerei. Afară, în balconul troienit, tropăia viscolul sălbatic. Apoi, Nichita a dorit să
asculte „cum cântau bunicile plângând”, versuri de Eminescu. Erau acele melodii inedite compuse de mama
mea, Eleonora. Una dintre ele numită „S-a dus amorul...” părea elegia de final, potrivită fiecăruia... „Şi poate că nici este loc/ Pe-o lume de mizerii/ Pentr-un atât
de trist noroc/ renăscător durerii...” „ Cum cântau bunicile plângând?” întreba nostalgic Nichita. El mă ascultase, prin 1967-68 cântând zeci de romanţe străvechi, desuete şi parfumate, alinturi din copilărie la sânul bunicii mele, de neam polonez, Aglaia Iacinschi. Nichita a
publicat din textele lor, câte au încăput pe două pagini
de mijloc ale unui număr al Gazetei Literare. Acum sunau ca nişte psalmi despre iubiri ce au fost odată, ca niciodată.
Domnul Şora, copleşit de emoţia şi sacralitatea momentului, l-a văzut pe poetul cel viu din mijlocul nostru înclinând fruntea în faţa portretelor şi vorbind către poetul „din negura vremii” - „Mişule, te rog îngăduie-mi şi mie să scriu şi eu poemul Luceafărul chiar în
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această noapte. Voi fi cuviincios şi-l voi comunica doar
câtorva prieteni, aici de faţă, apoi îl voi trimite în eter.”
Ţinând în mâna dreaptă volumul „marelui înaintaş”,
Nichita, stând solemn în picioare sub unicul bec din tavan, a reconstruit pentru propriul său univers, propriul
său Luceafăr, strofă de strofă. Izvorau din surprinzătoarea imaginaţie expresii de o altă factură, miez şi înveliş nichitian, dar tot în inepuizabila limbă românească.
„Sunt poliglot de limbă română”
a precizat cândva poetul Nichita Stănescu.
Domnul Şora, ca şi noi ceilalţi, scufundaţi de Nichita în
alte „ceruri şi vise înalte” eram
norocoşii trimişi de poetul vizionar spre marele infinit în
posibilele maşini zburătoare
ale extazului.
Ora era târzie, Miracolul se
terminase. Nu ne-au rămas decât încântarea şi mirarea „clipei cea repede ce ni s-a dat”. Luceafărul lui Nichita Stănescu se
pierduse în eter dacă nu cumva
vom avea şansa să-l descoperim între sutele de fişe întocmite conştiincios după înregistrările aparaturii T.O. instalate în
locuinţa poetului încă din 1977
şi care a funcţionat zi şi noapte
slujind „istoria secretă” a literaturii. Nu cred totuşi în această
şansă pentru că este imposibil
să înregistrezi un miracol.
Apoi, Nichita şi Aurel au
propus să facem o plimbare până la noi, la „Casa Covaci”, să ascultăm muzica preferată de după miezul nopţii şi să bem şampanie. Ieşind pe palier, Nichita a rupt
un ram din ficusul veşnic verde şi ne-am năpustit cu toţii în braţele viscolului. Zăpada crescuse la peste un metru, vijelia o modela în dune ca nişte valuri pe toată Calea Victoriei. „Suntem nişte atlanţi!” striga Nichita şi ridica precum Moise călăuzitorul, ramura verde cât mai
sus, făcând pârtie. După el, eu şi cu Dora, mult adorata
muză a poetului, ambele provenite din asprul nord al
Moldovei, peştoaice luptătoare contra curentelor maligne, înaintam vitejeşte fredonând melodii hibernale. Aurel la braţ cu Domnul Şora, cu Nichita înainte-mergătorul erau eroii noştri de nestăvilit. Ei ne-au scos la liman
pe pământul făgăduinţei, pe „fâşia acelui loc îngust, tăiat la mijloc de un lătrat de câine...” la Casa Covaci de
pe strada Gr. Alexandrescu 21.
Domnul Şora, ca şi Domnul profesor Edgar Papu,
prieten suav şi neprihănit în alte momente festive, neau dominat şi ne-au îndrumat generaţia, pentru a nu ne
pierde continuitatea şi esenţa.
August 2011
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Nichita Stănescu - Inedit
MUNCA
DE CREATOR

s

Marin Mincu,
de NIchita Stănescu

Interviu

Reporterul: Stimate Nichita Stănescu,
după activitatea bogată desfăşurată
atât în calitate de poet, cât şi în aceea de publicist, după laurii obţinuţi recent în Iugoslavia, aş îndrăzni o întrebare care ţinteşte mai mult viitorul: la
ce lucrează poetul sau publicistul Nichita Stănescu în prezent?
Nichita Stănescu: Am sub tipar o carte
gata încheiată, numită Noduri şi semne. Este o carte de meditaţie filosofică
care cred că va interesa o arie foarte
largă de cititori şi, cu precădere, adolescenţii şi studenţii, şi elevii de liceu.
În afară de asta, în prezent, lucrez la
o carte intitulată Subit şi care conţine un circuit de poezii de tip meditativ pe care nu le pot defini pentru
că nu le-am încredinţat încă nici măcar tiparului în presă, în jurnale, în reviste, ca să am o confruntare cu cititorii. Acest Subit ar trebui să semnifice, pentru mine, o înnoire a mijloacelor de expresie, dar nu o înnoire forţată, ci una datorită acumulărilor în
timp, o încercare de nestilizare a versului, o încercare de a scăpa din diverse ticuri şi manierisme involuntare, pe
care practica îndelungată a versului le
atrage aproape fiecărui scriitor.
Reporterul: Aţi publicat în decursul
vremii,numeroase articole, însemnări,
portrete, medalioane. Cînd vor fi, poate adunate într-o singură carte?
Nichita Stănescu:Într-o singură carte nici
nu doresc să le adun pentru că nu toate au aceeaşi valoare, unele au un caracter mai conjunctural, altele au un
caracter de lucru, de serviciu, ca să
spun aşa. După ce mi-a apărut cartea Respirări, în care am adunat câteva din eseurile mele, acum am în vedere, într-un plan mai general, să scriu
o carte foarte compactă numită Noua
frontieră a sufletului uman, o carte
care pleacă de la teza că poezia şi poezia din om, în genere, este una dintre dimensiunile cele mai puternice pe
care le are umanitatea şi care o justifică în existenţa ei. În fine, cartea va fi
o pledoarie amplă şi mi-ar fi mai greu
să rezum în două vorbe, dar cam acesta este sensul ei în general.
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Cântec, a apărut în volumul Un pământ numit România (1969), reluat în Opere,I, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003 (p. 730/1493), dar fără versiunea inedită iniţială, aflată deunăzi într-un depozit de carte public.
Mircea Coloşenco

CÎNTEC

Nu mă face frumos nici tristeţea
nici amurgul, nici foamea
nici inima altuia, nici copacii altuia
nici strada goală de tine
nici caii, nici iarba
nici pietrele
nici cuvintele prin ale căror
vocale
pot să privesc
ca prin nişte orbite goale.
HYPERION
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Vera Popescu şi Stela Covaci
împreună cu fiul şi soţul.

Vera PoPESCU

S

AMINTIRI DESPRE NICHITA STĂNESCU

Sunt Vera Popescu, din Ploieşti, verişoara poetului,
mama mea – Olga – fiind sora mai mare a mamei lui
Nichita – Tatiana.
M-am născut cu doi ani înaintea lui Nini – după cum
îi spuneam în Familie, iar tanti Tania (mama lui), îl alinta cu „Ninişor”.
În Ploieşti, locuieşte o altă verişoară comună – Nadianăscută în 1934, fiica lui Iosif, frate al mamelor noastre, iar în Piteşti, trăieşte acum vărul Nichita, născut la
1 aprilie 1933 ( a doua zi după naşterea lui Nini), fiul lui
Vasile, cel mai în vârstă frate al mamelor noastre.
Pe Nini l-am iubit toţi foarte mult, căci era un copil
tare frumos şi năzdrăvan.
Ţin minte că, mic fiind, avea o perniţă pe care o botezase „Bizi-bizi” şi fără de care nu putea dormi. Feţele de pernă erau brodate cu iepuraşi, căţei, pisicuţe, etc.
care-l distrau grozav şi cu care vorbea.
Fiind atât de drăgălaş, o mătuşă – tanti Lili – soţia
luio nenea Gicu „Scăpătorul” brodase pe bărbiţă „Nu
mă sărutaţi!”– Nenea Gicu era fratele tatălui poetului
– Nenea Calae şi îl scăpa pe Nini de bătăile promise de
mama.
Ţin minte că aveam 7 ani când am fost la el singură
să-l felicit (pe furiş de mama, care hotărâse să mergem
împreună după amiază, iar eu n-am mai avut răbdare)
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şi i-am dăruit nişte zambile şi…o ciocolată pe care am
savurat-o împreună !
Nini avea o bonă –Ana -, unguroaică de origine, pe
care o iubea mult, deoarece avea darul povestirii şi mereu o ruga: „Anita mea, mai spune-mi o povestiuoară !”
Noi am fost o familie foarte unită, ne strângeam de
fiecare Crăciun şi Paşti, dar şi în restul timpului anului,
cu orice prilej.
Nini venea adesea cu multă bucurie şi la noi, unde
locuia şi bunicul nostru matern – Nichita Cereaciukin
– era foarte cuviincios, îi spunea totdeauna „sărut-mâna”, ca şi tatălui său, chiar şi mai târziu când era mare.
De fiecare dată când venea, îmi răscolea toate jucăriile şi jucam cu multă plăcere „marocco” ( un joc cu beţişoare), crochet şi ping-pong, iar vara, în nisip construiam castele – ale lui erau cele mai frumoase.
Mariana – sora lui mai mică -, în schimb, era atrasă
de păpuşile mele.
După cum am mai spus, întreaga familie era unită,
nenea Calae avea, la rândul său, 4 surori şi 4 fraţi care,
cu toate că nu locuiau la Ploieşti, veneau adesea, de pe
unde locuia fiecare: Bucureşti, Craiova, Arad şi Curtea
de Argeş, împreună cu copiii lor, deoarece părinţii lui
Nini erau foarte primitori.
În perioada războiului, în 1943, am stat câteva luni
la Drajna de Sus, unde familia Stănescu era evacuată la

Memoria

rude şi ţin minte că citeam pe nerăsuflate „Cei trei Muschetari” şi „După 20 de ani” de Dumas; bineînţeles că eu
citeam mai întâi primul volum iar Nini aştepta cu nerăbdare să citească şi el.
Tot atunci, într-o după amiază, când părinţii dormeau, eu şi Nini, ne-am dus singuri să vedem un castru
roman. Nini dorea să caute monede şi, la un moment
dat, când eu nu auzeam decât zumzetul albinelor, el îmi
spune: „auzi tropăitul legiunilor romane?”.
O altă întâmplare nostimă din aceeaşi perioadă din
copilăria lui: când a fost cu tatăl său la Vălenii-de-Munte
să-l înscrie în clasa I la Liceul Sf-ţii Petru şi Pavel (acolo
era evacuată Cancelaria Liceului în ultimii ani ai războiului), deodată începe bombardamentul la Ploieşti.
Ajuns acasă, emoţionat, cu sufletul la gură îi spune
tanti Taniei:”Mămico, ce învălmăşeală mare a fost acolo, la şcoală, când a început bombardamentul: erau mămici peste tătici, tătici peste mămici şi copiii, care urlau!
Împreună, am mai petrecut vacanţe frumoase la Buşteni, la Predeal, la Mare!
Nini cânta frumos la acordeon – avea unul mic marca Hohner- şi modela figuri de soldaţi şi cai din plastilină, cânta frumos şi la pian. Aveam o profesoară comună, pe D-na Gheorghiu care, la fiecare sfârşit de an, organiza o audiţie muzicală, intitulată de dânsa „examen”:
trebuia să interpretăm pe dinafară 2-3 bucăţi.
Nini era foarte emotiv, astfel că la interpretarea primei bucăţi după un pasaj, n-a ştiut să continue şi a luato de la capăt, poticnindu-se iarăşi; atunci profesoara a
înţeles şi i-a spus cu blândeţe: „bine, acum treci la cealaltă”, piesă pe care interpretat-o perfect.
În clasele superioare de liceu, a început să prindă gustul de a dansa şi-mi amintesc cum l-am surprins exersând de zor, cu prietenii lui, ţinând scaunele în chip de
partenere.
În 1952, casa părintească a familiei Stănescu a fost
naţionalizată şi, ca urmare, părinţii, Nini, Mariana şi
Cristina – sora mai mică, înfiată – a fost evacuată şi obligată să plece la ţară. Atunci, au intervenit părinţii mei
şi autorităţile au fost de acord să fie găzduiţi la noi acasă pe strada Caraiman ca „toleraţi”, după cum era scris
în „Cartea de imobil” respectivă; noroc că eu şi Nini
eram studenţi şi veneam acasă doar sâmbăta şi duminica. Familia Stănescu a locuit la noi aproape 2 ani, după
care, pentru o perioadă de tranzit, în casa lui nenea Gicu
„Scăpătorul” au reuşit să revină „ca chiriaşi ai statului” în
jumătate din casa ce fusese a lor.
Am fost şi la nunta lui Nini cu Magdalena, prima lui
soţie, tot ploieşteancă; acum în Noua Zeelandă.
În timpul studenţiei ( el în anul I, eu în anul III, mă
vedeam adesea cu Nini, care locuia la fratele cel mai în
vârstă al tatălui său – nenea Ionel – pe Calea Moşilor.
Mai târziu, ne mai întâlneam ocazional când venea la
Ploieşti, la nunta Marianei cu Carol Kovaci, când Nini
era deja căsătorit cu Doina Ciurea, prezentă şi ea împreună cu părinţii ei.
În 1976, pe când conduceam pe fiul meu – Andi, student în anul II la Facultatea de Istorie – la Bucureşti, de
unde pleca într-o excursie în Cehoslovacia, în gara de
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Nord din Ploieşti, l-am întâlnit pe Nini, venind de la părinţi şi ducea cu el, printre altele şi un borcan de dulceaţă făcută de tanti Tania. În tren, pe drumul spre Bucureşti, am stat mult de vorbă şi i-a povestit – printre altele – fiului meu cum avusese o restanţă la prof. Iorgu
Iordan. Atunci, Andi l-a întrebat „Nenea Nini, ai putea
să intervii la vreun profesor de-al meu dacă ar fi să am
şi eu vreo restanţă?”, la care Nini i-a răspuns „Nu, că tu
eşti un măgar deştept şi nu ai nevoie”.
Altă dată, am mers cu tanti Tania la Bucureşti. Nini
a aşteptat-o în Gara de Nord şi a ridicat-o în braţe când
a văzut-o – o iubea foarte mult pe mama sa.
În perioada facultăţii, în perioada 1975-1979, fiul
meu l-a vizitat adesea pe Nini, în Piaţa Amzei, unde era
mereu primit cu plăcere; într-o zi, când era mai multă
lume, au venit 2 bărbaţi români şi l-au invitat pe Nichita la Ambasada Suediei în legătură cu Premiul Nobel.
Nini i-a cerut fiului meu să-i ţină locul de gazdă până
se întoarce.
La înapoiere, nu a comentat nimic despre întâlnirea
la Ambasada Suediei.
Tot eu, împreună cu soţul meu şi cu dr. Rodion GALERIU – fiul părintelui GALERIU – am fost la tanti Tania acasă şi i-am anunţat nenorocirea decesului lui Nichita – dr. GALERIU venise mai întâi la mine şi soţul
meu, la serviciu, să ne anunţe.
La înmormântare, am fost cu toţii, trăind clipe teribile, de multă tristeţe şi emoţie. Mi-a rămas în minte
gestul lui Florin PIERSIC care i-a aruncat în groapă un
globuleţ de Pom de Crăciun – era doară chiar în preajma Crăciunului!
Acum, în Ploieşti, din anul 2001 există „Casa Memorială Nichita Stănescu”, situată pe „strada Nichita Stănescu” – casa a fost răscumpărată de la ultimii proprietari, cu sprijinul fostului Ministru al Culturii – dl. Ion
CARAMITRU şi ajutorul autorităţilor locale.
În „Casa memorială” se poate vedea mobila familiei
– dormitor, sufragerie, pian -, biroul şi maşina de scris
ale lui Nini, cărţi, fotografii, etc.
Mariana donase multe obiecte din timpul vieţii, iar
după deces, în 2002, lăsase prin testament multe cărţi
şi alte bunuri.
Şi eu am donat „Casei memoriale” obiecte pe care le
avusesem de la bunicii materni.
În centrul Municipiului Ploieşti se află statuia lui Nichita situată în parcul „Nichita Stănescu” şi până acum
câteva luni mai existase şi „Librăria Nichita Stănescu”;
în Municipiu mai există „Liceul Nichita Stănescu”, ca şi
„Grădiniţa Nichita Stănescu”.
Cu decesul Marianei, a dispărut, de fapt, familia Nicolae Stănescu căci:
Nicolae Stănescu – tatăl – a decedat în 1982,
Nichita, în 1983,
Cristina, în 1999,
Tatiana – mama – în 2001 şi, la sfârşit,
Mariana, în 2002.
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Nichita Stănescu
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Interviul cu memoriul feminist al Lindei
Mizejewski asupra desexuării Valahilor
Dadanubieni sub Moş Nekulay I Ceauşinul

T

Ad honorem Iohannis Lucae Caragialis,
auctoris valachici immarcescibilis

EUGEN-ION ESCU: Te-am cunoscut, o, memoriule fabulos si feminist al Lindei Mizejewski (din Harper’s Magazine, martie l987, pp.57-62), subtitulat The Romanians are
prisoners of sexlesssness, pe cînd auctricea ta nu era încă şefă
a Departamentului de Gender Studies la Ohio University, ci
numai free lance writer living in Pittsburgh – si nu directamente, foiletînd avid publicatiunea ianchee, dar descifrînd
o fotocopie trimesasă de Vlad Arghir, amic al lui Ion Bogdan Lefter, trăitor în Germania untului abundent si a culturii superioare de masă. Te descifram, te adnotam, te semnalam, Sorinului Pârv in USA te paraşutam, astfel definitiv
pierzindu-te... o vreme. Pînă ce Chris Lawson, free lancer
al revistei Vivid si însurat, la fine de parcurs profesional, cu
o Iaşiotă, adresa electronică a lui Paul Hiemstra o decela si,
prin acest nalt functionar alb Casei Albe, românofon prilejual, iarăşi acces, anţărţ, la tine îmi înlesnea.
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
Laudetur Christopher Lawson, lector dilectissime! Long live
this kind guy! He was so eager to read me from an imagological point of view!
EUGEN-ION ESCU: Chiar aşa de pozitiv esti, titulîndu-te The Erotic Stripped bare, cu privire la dezerotizarea
bieţilor Valahilor sub Moş Nekulay I Ceauşinul! Nici o exceptie ce să-ţi confirme regula experienţial dedusă nu vei fi
aflat printre ei, o, mirobolantule?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI: Ba
da, ba da...
EUGEN-ION ESCU: Il me tarde, Dear Memoir, de te
l’entendre égrener. Quand et comment cela s’est-il passé?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
Late one night, as I danced with a handsome young Roma-
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nian, he stopped and kissed me. We were standing on the
balcony of an apartment in Iaşi, a city twelve miles from the
Soviet border. The black-out streetlights of the city below
suggested something other than wartime desolation only
because of candlelight inside, the several glasses of wine
we had drunk, and the Willie Nelson cassette playing softly
in the background. Everyone else at the party had wandered away. Both of our cultures had taught us that this is the
scenario for romance, the moment to stop during a slow
dance for a soft kiss that might get deeper and deeper. But
when it happened, I was so shocked as if he had suddenly
picket my pocket. Then, beyond shock, pleasure. And then,
beyond pleasure, I peeled away the wrappings of romance and thought: No, this is Romania, this man a Romanian,
this moment imaginary.
EUGENION S. KOO ???
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
The eight months I had spent in Romania had conditioned
me to think of romance as a Western luxury, as unofficially
disapproved as punk rock or Levi’s. Sexuality is officially in
communist Romania, much as it was in the early years of
American television on programs like The donna Reed show.
Indeed, if there is an approved image of the individual on
black and white Romanian television and in the black and
white photographs in Romanian magazines, it is this chaste,
happily married icon, dressed modestly and «becomingly»,
if I may use a word from my parochial school days. The lovely women who sing folk songs on Sunday afternoon television in Romania are straight out of Lawrence Welk. Their
hairstyles, gestures and costumes suggest nothing so much
as the virtuousness of young matherhood. These are serious madonnas in a country where madonnahood is a state obligation. Childless couples are punished with extra taxes. Birth control devices are banned; abortion is illegal ex-
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cept when the life of the mother is endangered. Even then,
there must be a Communist Pary official present during
the procedure.
EUGEN-ION ESCU: Ei da, politica demografică a Tovului Nekulay cu decretu-i aferent, inamici ai practicilor
contraceptive, generatori de copii nedoriţi, «decreţei» numiţi, de frustrări, autoerotisme si elogii, orale acestea, to
Madam Palm and her five daughters. De cînd?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
The birth control ban was imposed in the late l960s in an
effort to increase the rate of population growth. But living
condition in Romania are wrenched and austere enough to
discourage family expansion. In cities throughout the country, most families live in two-bedroom flats like the one assigned to me and my husband in Iaşi. Ours was in a dirty
concrete building where rats, dogs, children and Gipsies
played and grated around the huge, open garage pit near
the entrance; where the state-controlled thermostat kept our
living room temperature at a crisp fifty degrees during the
coldest winter since World War II; and where the electricity
and the plumbing were equally unreliable.
EUGENION S.KOO: Iar cozile, ele, în ce sens le luăm la
purecat: în inţelesulor lor ertotic, de queues, sau economic,
de files d’attente interminables, minables même?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIYEJEWSKI:
Feeding even a small family is time-consuming and frustrating, what with long lines for milk and butter that start
to form at dawn, winter markets virtually without fresh vegetables or fruit, and ration tickets that will usually buy only
the fattiest cuts of pork. And the mother ot the «ideal», state-sanctioned, four-child Romanian family unit has likely
risked her life four times in hospitals where there is no guarantee that sheets will be changed, and where doctors and
nurses often set priorities for care on the basis of bribes: a
dressing changed, for instance, in return for an un opened
pack of Kent, an underground currency unique to Romania.
EUGEN-ION ESCU: I think there were plenty of questions you were unable to ask Romanians, dear Memoir. Am I right?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
There were many questions we were unable tu put even those Romanians we trusted. Where is the microphone in our
apartment? Are our desks «checked» occasionally? Is mail
sent to us through university «safe»? The matter of birth
control was another such question. All our friends had only
one or two children. These couples were roughly our age, in
their thirties or early forties. Were they able to obtain blackmarket devices, perhaps from Greek or Arabic students?
Had they had abortions? (The state spot-checks working
women for pregnancy in order to prevent them from having abortions.) Or did they simply resort to long stretches
of celibacy? My friends told me that the rhythm method was
widely known, but they didn’t want to talk about what happens when it fails. In crossing the border into Romania, my
husband and I also passed beyond a series of spiritual borders: borders of secrecy and distrust. And if a young Romanian kissing me on a balcony seemed to open a gap in one
of those borders, then it closed again as soon as we opened
our eyes and remembered where we were.
EUGENION S.KOO: When did you go to Romania please? And how about your hearing of Father Ceauşescu’s
sexual politics?
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MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI: I
went to Romania as a Fullbright lecturer in American literature. It was a problematic position, for while university
people in Romania are eager to have American faculty, the
government is not particularly happy to harbour Westerners, with their nylon parkas, rock music, magazines, and
strong opinions. Since I was there with my husband, I was
protected from one all too commun version of Romanian
sexual politics: constant courtship by men eager to marry a
passport out of the country. Occasionally such marriages do
take place, and the American Embassy tends to be cynical
about them, oftem with good cause. And single men who
go to Romania to teach ar warned by the Embassy that the
birth control ban makes them potential victims of seduction and politically sensitive paternity claims.
EUGEN-ION ESCU: Le contact avec les étrangers et
l’espionnite dont est malade tout régime ubuesque, marxien ou pas, faisaient couler beacoup d’encre, à l’Ouest, du
temps du Père Ceauşinski...
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
All relationships between Romanians and străinii, the lovely word for foreigners, take place in the nervous ambiguity of an unsettling, badly remembered dream. My husband
and I walked on thick pilings of hidden agendas. When we
were there, Romanians were required by law to report any
conversation they had with străinii to the Secret Police – Securitate – within twenty four hours.(A more recent decree
prohibits all conversations with foreigners without priour
permission from the state.) Citizens score valuable points
for reporting the unreported conversations of other citizens. A tip about a foreigner might result in opportunities
for travel out of the country or access to scarce goods. There are specially trusted university people who are permitted
to befriend visiting lecturers, but there were others who
took by no means negligible risks to keep company with
us, and they asked that in our apartment we never mention their names.
EUGENION S.KOO: Was really one of three Romanians involved in Securitate?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIYZEJEWSKI:
While the birth control diktat implicitly put the Secret Police in every Romanian bedroom, an American diplomat
warned us that they might be more literally present in ours.
It seemen me that any country that can’t get it’s plumbing
to work couldn’t possibly have a sophisticated surveillance
system. Still, there were times when sex itself seemed as covert to my husband and me as our secret friendships, and
we gradually came to see this as fundamental to any system
that aims to generate such a permeating distrust – a distrust
that would certainly prevent conspiracy, a distrust that begins with the senses, with the body, with intimacy. According to the Embassy, one of every three Romanians is involved in Securitate, and though we doubted that this was
true, we understood that it didn’t need to be true. The rumour itself is powerful and valuable, certainly as powerful
as our suspicion that we were constantly being overheard.
EUGEN-ION ESCU: The T.S. Eliot’s women come and
go/ talking about Micelangelo, whereas Steinbeck’s wellknown novel is an inquiry in men and mice, but Linda
Mizejewski’s report usually speaks of Romanians, foreigners, bugs and... invisible listeners!
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIJZEJEWSKI:
We will never know if there was in fact a microphone in our
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apartment. Some of our Romanian friends led us to believe
that we were always monitored, while others seemd certain
that the only bug was in the phone. Still, I would go to sleep
each night wondering the words we’d spoken that day had
been swept up and saved. Were they now being transcribed, made solid, black and white? Were they being translated into a history of which we could have no interpretation? We’ll never know, just as we’ll never know how carefully
planned and contrived our lives were that year. Once, bending far out over our balcony, where presumably, the microphone could not pick up our voices, a Romanian friend
whispered, ’’You American don’t know half of what’s happening around you. And it’s better you don’t know’’. Because we knew so little of what was ’’really’’ happening around
us, because we lived with the possibility that even our bedroom had invisible listeners, our sensibilities became tuned to coarse materiality, an obsession with details of the
physical world. We found this particularity strange, since so
little of the urban physical world in Romania is pleasing. I
remember our first impressions of Bucharest the sour smell
of market apples left too long in the sun; the grain imitation coffee in smoky hotels. And then the drive to Iaşi: entire villages, the colour of mud, cities, the colour of concrete. And then nights without streetlights, without shop lights,
with only an occasional lit window.
EUGENION S. KOO: They smelt communist poverty,
didn’t they?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
What I am describing was not poverty. It was not bucolic, other-century quaintness, or Amish simplicity. It was a
stripping down, an unnatural diminishment. We inevitably
responded most strongly to what we perceived through our
senses, and in so doing were plunged into an odd, deprived,
deliberately starved material world. Eventually we realized
the insidious nature of the oddness: this was an world construted to be asexual, carefully designed to extinguish any
hint of the human capacity for eroticism.
EUGEN-ION ESCU: At your hedonistic places, in the
blessed West...
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI: In
the West, city scenes keep us in a state of sensory arousal
that is implicitly sexual. The emphasis is on contrast, curiosity, surprise; the appeal is to the physical. The new supermarket in my Pittsburgh neibourhood has soft neon signs
you would expect to find in a cozy bar. Pasta displays erupt
in Rubensesque sumptuousness. The young women behind
the deli counters resemble the doll-faced saleswomen posed behind cosmetic counters in department stores. There
is a conspiracy to avoid the impression that one goes there to buy bread and milk. One goes, rather, to indulge, perhaps even to sin. While this sexual appeal to buy groceries
is obviously absurd, equally absurd is a world which deliberately suggests that we have no sexuality at all.
EUGENION S.KOO: At our ugly places, within the cursed East, in Romania...
MEMORIUL FEMINISTEI LINDA MIZEJEWSKI: In
Romania, the lack of attention to colour, texture and light
is only a part of a larger pattern of repressed sensuality, a
conviction that the senses don’t matter, that nothing needs
to be beautiful, nothing needs to charm. And while charm
and sensuality often yoked unhealthily to consumerism in
the West, their absence creates a great emptiness at the heart
of things. At the heart? I am being euphemistic. The emp-
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tiness fosters an absence of sexual energy, an absence that
was apparent in the pale, passive faces, as well as the florid
alcoholic ones, I saw every day on the overcrowded trams.
EUGEN-ION ESCU: I would be enormously glad you
to tell me more, dear Report, about the temptation to imagine an anti-world to your american way of being, thinking
or doing...
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
Today, when I leaf through magazines at the supermarket chekout counter, I find an obsession with fitness and
health that almost parodies itself: quizzes to determine if
your workout is really working; elaborate charts mapping
out the fiber, fat, and carbohydrate content of foods at the
dinner table; ads showing how we should look in aerobics
class; interviews with famous fit people. It would seem that
our souls and psyche do indeed have a shape: our physical
shape. Imagine, then, an anti-world to this, a place where
most families feel luck to have a dinner of fatty sausage and
potatoes; where a jogger woold surely be mistaken for someone running from the Secret Police; where one hesitates to work up an aerobic sweat because there is rarely any
hot water for a shower afterward. When I realized I no longer cared that I wasn’t exercising eating well, I began to understand the dull difference to the body that thrives in an
environment where little is physically pleasing. I had for so
long resisted the Western lie that only the physical matters
that I was unprepared for the dismantling of that lie and
the substitution of another one.
EUGENION S.KOO: One might congratulate you
for having been able to bear out the Marxist Truth under
Father Ceauşescu’s rude rule, in food lines.
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
Romanian authorities accuse the West of a decadent material «sexiness», a consumer product they don’t want to import. But there is deliberate misreading here, a confusion
between Western definitions of «sexiness» and the energy
of human sexuality. And in attempting to control or at least
quiet the latter, the most heavy-handed kind of materialism is brought to bear. The Marxist Truth was cruelly borne out to us that winter: the roots of the spiritual are to be
find in the material. Because we were able to get some canned goods through the Embassy, we spent less time in food
lines than our friends. But we were constantly preoccupied with planning baths and meals, rationing precious onions, getting chores done before the power and water went
off, keeping an eye out for lines that might mean eggs or
potatoes. And after spending all day in classroom where it
was too cold for students to take off their gloves, in a building where there was no clean public toilet, let alone one
with toilet seat and toilet paper; after the smelly crowd of
the tram, or, on days when the tram had broken down, a
forty-five-minute walk home in snow and ice through unshoveled streets – on those days I wanted nothing except to
go to bed with a glass of wine and a not very taxing book.
EUGEN-ION ESCU: And so, lovely Memoir...
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
And so, I was dancing on that balcony in Iaşi after having
lived through such a winter. It was spring, and there was lilacs, yet my husband and I were most excited to have hot
water for a few hours every day. Little wonder, then, that
the moment with my friend astonished me – and admonished me, reminding me that under the muddy concrete
and smoky gray, there was still human desire.
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EUGEN-ION ESCU: What happend to your euroathlantic sensibilities in a world where there was a concerned effort to erase all hints of passion, sensuality, sexuality?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
The word «obscenity» spins out of control when the absence of pornography is part of a wholesale censorship of individualism, eroticism, dissonance. My husband and I were
occasionally given American magazines by Embassy families, and we came to realize that in Romania, Mademoiselle
and Seventeen could be seen as girlie magazines, what with
underwear ads designed for an audience not desperate for
glimpse of such things. The absence of pornography there
is no feminist victory. It is a sign of control, not respect. The
same is true of prostitution, which exists solely in the hotels designated for foreigners. These services are part of the
government’s scheme to bring in Western currency, much
like the German beers also available in the major Bucharest hotels for dollars only. Though officially illegal, prostitution is overlooked as long as it eases the troublesome national debt.
EUGENION S.KOO: Indeed, it had to be patriotic obligation, like motherhood, or delation.
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
We could only guess what goes in the luxurious mountain
villas built for members of the upper political echelons. Since everything from beef to color television is mysteriously
available to a select few, it seemed likely to us that erotic
materials might be available as well. But this is only speculation. The upper echelons are invisible in Romania. Only if
you drive past those hidden Carpathians resorts (something
most Romanians cannot do, since few have cars and gas is
rationed) can zou glimpse a hint that another kind of life is
possible for some, a life that affords more exotic pleasures
than scotch and Kents.
EUGEN-ION ESCU: And what did you think, when in
Iaşi, of the sexual attitudes of the visible majority?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
We witnessed a telling incident one evening in a movie theater in Iaşi. Very few American films are permitted into Romania, although videotapes of some films do manage to enter the country from Greece. These, usually mindless adventure films, are shown at «videoteques», auditoriums where one or two VCRs and monitors have been set up and a
Romanian translation is boomed over the sound trach. As
the names suggests, videoteques are frequented mostly by
zoung people. They are, in fact, among the few places zoung people can frequent, since there are no discos, no other
form of «night life» - a term that does ironic somersaultsin
a country where most streetlights are never turned on.
EUGEN-ION ESCU: Don’t forget the telling incident in
a movie theater! Please don’t forget it! [Altminteri m-apuc
eu să depăn întîmplarea cu plizdonţii împuşcaţi, la o vînătoare organizată de cutare preşedinte de ţară africană în cinstea vizitei lui Moş Nekulay I Ceauşinul, cînd efectivamnte
nişte mogîldeţe negre săreau de după un zaplaz aflat în bătaia puştii acestuia şi răcneau: «Please don’t! Please don’t!»
şi chiar «Please no! Please no!» - drept care, întrebat de ceilalţi invitaţi ce a doborît în cursul partidei de vînatoare , tirănaşul valah ar fi răspuns cu modestia-i prefăcută: «Iaca,
nişte plizdonţi + cîţiva pliznăi»]
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
One week a theater in downtown showed the Christopher
Reeve film Somewhere in Time, doutless permitted because
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it portrays so little of contemporary American life. Toward
the end of the film there is a brief bedroom scene of the
tactful PG variety. I was surprised that even so modest a scene had gotten past the censors. But the real surprise was the
audience’response: an eruption of snickers, hoots, giggles,
and catcalls, the likes of which I don’t think I’ve heard since kiddy matinees when the cowboy kissed the girl instead
of the horse.
EUGENION S.KOO: Might such a reaction have occurred in Romania’s capital city?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
To be fair, such a reaction might not have occurred with a
more sophisticated audience in Bucharest. The Romanian
friends who accompanied us were plainly embarrassed by
it. Zet the outburst still suggests that when the entire spectrum of sexuality is hushed, hidden and denied, sexuality
itself becomes fetishistic, its definition narrowed to things
and acts. Thus the Romanian fixation on American film
stars and other symbols of sexuality on the other side of the
border: sports cars, certain brands of scotchand cigarettes,
dyed blond hair. The government’s attempt to make sexuality unimaginable has popularized the most reductive, superficial sexual models of the West. It is a collision of the
worst of both worlds.
EUGENION S.KOO: Reagan’popularity se reverbera, în
vremea şederii voastre printre noi, Dadanubienii, chiar şi
asupra sicofantului din vecini, nu doar asupra ocazionalilor amici, buni spiciuitori de English, care, uite, dragă Memoriule, duc acum în spate datoria de recunoştinţă faţă de
nihilizatorul Sovieticului Imperiu al Răului.
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
One day our neighborhood Securitate contact, a young
man with uncertain English appeared at our door to prove his good will by solemnly reciting everything he knew
about the United States: Farrah Fawcett, Victoria Principal, Michael Jackson, Dallas, Ford Mustang, Ronald Reagan.
Reagan’s popularity in Romania is enormous, and our friends were always puzzled by our coolness toward the present
administration. I realize now that Reagan’s appeal arises not
only from his stands against their great, feared neighbour to
the north but also from his standing in the tinselly pantheon
described by our visitor. If the West is sexuality, how fitting
that the American president be a ruggedly hansome movie
star often photographed in boots and cowboy hat.
EUGEN-ION ESCU: Ii costă ceva diplomele româneşti
pe studenţii străini, de greacă, africană sau arăbească obîrşie.
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
Few foreigners in Romania live outside of Bucharest, atthough in university towns such as Iaşi there are a number of students from Greece, Africa and the Middle East willing to
pay hard currency for a degree in engineering or medicine. Most of them are men, and their Mediterranean macho
and easy acces to birth control combine to violently disrupt
the tense and narrowed lives of Romanian women, who are
suddenly confronted with sexual temptation – and a possible ticket out of the country.
EUGENION S.KOO: Studentele, grăbite să se mărite
din timpul facultăţii pentru a evita surprizele unei repartiţii departe de lumea, prea puţin dezlănţuită, a urbanităţii ceauşii...
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
At Romanian universities, men are usually tracket into the
physical sciences. The women I taught, the English maHYPERION
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jors, were generally very bright, very serious, slightly older
than most American undergraduates, and eager for English
conversation and clues about American life. So eventually
I befriended some of them in somewhat safer, outside-theclassroom settings. Their stories were uniformly depressing.
The pressure to marry during their university years is great.
Unmarried, the would likely be assigned to teach in remote
villages; only a top student or two would get an assignment
in Iaşi. «Shepherds and pig farmers will be my prospective
husbands», one told me. As for the married students, their
sex life are acted out on the other side of a thin wall from
one set of parents or the other, since young couples generally do not get their own apartment for years.
EUGEN-ION ESCU: Maricica, ea, credea că impotenţii
n-au fal în dotare, iar conceptele de andropauză şi menopauză, departe de a le înţelege în simetrie falacioasă, îi erau
completamente străine. Lindaicele studente, ele, ce credeau?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
Once, during class, the word «menopause» came up in a
story and I stopped to make certain it was familiar. Oh, yes,
my students said proudly, they knew all about menopause
and andropause. Andropause? Yes – when a man «can’t do
it anymore». I tried to explain that it was not as inevitable
as menopause, but they were quick to provide me with a biology lesson: it happens at sixty-five, or at least a man can
last that long if he «does it» twice a week. They were to polite to contradict my arguments, but they stared at me with
alarm, no doubt imagining that in my ignorance I might be
driving my husband to an early andropose. This, too, shoes
the Romanian attitude toward sexuality, that is not really a
part of us, but something that can be used up and worn out.
EUGENION S.KOO: Pe vremea lui Gheorghiu-Dej/
Mergea treaba val-vîrtej,/Dar, apoi, sub Ceauşescu... trebii
i s-a pus căpăstru...pînă or survenit studenţii străini. Warum? Why? Pourquoi?
MEMORIUL FEMINISTIC AL LINDEI MIZEJEWSKI:
The Romanian student-dating scene is limited to videoteques, parties, long walks in the park and (if dorm roommates are cooperative) the odd hour or so of privacy. Since
the double standard still thrives in Romania, the birth control diktat makes relations between men and women all the
more strained. My women students, terrified of pregnancy,
talked about dating as a grim process of fending off advances. These same women told me breathlessly that when foreign students were first admitted, a few years ago, there was
an «explosion» of sexuality. It wasn’t hard for me to imagine
the effect on my students of these sleek young men from the
south, who congregated in the university halls, jeweled hands on hips, insolently smoking their Kents. They brought to
Romania their good cigarettes, Western music and decent
cassette decks. They also brought powerful symbols of privacy: cars. In their imported Mercedes-Benzes, they would
speed past the dumpy, four-cylinder Romanian Dacias, terrifyinf pedestrians and reinforcing the general feeling that
masculinity, real masculinity, is big horse-power, reckless
acceleration, fast wheels. No ordinary Romanian student
can dream of owning a car, or of doing this kind of dating.
EUGEN-ION ESCU: ¡Cuénteme usted historias de buenas y malas chiquititas rumanas, por favor!
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI: At
the senior class graduation party, several Romanian women
showed up with Middle Eastern boyfriends, and these couples socialized as a group, never mingling with the Roma-
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nian couples. Across the room, the latter talked about their
Kent-smoking colleagues with a mixture of envy and contempt. It was suddenly junior high school in the sixties: the
world was divided into Good Girls and Bad Girls, who glared at each other across the dance floor with equal pangs of
resentment an loss.
EUGEN-ION ESCU: Si ce lectură psiho-sociologică ai
dat, dragă Raportule, scenei cu fetele bune + fetele rele?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI: As
I watched this scene, I understood how sexual stereotyping
meshes with the politics of oppression. In order to keep the
oppressive machinery working and maintain an environment in which one student is willing to report on another
student’s comments in class, in which a neighbor is willing
to report on a neighbor, a colleague on a colleague, the prevailing mentality must be one of alienation. And the most
powerful was to foster this alienation is by subverting sexuality.
EUGEN-ION ESCU: Comment peut-on être Occidental!!! Comment pourrait-on, né sous la férule du Père Ceau,
souffrir de ne pas l’être?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
Securitate’s regulations have the effect of alienating all foreigners from all Romanians, a situation that was exaggerated by our exotic status as Americans. When my husband
and I strapped on our backpacks and went out in warm,
quilted parkas to wait for a tram, we were a dangerous, fascinating, alien species, scrutinized by the locals like Technicolor inhabitants of Oz mistakenly landed back in Kansas. Whenever we went to the gas station, bypassing the miles-long line of Dacias to go to the single pump designated
for străinii, our modest Renault would quickly be surrounded by zoung boys and grown men who stared at the dashboard, the tyres, the side-vue mirror. As alien contained
within a special orbit, we literally had our own spaces: the
hotels, restaurants and shops that are for foreigners only.
Romanians are forbidden entrance to Dollar Shops, those
tiny meccas where one can get scotch, cosmetics, cassette
players, car accessories and other select Western goods for
convertible currency. Romanians would gather sometimes
at the shop windows to stare at the forbidden names: RCA,
Marlboro, Revlon.
EUGENION S.KOO: Being proud to be or being anxious to have: was that the question?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI: I
remember the patriotic chatter at the Embassy about being
proud to be an American, proud to be free. But most Romanian perceived our freedom in very particular ways. We
were free to enter the sacred rooms containing Gilbey’s gin
and Shell motor oil; we were free to walk into the Intercontinental, the only hotel in Bucharest that coulg guarantee a
heated room in January l985 and pay a dollar for a German
beer; we were free to order (and actually be served a green
salad in the hotel restaurant.
EUGEN-ION ESCU: Did one starve in Romania? Were
you prepared to read the hopeless shaking of a Romanian
head in the face of Father Ceau’s absurd ideological tricks?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
My husband and I had previously traveled to undeveloped
countries, had felt other lustful eyes on our backpacks and
boots. What we had never before encountered was a scarcity and a backwardness that were manipulated, artificial,
ideological. No one starves in Romania; no American cha-
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rity teaches us how to feel about people who want not milk
and grain, but an orange in winter, real coffee, real chocolate.
Nor do we learn how to understand a cultural, historical tradition that has never resisted, never revolted. We were not
prepared for the silent shrug, the lack of anger, the hopeless
shaking of the head in the face of each absurd new shortage.
EUGENION S.KOO: When did you imagine the Oven
Police?
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
During the winter fuel emergency, when we had little heat
and no hot water for months, an ordinance was issued prohibiting the use of kitchen ovens for heating. Our first impulse was to laugh; we imagined the Oven Police checking
up on us to see if we were baking a cake or comitting a crime. But the resignation of our Romanian friends turned our
laughter into anger. Why such passivity? Why weren’t they
irate? Of course these are simplistic questions; any enlightened person know that. And months later, privileged with
historical and intellectual distance in a heated room of our
own, we knew it too. But sitting in our kitchen with the door
closed and the oven illegally blazing, we were not in a historical, theoretical mood. Cold and uncomfortable and without a bath or a shower, we were were learning contempt.
EUGEN-ION ESCU: The imagological importance of
being able to see inside - or outside – deserves your ethical comment.
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
One January day, on a trip to Bucharest, we sat at a window table at the restaurant in the Intercontinental enjoying
a lunch of forbidden foods: roast beef sandwiches, fresh
fruit, a green salad. We could see outside, just a few feet
away, Romanians shuffling by in their bulky, mud-coloured
coats, carrying their plastic bags of dirty turnips and potatoes. We were separated by the sheet of glass, by the accident of birth and, worse, by our impatience, our growing irritation. How can they take it, how can they put up with it?
we were thinking. They know this hotel has beef, fresh vegetables, heat; they know certain people get meat and butter; they know their best products are exported. Damn it,
what’s the matter with them?
EUGENION S.KOO: Gas chamber or flaming pit? Blanc
bonnet ou bonnet blanc? This is the way of all literary flesh.
Ainsi va toute chair, fantasmatique ou pas.
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
In his novel This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen,
Tadeusz Borowski describes the life of a prisoner+overseer
at Auschwitz, the life of a privileged prisoner who begins
to hate the less fortunate ones. Sitting at the window eating
orange and lettuce, I remembered Borowski’s narrator sitting
in his looted sausage and cheese as other prisoners are marched past. And then I remembered what was most striking
in Borowski’s book: the strange, distorted sexuality. Without flinching, the guards would lead a lovely young woman to
the gas chamber or flaming pit, and their reward for good behaviour might be a visit to the camp brothel for an hour with
a woman who might resemble her. At last the marching prisoners, like the Romanians walking by the Intercontinental
in their thin boots and right head carfs, seemed incapable of
intimacy, incapable of any relationship that could link them
to the opressor. In fact, they seemed to have only themselves to blame. Horrified of the comparison...
EUGEN-ION ESCU: ...you quickly thought of your Romanian friends, people you loved.
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MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
Some of them are my best friends, I thought, there are exceptions, there exceptional people, they’re not all alike – and
realized I was uising the language of bigotery. But some of
them are my best friends. Just another Romanian.
EUGEN-ION ESCU: Dangerous were you in Father
Ceauşescu’s marxist paradise, I am guessing.
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
The Romanian authorities would be happy to keep visiting
foreigners forever behind the windows of the Intercontinental, making friendships with Romanians, thoughtful relationships, impossible. My husband and I were dangerous because we did not stay behind those windows and barriers,
but neither did we pretend they were not there.
EUGENION S.KOO: But keep it in mind – the prisoners
are still enchained and the garden is enchanted.
MEMORIUL FEMINIST AL LINDEI MIZEJEWSKI:
We returned to the United States the following summer, to
Dr.Ruth, aerobic classes and a restless sense of exile. Our
Romanian friends are lost to us; there are only cautious
letters in the language one uses when there are invisible listeners. I am still trying to name what authentic sexuality might be, and remained troubled by what I saw on the far side
of the border – and by what I could not see, because of the
authority of the secret police and the authority of the Western vision that I brought with me to Romania. There is no
center to a world so estranged, and the kiss I imagine at its
center is as imaginary as it became a moment after it happened. I have not lost my sense of being a privileged prisoner, very fortunate and still enchained.
EUGENION S.KOO: Very fortunate and eventually and
still enchained by...George Bush and Miss Political Correctness.
***
ION-PAUL GUJONESCU: Oui, les vues de la Ricaine sur la non-sexualité dace à l’Epoque d`Or sont bien
intéressantes, car nullement théoriques, mais vécues dans
le quotidien iassyote. Mais à présent, au fond de l’Amérique
profonde de George W. Bush où elle enseigne, son quotidien à elle est-il plus sexualisé? Je doute que l`un de ses étudiants aille à présent l’embrasser furtivement sur le balcon
nocturne.
EUGENION S.KOO: Et peut-être même sont-ils très
gays là-bas, va savoir... Car du haut de leurs balcons/Ils
mépriseraient les cons.
ION-PAUL GOUJONESCU: A propos de balcon, je ne
sais plus quel exégète (et pas trop con, je pense) propose de
dire, dans le poème Bruxelles, ce distique: Après les fesses des
rosiers, balcon/Ombreux et très bas de Juliettre sous cette forme apocopée: Après les fesses des rosiers, bat le con/Ombreux
et très bas de Juliette.
EUGENION S.KOO: Ce qui donne d`ailleurs une aura
supplémentaire au poème, non?
ION-PAUL GUJONESCU: Toujours à propos de Rimbaud (mes idées se suivent, tu vois), je vous posterais copie d`un mini-dossier sur son portrait par Jean-Louis Forain retrouvé via Jean-Jacques Lefrère, avec reproduction
dudit portrait.
EUGENION S.KOO & LINDA MIZEJEWSKI`S FEMINIST MEMOIR: It will be our guest, sir!
ION-PAUL GUJONESCU: Je n`en doute pas, mes amis,
je n`en doute pas...
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i.l. CARAGiAlE În AnUl CEnTEnARUlUi:

VĂ SALUT CU TOATĂ SPAIMA

O NOAPtE FURtUNOASă, a patra punere
în scenă la Teatrul Mihai Eminescu Botoşani
distribuţia:
Jupân Dumitrache – Marius Rogojinschi
Nae Ipingescu – Gheorghe Frunză
Chiriac – Sorin Ciofu
Spiridon – dragoş Radu
Rică Venturiano – Ioan Creţescu
Veta – dana Bucătaru
Ziţa – Gina Pătraşcu
Regia artistică – alexandru Vasilache
Scenografia – Mihai Pastramagiu
Muzica – Mirel Manea
Asistent regie artistică – Volin Costin
Regizor tehnic – Ioan Ciofu
Sonorizare – Eugen Ipate
Lumini – Eugen Vizitiu
Dacă aveţi de gând să mergeţi la teatru
când se va reprezenta O noapte furtunoasă,
lăsaţi-vă acasă nevestele şi fetele. Iată avertismentul influentului gazetar din presa bucureşteană Frédéric Damé la premiera piesei, în 18 ianuarie 1879, de la Teatrul Naţional. Acelaşi spectacol a iscat şi protestele
micilor negustori dar şi ale unor membrii ai
Gărzii civice cu pieptul plin de „dicoraţii” ca
recunoaştere a meritului de a fi înfuriat eroic, nopţi la rând, câinii mahalalelor. Se întâmpla în alte vremuri, în altă lume… Să vorbim
însă de premiera (24 februarie 2012) a Nopţii furtunoase de la Teatrul Mihai Eminescu
Botoşani, a patra punere în scenă din istoria acestui teatru şi, vrem să credem, nu mai
puţin valoroasă decât celelalte. Prima, din
1959 (5 septembrie – premiera), anunţa în
distribuţie pe Ion Dichiseanu (Jupân Dumitrache), Adela Mărculescu (Ziţa), Corneliu Revent (Nae Ipingescu), Romel Stănciugel (Rică
Venturiano) şi Sergiu Tudose (Chiriac), regia
fiind semnată de Alexandru Finţi. A urmat
spectacolul în regia Ancăi Ovanez-Doroşenco (6 septembrie 1980), Constantin Măru jucându-l pe Rică Venturiano, montare în care
s-a adăugat ca personaj distinct, peste distribuţia autorului, Ţircădău (Ion Suslănescu)
– iar în 1993 Ion Bordeianu, atunci directorul
teatrului, montează piesa (premieră – 21 ianuarie) avându-l în rolul lui Jupân Dumitrache pe Marius Rogojinchi, actor prezent şi în
distribuţia actuală.
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O noapte furtunoasă este prima piesă
originală în întregime a lui I.L. Caragiale, o
capodoperă din prima, cum se zice şi, în acelaşi timp, un document ce dezvăluie destinul
îngemănat al unei opere, al unui dramaturg,
corodând cu tăria acidului sulfuric şi viciile
care parcă au devenit tradiţie în ţara aceasta. Ivită mai întâi ca schiţă, publicată în Claponul (foaia ce „apare când ese de sub tipar”),
Caragiale o transcrie într-o comedie în patru
acte, apoi în două. O propune Teatrului Naţional şi, în ciuda votului favorabil al lui Alecsandri, membru în Comitet, lucrarea e respinsă. Va fi montată la „Orfeu”, ca apoi, geloşi pe succes, cei din Comitet se grăbesc
s-o preia la Teatru Naţional, posibil şi la cererea societarilor. Aristiţa Romanescu îl juca
pe Spiridon, în travesti, iar Iancu Brezeanu
pe Nae Ipingescu. Aplaudat de o parte a sălii,
huiduit de alta, autorul urcă, totuşi, pe scenă! Avea douăzeci şi şapte de ani iar până
atunci i se jucase doar traduceri. Titu Maiorescu vede Noaptea furtunoasă la Turnu-Severin, asistă şi la huiduieli dar răspunde cu
un gest pe măsura sa: oferă un banchet în
onoare autorului, altfel, proaspăt junimist.
Caragiale va fi atacat de „censorii moralei”,
foarte atenţi la „onoarea lor de familişti” dar
şi de „apărătorii” spiritului naţional, de „patrioţi”, vigilenţii membrii ai Gărzii civice, aceştia
suportând greu un asemenea „afront”. Atacurile se înteţesc grav mai ales după prezentarea Scrisorii pierdute. Dramaturgul mărturiseşte: „Un ziar patriotic mă denunţă tuturor
bunilor români ca pe un trădător, care denunţ micile noastre mizerii. La a doua reprezentaţie, am fost fluierat, huiduit şi ameninţat cu bătae în piaţa teatrului. Nişte tineri ofiţeri m‘au scăpat de furia poporului. Piesa a
fost scoasă din repertoriul teatrului”. Până şi
foştii prieteni sau simpatizanţi i se întorc împotrivă. Când Caragiale va fi numit director
general al Teatrului Naţional, Vasile Alecsandri, ce-i fusese favorabil o vreme, îl va bârfi aluziv către bunul său prieten Ion Ghica:
„scena română a încăput pe mâna unor soitarii, unor foşti sufleori“. În această atmosferă
nu-i de mirare că, la un moment dat, I.L. Caragiale se hotărăşte la un gest radical cerându-i în scris directorului general al Teatrului
Naţional, P. Grădişteanu, ca „uzând de toată
autoritatea de care dispuneţi, să opriţi a mi

se mai juca vre-o bucată a mea de către oricine…” Pentru că scrisoarea e îmbibată puternic de emoţia artistului rănit în sensibilitatea sa, voi mai cita. Iată-l vorbind despre
lucrările sale dramatice prezentate atunci
pe scena Naţionalului: „…cred că acele bucăţi literare sânt nişte încercări cu desăvârşire nenorocite, şi nu mai voiu, la vârsta mea,
să mi se eschibeze pretenţiunile regretabile,
şi pentru mine şi pentru public, ale uşurătăţei unei vârste puţin coapte; nu voiu să mai
menţin prin senilitate greşelile datorite juvenilităţei, scuzabile întâia oară, de neiertat la
urmă. Sunt hotărît a nu mai permite nimănui, cu nici un preţ, să reprezinte acele proaste glume puerile, de care nu m‘aş putea vreo dată căi în destul“. Pentru că, directorul, jurist de profesie, îi răspunde duios-tărăgănat
ignorând „somaţiunea ce v‘am înaintat prin
portărei, astăzi 7 Septembrie 1898”, dramaturgul îi scrie din nou, mai ferm: „Aşa dar: fiind-că, din răspunsul dv., pricep că, punând
sub înalta-vă protecţie dreptul şi dignitatea
mea de publicist, am nemerit rău; fiind-că
mă domiresc astăzi că dv. reputat ca bărbat
de inimă, nu vă puteţi lăsa mişcat de sentimentul adânc al aceluia care vine, în faţa lumei, să-şi renege greşelile şi rătăcirile dintr‘o
vârstă lipsită de teama răspunderii, nişte rătăciri şi greşeli cărora, spre umilirea şi căinţa lui până la groapă, nu li s‘ar putea şterge
de istov urmele, din pricina unor blestemate şi diavoleşti născociri, căci numai diavolul,
cu duhul său cel rău, a putut, spre bătae de
joc, insufla pe om să-şi vecinicească prostiile, ca şi cum prostia nu era, şi fără slovă şi tipar, destul de vecinică…” (n. M.O. - ortografia sursei: B. Jordan, Lucian Predescu, Caragiale Tragicul destin al unui mare scriitor, Editura „Cugetarea” 1939). Epistola se încheie cu
formula ce va face epocă: Vă salut cu toată
spaima… Caragiale, un om viu, de o sinceritate torenţială, trăia asemenea averse dar furia, cred, n-avea la bază îndoiala asupra operei sale, vehemenţa fiind mai degrabă reacţia neputincioasă la o critică ostilă şi obtuză
(stil Frédéric Damé) ca şi disperarea în faţa
conducerii teatrelor ce făceau săli pline fără
a-i plăti drepturile de autor, dramaturgul fiind silit ani în şir să suporte mizeriile curente ale unei vieţi în sărăcie! Şi cum se vede astăzi? Poate că ne pare meschin ca un autor
de talia lui să-şi numere la bănuţ veniturile,
dar pentru cineva care numai din asta trăieşte, când slujba sa de „impiegat cl. I” de la Regia Monopolului de Stat (post suprimat curând şi acesta!) e plătită cu 389,50 lei lunar,
iar în cel mai bun an câştigă, ca drepturi literare, 2.300 lei, vezi că „meschinăria” sa are în
spate o spaimă omenească, spaima de mizerie pe care nu şi-o putea controla ştiind bine
că n-o merita! Şi asta i se întâmpla lui Caragiale care, în viaţă încă fiind, fusese numit
Molière al României şi elogiat că de la el începe teatrul românesc (Take Ionescu în 1901)!
Noua montare a Nopţii furtunoase pe
scena botoşăneană încearcă să aducă în viziunea regizorului Alexandru Vasilache o
perspectivă mai liniară, mai austeră, în ideea sustragerii de sub gloria şi prejudecata altor interpretări şi eliberarea cu pregnanţă a
firescului originar din personaje. Noutate e
vizibilă în scenografia verticalizată, jocul urmând să prindă volum şi relief prin abordarea scenei pe două paliere, unul orizontal, al-
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tul vertical. Aş zice că realizarea e, mai degrabă, o reuşită a cinematicii (pune în evidenţă mişcarea nu şi motivaţia actorului) şi
mai puţin a cinematografiei – pentru că nu
văd de ce un om viu ar vrea să-şi imite umbra, să lase impresia de iluzie cu gândul că,
aşa, îşi face prezenţa mai adevărată. Să inovezi în Caragiale este oricând riscant, dramaturgul având el însuşi această obsesie până
la perfecţiune. Dar a fost alegerea regiei să
monteze cinematografic şi nu facem decât să
luăm act de intenţie. Decorul are trei containere, cadre de montaj limitate prin draperii
cu ilustraţii de epocă, prestaţia actorilor fiind când pe podea, când pe acoperişul construcţiei. Se profilează astfel un joc în spaţii
limitate: camerele familiei negustorului, încăperile pentru lucrători, salahori, tejghetari,
comisionari dar şi atelierele sau depozitele –
totul înghesuit într-un provizorat şi un echilibru precar prelungite în viaţa de familie, în
relaţiile promiscue dintre parteneri. Ceea ce
ar fi arătat, grafic, splendid pe o planşă statică a devenit un experiment controversat
prin punerea în practică. Nu ne rămâne decât să observăm decorul simplificat, adus la
zi, şi să amendăm viziunea regizorală aproximativă a interpretării, neadaptate dinamicii scenografiei alese. Scenele piesei, tablou după tablou, se
joacă în ambele planuri, uneori alternativ,
alteori simultan, aglomerând replici şi sensuri într-un ritm ce trec
greoi rampa către sală,
spectacolul câştigând
în mişcare, e drept, dar
cu preţul pierderii unor perle din limbajul caragialian, multe intrate deja în vorbirea cotidiană. Ritmul de sprint are şi un risc, oboseşte şi duce la pierderea atenţiei spectatorului,
atenţie presărată, firesc, cu sincope. Altfel, în
viteza în care se joacă, vedem o rezumare
a rapidităţii, a timpului scurt acordat pregătirii spectacolului, repetiţiile fiind dominate
de lectura la masă. Ne aşteptam ca o scenografie modernă, verticalizată în planul doi, să
beneficieze şi de o abordare nouă, de decodare actualizată a sensurilor dar aici fantezia regizorală s-a blocat, jocul fiind dominat
în bună parte de rutină şi şabloane clasice.
Regizorul a preferat, cu sacrifici şi riscuri, să
spargă replici şi scene consacrate, grăbind
ritmul acţiunii fără garanţia reuşitei. Desigur,
grăbirea ritmului în spectacolul modern e o
preocupare ce obsedează realizatorii şi nu
doar din teatru: unii grăbesc spectacolele de
operă, alţii reduc timpul propus de compozitor pentru creaţii simfonice. Dar, de la un
punct, „interpretarea” operei originale numai sub aspect temporal este deja o temă
supusă controversei.
Vom avea, la fel, o reţinere serioasă şi
faţă de costumele personajelor – îmbrăcate,
toate, din acelaşi val de stofă, un bej indecis,
croite cu o mână nesigură în faţa stilului, a
epocii, aducându-se în scenă detalii ce depăşesc logica piesei. Şi uniformele de membru
al Gărzii civice, şi rochiile de doamnă de ma-
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hala, şi livreaua de băiat în casă, ba şi redingota şi jobenul lui Rică, mesager al altui mediu, al altei lumi, toate-s croite de din acelaşi
material, în aceeaşi culoare, cu aceeaşi aproximare. Insist pe subiect pentru că, în epoca
lui Caragiale cel puţin, costumul era o legitimaţie socială, un simbol al rangului iar uniforma militară încerca să pună la vedere capacitatea de sacrificiu, de eroism, a celui care
o purta. Un spectacol întreg, pe care ţi-l propui şi foarte dinamic, să-l îneci într-o singură
culoare şi aceea fadă şi plictisitoare, pare cel
puţin o exagerare ce iese din proiect.
C. Dobrogeanu-Gherea e convins că Jupân Dumitrache, Chiriac şi Spiridon ar fi trei
stări ale aceluiaşi personaj, trepte în evoluţia, în ascensiunea socială, înspre afaceri, înspre politică, observaţie ce poate fi un punct
de plecare în înţelegerea motivaţiei fiecăruia,
mai puţin însă – o indicaţie de regie. Însuşi
Caragiale îşi vedea personajele din Noaptea
furtunoasă în evoluţie, trecând pragul secolului XX: Jupânul, septuagenar, ajunge senator din partea puterii, Chiriac – deputat, Spiri-

don – doctor în drept, cu automobil şi cai de
curse, Nae Ipingescu – promovează în grad
şi-i prefect de judeţ iar Rică Venturiano, cum
să-l uităm, e deputat în opoziţie şi patronul
ziarului „Alarma”. Evoluţia unor personaje
politice de comedie a făcut reţetă fiind perfect valabilă la români şi peste o sută de ani!
Personajele lui Caragiale, imposibil să
nu vezi, au un apetit special de a face teatru în teatru dramatizându-şi micile întâmplări, jocul acesta arătând câte ceva despre
alţii însă deconspirând mult şi din caracterul
celor care interpretează pentru că noi, vorbind despre celălalt, despre noi vorbim de
fapt. Bunăoară, Jupân Dumitrache joacă în
faţa amicului Nae scena de la Iunion interpretând când pe Veta sau pe Ziţa, când pe
Rică (în varianta regizorului Vasilache personajele evocate de Jupân chiar apar în scenă
animând nararea, fiecare rostindu-şi replica);
Chiriac joacă în faţa lui Dumitrache „primirea
cu refuz” din partea lui Tache Pantofarul a biletului de chemare la „izirciţ”; Spiridon joacă
păţania sa cu Jupânul Titircă Inimă-Rea terminată cu o chelfăneală; Ziţa joacă cearta
de pe maidan cu fostul ei soţ Ţircădău, Rică
având şi el partitura sa plângându-se Vetei
cum a fost ajutat să intre în dandana, ba de
Ziţa, ba de Spiridon.
Clasic prin acribie stilistică, Caragiale a
construit piesa atent la detaliile ce ţin de logica acţiunii, de recuzita de scenă, de topica

şi nuanţa cuvântului, până şi de intensitatea
luminii, toate trecându-le în indicaţii de joc,
de atitudini. Regia însă a rezumat acte, a suprimat obiecte din recuzită, a adăugat altele, a neglijat replici şi nuanţe, inserţiile neavând şi motivaţia în constituţia personajului,
în substanţa dramei. Chiar în debutul piesei
Jupân Dumitrache se antrenează teribilist şi
zgomotos în tirul cu talere fiind „servit” de
ipistat – incipitul lipit de regizor imprimând
întregului spectacol un tempo sacadat. O
intervenţie inspirată va fi însă introducerea
parasomniei lui Spiridon şi o menţionăm ca
atare. El va visa că e bătut de Jupân, va avea
o criză de somnambulism, în starea aceasta
confuză surprinzând pe amanţi în act, coşmarul lui Spiridon fiind o prelungire plauzibilă a comportării personajului din timpul treziei. Apreciem, de asemenea, ilustraţia muzicală – solo de trompetă, triluri de un lirism
uşor comic, pentru scenele impetuoase de
amor, caricatural în rafalele de marş în scenele fals patriotice, ţinând cont că momentul 1877 încă nu-şi stinsese ecoul. Nu putem
trece nici peste preluarea ideii din schiţa aceluiaşi autor (Garda civică) a cumpărării de
„dicoraţii” de către Jupânul căpitan de Gardă pentru sergentul
său Chiriac – potlogărie ştiută ca fapt dar
imperfectă în transferul ei pe scenă căci se
ignoră detalii, altfel de
toată savoarea. Tocmai
pentru această savoare amintim că în epocă a fost un adevărat
scandal pe tema Gărzii civice când civilii, indiferent de statutul social, erau şicanaţi de căprarii căzuţi în exces
de zel. Până şi Titu Maiorescu a fost terorizat
ani în şir de un oarecare gardist ce îl soma să
iasă la „izirciţ” (amănunt rămas şi în Memoriile şefului junimist, în arhiva ajunsă la Academie păstrându-se, ca document, bilete de
chemare la instrucţie).
După ani de experienţă pe scena botoşăneană (Alexandru Vasilache a montat aici
Trei surori, Amadeus, O noapte nebună) regizorul reuşeşte să cunoască îndeaproape calităţile trupei teatrului încât distribuţia să fie
cât mai aproape de virtuţile reale fiecăruia. Abilitatea distribuirii pe rol e binevenită
pentru că, în Noaptea furtunoasă, Caragiale a echilibrat cu atâta precizie aportul personajelor, fiecare având de susţinut partituri
generoase, încât această piesă aş zice că nu
are roluri secundare, nereuşita fiind a actorului ce nu poate onora îndeajuns personajul. Marius Rogojinschi, (Jupân Dumitrache),
are de acoperit un personaj complex, aparent prostit de ceilalţi dar care ştie să-şi atingă scopul pas cu pas, fie prin compromisuri,
prin viclenii, fie prin forţa autorităţii de negustor şi căpitan în Garda civică, după caz,
iar scena finală, a fluturării „legăturii de gât”
a lui Chiriac găsită pe patul Vetei şi faptul că
o spune de faţă cu toţi e un gest ce poate fi
descifrat şi ca un consimţământ, ambiguu
– e adevărat, pentru acest ménage à trois,
un mic sacrificiu din partea Jupânului în

HYPERION

179

numele prosperităţii negustoriei, şi spre acesta fiind al gazetei, al presei. În drama- arului ca pe o scenă de trecere, regia pierde
gloria Gărzii civice. L-aş cita aici pe Andrei turgia caragialiană presa chiar este un per- prezentarea lui Rică în ce are mai important
Oişteanu dintr-o carte în pregătire la Edi- sonaj ce-şi arogă misiuni dintre cele mai am- – gongorismul patriotard care îi ţine loc de
tura Polirom (Sexualitate şi societate, ci- ple, iscând şi dezlegând conflicte, lămurind ideal şi de motivaţie, pierdere prin care se
tez după un fragment publicat în Revista sau încâlcind vieţile de pe scenă. Ştim în ce sparge echilibrul ideatic, aşa cum a fost vă22): „De multe ori, năravul („dreptul“) jupâ- încurcătură s-a aflat Leonida (Conu Leonida zut de dramaturg.
În cu totul altă abordare decât rolurile
nului de a întreţine relaţii sexuale cu anga- faţă cu reacţiunea) din pricină că n-a citit, ca
jaţii săi a basculat către soţia acestuia, pre- de obicei, Aurora Democratică: ritualul fiind masculine, în altă manieră şi faţă de o bună
schimbându-se în năravul („dreptul“) similar sărit, echilibrul lumii se dărâmă – ritual pe parte din rolurile feminine, Veta este conceal jupânesei. Accidentul a devenit un obicei, care, vedem bine Jupân Dumitrache îl ţine cu pută într-o manieră mai gravă, mai aprofuno cvasi-cutumă. În literatură (ca şi în viaţă) a sfinţenie. El îşi construieşte starea interioară dată, cu o grijă în plus pentru psihologia sa.
devenit un clişeu.” Andrei Oişteanu precizea- potrivită să dea piept cu marile năzbâtii din Soţie a unui mic burghez, Veta are un limză că în opera lui Caragiale „triunghiul sexu- gazete ca pentru o teribilă aventură spiritu- baj coerent, articulat gramatical şi nealterat
al“ este un motiv literar central şi exemplifică ală, aşa cum, poate, un ermit se pregăteşte de franţuzismele la modă, ea salvându-se
chiar prin Noaptea furtunoasă. Aşa că ne pu- pentru slujba de seară înainte de a înfrunta din ridicolul în care se îneacă Jupânul poatem întreba dacă nu cumva Jupân Dumitra- spiritele malefice ale nopţii. Spiridon e trimis te şi prin iubirea sa pe cât de reală, pe atât
che e conştient de jocurile Vetei şi ale lui Chi- la „madama” după ziar şi-i aşteptat cu o ne- de caldă şi sinceră pentru Chiriac în care cu
riac şi poate că de aceea şi acceptă să plece răbdare crescândă, se închid toate acaretu- nu vede sluga ci bărbatul capabil să-i împlinoaptea în inspecţie prin mahala, socotind rile ca înaintea unui cataclism. În sfârşit, Spi- nească un vis. În acest rol resursele dramacă aşa „onoarea lui de familist” rămâne „pe ridon aduce gazeta şi i-o dă lui Nae care, în- tice ale Danei Bucătaru şi-au arătat virtuţile
mâini bune”, că aşa îl ţine aproape pe Chiri- tre timp, „a sorbit-o din ochi pe toate feţe- şi, trecând peste unele excese gestuale ceac, un mod mizerabil de a-şi asigura liniştea le”. Lectura ziarului e o muncă grea, se face rute de consumarea unui amor de comedie,
casei şi a afacerii, că nici nu ştii cine pe cine în doi, unul căznindu-se cu rostirea cuvinte- aş remarca jocul perechii Veta-Chiriac simulpăcăleşte… Oricum, finalul ales de Cara- lor, a frazelor, celălalt războindu-se cu sen- tan în ambele planuri ale decorului, sus şi jos
– moment în care ideagiale este ignorat de
lul şi teluricul se luptă
regizor, preferânducu o pasiune evidentă.
se aducerea în prim
Cum la fel merită pusă
plan a lui Spiridon
în lumină scena năvăcare, profitând de
lirii lui Rică în camera
bucuria generală, îşi
Vetei, segment ce dezpermite să fumeze
văluie şi maximizează
în faţa Jupânului, ficapacităţile actorilor
nal care omoară tocpână la excelenţă. Somai soluţia ambiguă
rin Ciofu (Chiriac), coaleasă de autor.
rect în cea mai mare
Subtile interpoparte, va prelungi exlări în acţiune şi text
cesul de „militărie” în
au fost operate de
scenele lirice, Chiriac
Alexandru Vasilapărându-ne lipsit de
che în diferite puncflexiuni fireşti în mişte ale piesei, ţinâncare şi expresie, perdu-se cont de specsonajul proiectat de
tatorul de astăzi coautor fiind mai degranectat la alt ritm debă încordat şi nu rigid.
cât contemporanii lui
Ziţa, „fată frumoaCaragiale. Spectacosă, modistă şi învăţalul debutează zgomotos, cum ziceam, cu un tir de talere, o încer- sul lor, perechea aceasta generând, în alte tă şi trei ani la pasion”, personaj de un pitocare de a atenua trenarea din primele sce- variante regizorale, un comic savuros! Ghe- resc care aduce pe scenă toată culoarea unei
ne în care sunt, totuşi, două momente che- orghe Frunză, ipistatul, „execută” lectura ga- epoci, cu o vulgaritate atenuată, totuşi, de
ie, ambele ratate, încât rolul lui Jupân Dumi- zetei în limitele modeste mai degrabă ale ac- graţia vârstei, personaj tratat chiar cu o anutrache şi-a diminuat anvergura şi ponderea torului decât ale personajului, aşa îngropân- me duioşie (asta la Caragiale!) de către draîn întregul piesei, deşi acest stâlp ţine, de al- du-se încă un chip, un chip ideal, al lui Rică maturg, are toate datele să placă publicului.
tfel, toată intrigă. Ori regizorul n-a avut în- Venturiano, într-o viziune depărtată de bă- Şi Gina Pătraşcu dă viaţă cu talent şi vervă
credere în actor că poate acoperi complexi- nuiala că gazetarul admirat nu-i altul decât acelei Ziţe „ambetată absolut”, şcolită la „Dratatea personajului, ori actorul, simţind ne- „maţe fripte”, cel „cu ochii la cocoane”! Ziarul mele Parisului câte au ieşit până acum”, cu o
încrederea regizorului, n-a reuşit să joace la e un personaj plin de autoritate ce vine din simţire încă deschisă asaltului unor inşi de
nivelul său real. Aşa că rolul Jupânului a fost altă lume decât cea a lui Jupân Dumitrache, talia lui Rică Venturiano, gata să înfrunte toa„agrementat” prin ciuntire. În varianta Vasila- dar spre care râvneşte, şi de aceea face efor- te javrele mahalalei şi furia Jupânului penche, Rică e deconspirat mai devreme în ma- turi ridicole să găsească sensuri acolo unde tru nurii ei. Lăsându-se în voia şi în plăcerea
nieră cinematografică (prin flashback) cu în- nu-s: E scris adânc! Aşa cum pentru mulţi din- acestui joc actriţa scapă, totuşi, accente străfăţişarea sa contrazicând flagrant descrierea. tre cei de astăzi busola orientării lor în eveni- ine ce sună strident în cursivitatea rolului. În
Când, de fapt, „istoria” de la Iunion, în poves- mentele lumii este televiziunea, pentru ero- privinţa limbajului agramat şi pretenţios al
tirea Jupânului, conform propunerii autoru- ii lui Caragiale era Vocea patriotului naţiona- personajelor caragialiene, cineva observa
lui, e o scenă capitală în intriga piesei, spec- le sau Răcnetul Carpaţilor cu lectura căruia că vina este a mediul incult în care trăiesc.
tatorul aflând aşa pentru prima dată de per- începe O scrisoare pierdută. Lectura ziarului Aş continua să spun că această „vină” se presonajul cheie şi pe care îl va vedea în carne în Noaptea furtunoasă, scenă fabuloasă care lungeşte nu doar în limbaj ci şi în comportaşi oase abia în ultimul act. A doua ratare: ci- a făcut istorie şi a consacrat glorii, propusă ment, în afecte, în felul în care şi le manifesde Alexandru Vasilache la rampă, e tranşa- tă – mediul impunând un anume tipar de a
tirea ziarului!
Prezenţa gazetei şi a gazetarului în ope- tă schematic: după consumarea unui proto- iubi, de a-ţi arăta sentimentele faţă de cinera lui Caragiale rămâne încă o temă de stu- col ce părea să pregătească un eveniment, va, tipar preluat din modele tip „Dramele Padiu profund în faţa criticilor literari, o temă asistăm la o lectură cursiv-liniară, fără nuan- risului” – un fel de telenovele avant la lettre.
Aparent fără o partitură prea bogată, rope care, ignorând-o, pierzi mult din esenţa ţe, aproape obositoare. Ziarul, ca reper maoperei sale. Foarte aproape de gazetar ca jor în structura piesei, este abordat incredi- lul lui Spiridon are capacitatea de a pune
personaj, Caragiale mai introduce „un rol” – bil de superficial. Prin expedierea lecturii zi- pregnant în lumină valoarea unui actor, vir-
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tuţile sale comice şi Radu Dragoş, din această privinţă, este bine dăruit. Spiridon, în interpretarea sa, are momente când umple scena de unul singur sau se remarcă într-o scenă plină cu alţi actori – calitate ce nu stă la
îndemâna oricui. Actorul îşi trăieşte bucuria
rolului şi o transmite sălii, emanând o veselie
firească şi când nu are replici, printr-un simplu gest, cu un spirit de o naturaleţe deplină.
Aş pune într-un medalion separat scenele de
somnambulism, un adaos de certă valoare
în zestrea personajului care este Spiridon.
Critica s-a grăbit să vadă în Rică Venturiano (numele ar veni, într-o etimologie luată
în uşor, din aventură şi vânturare…) doar ca
un „pretext pentru umor verbal” (George Călinescu) sau de un „grotesc total” şi redus, ca
într-o caricatură la joben şi ochelari – chintesenţă a poziţiei şi a ambiţiilor sale (Silvian
Iosifescu), Nicolae Manolescu sancţionândui vorbele greşite ca fiind ale unui „jargon pretenţios şi neologistic”. Rică nu apare în ultimul act pentru că e un personaj mai puţin
important, dimpotrivă, în viziunea lui Caragiale – transmisă personajelor sale, Rică este
„venitorele” naţiunii, iar Jupânul cu simţul său
practic simte asta şi nu ezită să şi-l apropie,
repede, ca rudă, să-l aducă… în familie. În
piesă Rică apare întruchipat spre final, anume în punctul culminant al acţiunii, toate ce-

lelalte mişcări pregătindu-ne întâlnirea cu el.
Rolul lui Rică este deschis creaţiei actorului
iar Ioan Creţescu a ştiut să-i adauge, dincolo de grotescul vizibil, simţul oportunistului
ideal, capacitatea excelentă de a propune şi
de a accepta compromisul prin care să-şi salveze pielea, intuiţia de a controla întâmplarea imediat cum simte că vântul îi este prielnic pentru a continua să combată… bine şi
adânc. Caricaturizarea gazetarului şi a ziarului în opera lui Caragiale vine şi din dezamăgirea personală a dramaturgului, chiar din
disperarea sa că, în ciuda aparenţei, presa
nu are puterea să schimbe nimic din ceea ce
critică, iar mulţi gazetari cu simţul compromisului, tip Rică Venturiano, când simt momentul potrivit, dezertează în arena mlăştinoasă a politicii unde, bineînţeles, vor eşua
la fel de lamentabil, de caricatural precum
cei de care au râs până atunci. Şi Caragiale a
avut această tentaţie, ştim bine, şi nu-i deloc
fals acel strigăt al său către Paul Zarifopol, un
strigăt de un orgoliu flaubertian: Rică Venturiano sunt eu! Ioan Creţescu a făcut unul din
rolurile sale bune şi, dacă alte personaje vor
rămâne mai puţin memorabile în varianta
Vasilache, Rică Venturiano este viu, în viziune caragialiană acest Rică având şanse să devină Caţavencu sau, aşa cum era în proiectul
autorului, un „deputat în opoziţie”!

Un SUCCES mondiAl RElUAT PE SCEnA BoToşănEAnă

CAII LA FEREASTRĂ
de Matei Vişniec

DISTRIBUŢIA:
Mesagerul – Bogdan Muncaciu
Mama – Gina Pătraşcu
Fiul – Ioan Creţescu
Tatăl – Volin Costin
Fiica – andreea Moţcu
Soţia – Mirela Nistor
Soţul – alexandru dobinciuc
Regia – Petru Vutcărău
Scenografia – Mihai Patramagiu
Ilustraţia muzicală – Sergiu Screlea
Evenimentul acestei stagiuni pentru Teatrul Mihai Eminescu este, fără îndoială, punerea în scenă de către Petru Vutcărău a celei
mai jucate piese a lui Matei Vişniec – Caii la
fereastră, prima sa lucrare dramatică, încăr-
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cată deja de o legendă ce durează de aproape trei decenii. Scrisă în 1985, cu un evident
mesaj antirăzboinic, idee ce se va repeta obsesiv în opera dramatică dar şi în roman, piesa a trecut de cenzură în primă fază, încât
urma să fie jucată la Teatrul Nottara în septembrie 1987 şi numai cu o zi înaintea premierei va fi interzisă. În luna octombrie a aceluiaşi an Matei Vişniec, aflat în Franţa, cere azil
politic, scriitorul român începându-şi astfel
aventura exilului ce avea să-i aducă, treptat,
recunoaşterea şi gloria de care se bucură astăzi. Impactul exilului asupra sa va fi sintetizat într-o metaforă emblematică: Sunt omul
care trăieşte între două culturi, între două sensibilităţi, care are rădăcinile în România şi aripile în Franţa. În ţară, până la plecarea sa,

*
Dincolo de celebrări şi date festive – centenarul morţii dramaturgului şi 160 de ani de
la naştere – socotim chiar necesar ca fiecare
generaţie să se bucure de o nouă punere în
scenă a capodoperelor dramaturgiei lui Caragiale, percepţia fenomenului artistic evoluând odată cu spectacolul realităţii pe care
suntem siliţi să-l suportăm cu tot cu consecinţe, fără să ştim prea bine cine sunt autorii, regizorii, scenografii. Aşadar, montarea, în
2012, a Nopţii furtunoase, lucrare cu o istorie
încărcată de glorioase puneri în scenă, va fi
pentru orice regizor o asumare gravă şi conştientă ce va cântări greu în biografia sa artistică cum nu mai puţin provocator este şi
pentru actori, fiecare rol având capacitatea
de a crea personaje memorabile ale scenei
noastre. Asemenea roluri bine întrupate mă
fac să spun că O noapte furtunoasă, în ciuda performanţei modeste de ansamblu, ca
punere în scenă, are certe reuşite personale datorate punctual câtorva actori pe care
m-am bucurat să-i amintesc. Pentru sărbătorirea lui Caragiale, în acest an, Teatrul Mihai Eminescu Botoşani atât a reuşit să pună
în scenă dar, să fim optimişti, vom mai avea
centenare!
Mircea OPREA

Vişniec era cunoscut publicului îndeobşte
ca poet şi abia în 1986 va lua un premiu insignifiant pentru originalitatea pieselor la un
festival de la Costineşti, lucrările fiindu-i publicate în almanahuri şi reviste studenţeşti.
Aşa se face că nici un teatru profesionist n-a
reuşit în zece ani să primească viza ideologică pentru a juca vreuna din piese. Recunoaşterea sa ca dramaturg va veni însă imediat după Revoluţie, Angajare de clovn fiind
gratulată drept cea mai bună piesă a anului
1990 de către UNITER, apoi premiile şi succesul vor veni ca pe tobogan iar scriitorul pare
să-şi impună un program tenace de scris dar
şi de management al succesului propriu, cu
deplasări lungi, obositoare, încât ai zice că
faima nu-i nici pe departe calea unei vieţi
liniştite.
De ce a fost scoasă această piesă de pe
afiş va rămâne un mister destinat în bună
parte istoricilor literari. Ideologia statului totalitar putea admite cu uşurinţă atitudinea
antirăzboinică, dar piesa lui Vişniec nu cuprindea doar atât; cenzura respingea mesajul moral intrinsec, subtextul nonconformist,
incontrolabil în efecte şi care dă vitalitatea
ascunsă, atracţia irezistibilă a operei. Desigur,
refuzul oficialilor ideologiei comuniste n-a
fost niciodată justificat în mod public, autorul continuând să evite pe orice cale compromisul, mai târziu mărturisind că singurul
judecător căruia i se supune este conştiinţa sa
de scriitor. Iar ambiguitatea textelor nu părea
o cedare suficientă din partea autorului, nereuşind nicicum să păcălească cerberii cenzurii: piesele sale n-au ca personaje „elemente retrograde” în conflict cu membrii de partid, nu precizează, de regulă, timpul sau locul în care se petrece acţiunea, nu-i „epoca de aur”, totul plutind într-un vag al existenţei umane asupra căreia se simte dureros gheara istoriei, lucrările sale luând astfel
ceva din aerul quasi-profetic al unor drama-
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turgi ca Beckett, Ionesco, Arrabal, după cum
o spune chiar Vişniec în discuţia sa cu Christian Auger. Piesele capătă tot mai pregnant
forma unor parabole ironice, alegorii groteşti,
feerii macabre sau poveşti pentru copiii iniţiaţi în mizeria celor mari – parabole ale căror
forţă şi direcţie scapă de sub controlul oficial dar fără a fi admise şi pe scenă.
În ciuda recunoaşterii târzii a valenţelor
sale ca dramaturg, Caii la fereastră n-a apărut
peste noapte. Vişniec scria teatru din 1977
iar piesa aceasta arată de altfel un creator
complet ce-şi transformă cu multă abilitate
ideile în personaje originale cu valoare de
simbol, în situaţii dramatice inedite, în replici
cu profunzimi ce neliniştesc. Autorul acumulează o experienţă dramatică amplă, probând mai toate formulele: monologuri, dialoguri, trialoguri – cum spune el, dar şi piese
într-un act, scenete mai ample ori mai scurte, piese în mai multe acte, ori pur
şi simplu un gen de eseu dramatic
destinat scenei, eseu care lui îi reuşeşte foarte bine. Până să plece
din ţară, scrierile sale circulau subteran în mediile culturale, în teatre, sub formula ştiută de samizdat, autorul declarând mai târziu
că a pierdut controlul mai multor
texte. După 1992 scrie teatru direct în franceză, fiind jucat pe marile scene din Europa şi din America, prezenţă ce capătă curând statutul prestigios al unuia dintre cei
mai importanţi dramaturgi ai momentului. Autorul afirmă că face
teatru la frontiera dintre grotesc şi
poezie – un melanj ce trece de reţetele de până acum şi plonjează
în postmodernism abordând subiecte clasice ale dramaturgiei:
războiul, familia, relaţia cuplurilor consacrate (mamă-fiu, soţ-soţie, tată-fiică) dar şi consecinţele brutale ale unor evenimente
istorice asupra omului de rând –
toate tratate într-o manieră nouă,
de teatru descompus, concept pe
care preferă să-l practice fără să-l
teoretizeze. Piesele sale sunt de
cele mai multe ori parabole fără
poveste dar cu un mesaj cu atât
mai zguduitor: victimele războiului nu se împart între vinovaţi-nevinovaţi, învinşi-învingători, personajele n-au un loc anume întro ierarhie socială, nu ei decid dacă să moară
sau nu, când, unde şi în numele cărei cauze
– drepte sau nedrepte. Aparent, în piesă nu
se întâmplă nimic spectaculos decât că bărbaţii mor în război iar femeile aşteaptă acasă Mesagerul pentru a primi vestea cea rea.
Prin puţinătatea replicilor şi evanescenţa lor
ce pluteşte peste un timp şi peste un spaţiu
nedeterminate, prin simbolistica personajelor, Caii la fereastră se pretează la înţelegeri
libere şi rodnice pentru fiecare dintre noi,
ca spectatori sau simpli lectori. Acesta poate fi şi unul din motivele pentru care, după
1989, dramaturgia lui Vişniec, şi în mod special această piesă, se va juca atât pe scenele
profesioniste în mai toate teatrele din ţară, fiind abordată deseori cu temeritate şi de trupele de amatori, multe dintre aceste specta-
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cole participând la festivaluri notorii. La Botoşani, în 1993, se montează în regia ieşeanului Ovidiu Lazăr un text din Vişniec – Uşa.
Refuzată la Bucureşti în 1987, piesa Caii la fereastră va avea succes în Franţa mai ales prin
participarea la ediţia din 1992 a Festivalului
de teatru din Avignon. După care o companie de teatru franceză îi va pune cu precădere în scenă piesele – încercare ce îi aduce
un succes enorm, dramaturgia lui Vişniec fiind jucată tot mai des şi de alte teatre. În istoria piesei un eveniment memorabil rămâne cu siguranţă montarea lui Radu Alexandru Nica (martie 2009), la Trap Door Theatre din Chicago.
Ideea de acţiune dramatică, în viziunea
lui Matei Vişniec, are o înţelegere nouă, ea
nu se lasă narată, nu se subordonează unei
cronologii, nu se supune unei evoluţiei; ci
momentul, clipa aleasă de autor expandează, se dilată enorm în timp, ca şi cum o lupă

magică ar cădea asupra ei, o singură scenă
prelungindu-se mult dincolo de timpul cosmic, tot aşa cum poate fi o contracţie temporală. Timpul istoric din Caii la fereastră îşi
alege ca punct de divergenţă anul 1699 (26
ianuarie, Tratatul de la Karlowitz dintre Austria şi Imperiul Otoman), ca apoi să se dea
un alt orizont dramatic – 1745 (reper căruia i se adaugă o pace încheiată cu câţiva ani
mai devreme şi fixată fictiv într-un loc real Breslau) ca să se ajungă la 1815 – an dominat aproape integral de Napoleon (Cele 100
de zile, victoria de la Ligny, înfrângerea de
la Waterloo). Doar că fostul absolvent de istorie-filosofie al Universităţii din Bucureşti şi
fostul profesor de geografie din DorobanţuPlătăreşti nu caută să suprapună fapte precise pe un segment de timp şi de spaţiu confir-

mate de istorie… Matei Vişniec preferă ficţionalul când se desfăşoară ca scriitor, modalitate ce va aprofunda şi va disemina mesajul
său mult mai eficient decât orice exactitate
didactică. Aşa că vom observa efectul ucroniei nu atât în planul istoric calchiat de dramaturg cât prin distorsionarea personajelor
şi a acţiunii dintr-o secvenţă în alta, personajele din cupluri devenind tot altele (Mamă,
Fiică, Soţie; Fiu, Tată, Soţ), în esenţă ele rămânând aceleaşi: Femeia – Bărbatul. Magicianul acestei ficţiuni seducătoare şi tragice
este Mesagerul, constant, atent, uneori melancolic dar întotdeauna implacabil, Mesagerul fiind nu doar omul cu calul ci, mai ales,
agentul providenţei care aduce sentinţa
predestinată – cel puţin pentru oamenii de
rând aşa cum sunt personajele piesei, muritori la propriu. Totodată, aceleaşi personaje au un statut mitologic, arhetipal – războinicul şi femeia în ipostazele ei esenţiale. Autorul îşi numeşte piesa Caii la fereastră tragi-comedie şi înclin să
nu-i dau dreptate chiar dacă unii
regizori, mai conformişti poate,
au exagerat ori i-au adăugat mult
în latura comică. Piesa este doar
tragică, absurd-tragică dacă vrem
precizie, iar la această piesă nu-i
nimic comic, cel mult unii dintre
noi pot avea un zâmbet amar la
sfârşit şi este de apreciat că Petru Vutcărău a reuşit să evite comedia. Nici unul dintre personaje
nu se revoltă, ci adoptă o atitudine ca dintotdeauna în faţa implacabilului, acceptându-l ca principiu director al vieţii lor, motiv pentru care critica va observa un acut
sentiment mioritic plutind peste întreaga dramă, deşi structura
are toate elementele tragismului
antic. Instrumentul providenţei
este Mesagerul: el impune, hotărăşte şi împlineşte decizia ca o Entitate ce este întâmplător umană
(după chipul şi asemănarea omului) când putea fi doar o voce, un
vis, un semn. Mesagerul nu profetizează ci împlineşte iar replicile lui sunt coerente, inteligibile, ieşind din ritmul, din cadenţa absurdului întregii lucrări şi, paradoxal,
anume prin consistenţa sa tragică va căpăta corespondent credibil în lumea reală.
În variantă botoşăneană Caii
la fereastră (premiera – 12 aprilie a.c) s-a întâlnit în chip fericit cu un regizor care nu-i
la prima montare pe scena Teatrului Mihai
Eminescu, avantaj ce presupune cunoaşterea trupei, a virtuţilor ei, cunoaşterea echipei
tehnice, avantaj ce presupune şi informarea
asupra repertoriului jucat până acum şi nu
amintesc întâmplător de acest lucru. Petru
Vutcărău are un palmares care îl recomandă cu o faimă bine consolidată, mai ales, în
partea estică a mapamondului teatral, de
la Chişinău, Cairo şi Trabzon, până la Sahalin şi Tokyo, fără ca această dominantă longitudinală să aibă ceva peiorativ. Punctul fix
al carierei sale – director artistic al Teatrului
Eugen Ionesco din capitala Moldovei – este
cel care i-a dat posibilitatea să monteze aici
multe din piesele lui Vişniec, regizorul având
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chiar o relaţie privilegiată cu autorul. Regizorul a montat, într-o sumară trecere în revistă, din dramaturgia lui Matei Vişniec piesele
Ioana şi focul, Şi cu violoncelul ce facem,
Maşinăria Cehov, Sexul femeii ca un câmp
de luptă în timpul războiului din Bosnia,
Voci în lumina orbitoare.
Problematica obsedantă a multora din
piesele lui Vişniec, şi corect înţeleasă de regie, se poate rezuma la o întrebare esenţială:
Cum mor oamenii, oamenii obişnuiţi? Cum
mor soldaţii? Ai zice că ei sunt eroii necunoscuţi cărora li se ridică statui şi li se dedică zile
de sărbătoare în calendar! La Vişniec soldaţii
nu mor ca în manualele de istorie; în piesele
sale soldaţii sunt ucişi de caii din fereastră, alţii dispar luaţi pe tălpile bocancilor în entuziasmul celorlalţi, mor oricum numai eroic –
nu! În piesa de care vorbim luptătorii dintrun război nu mai sunt eroi, nu mai sunt „mândria neamului”, nu li se mai ridică statui şi nu
sunt cinstiţi de memoria colectivă –
ci mor, mor la fel de stupid ca mulţi
dintre noi, în accidente sau întâmplări luate ca din rubrica de fapt divers – nicidecum demne de pomenirea lor în cărţile de istorie. Ideea
aceasta nu are atât cinism cât s-ar
crede, nici măcar absurdă nu e, ci
reţine cu francheţe, la rece, starea
noastră din zilele obişnuite, nu din
cele festive. Războaiele mută graniţele, zdrobeşte destine, pe ale
noastre şi pe ale duşmanilor noştri, şi ei oameni la fel de supuşi hazardului, dar şi orgoliilor sau capriciilor maladive ale unor napoleoni,
hitleri sau stalini, ca să ne oprim la
o zonă convenabilă încă… Ce rămâne în urma acestor soldaţi? Din
secvenţă în secvenţă moartea lor,
zadarnică, se subtilizează în efemer, rămăşiţele celor morţi diminuându-se, trecându-se în obiecte, în bocancii purtaţi, în puţinele obiecte dintr-o valiză. În urma
morţii Soţului (ultima secvenţă) nu
rămâne nici trupul, adică nici un
semn pământean, grotescul atingând aici apogeul, văduvei fiindu-i
adus mormanul de bocanci pe tălpile cărora s-ar afla, puţin câte puţin, trupul celui mort! Dacă tot am
ajuns aici, să ne întrebăm: oare nu
aceasta e soarta eroilor, să dispară
pe tălpile bocancilor celor care vin,
care dau năvală din urmă? Da, obsedanţii bocanci – ca o permanenţă de fapt
a celor trei secvenţe ce trebuie decodată separat. Ce sunt bocancii, bocancii pentru soldat? Sunt tocmai emblema luptătorului simplu care luptă pe jos, care din pieton paşnic
devine pedestraş în luptă, pe picioarele sale
fiind dus tot războiul, pe tălpile bocancilor săi
risipindu-se trupurile altor soldaţi.
Scenografia semnată de Mihai Pastramagiu a ţinut cont, fireşte, de intenţiile regizorale şi a construit la propriu o maşinărie de scenă dintre cele mai complexe pentru a servi
eficient o viziune originală facilitând jocul în
planuri diverse ca înclinare sau profunzime,
dar şi la cote de altitudine diferite cu capacitatea de a sugera intimitatea unui cămin ca şi
ostilitatea unui câmp de luptă, totul în treceri
rapide doar sub cortine de sunet şi lumină.
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Maşinăria aceasta a fost dotată din necesităţi
regizorale şi cu „utilităţi” – instalaţii de irigare/canalizare, de iluminat, planuri denivelate,
sisteme de pârghii şi nu numai. Deloc o sarcină uşoară pentru echipa tehnică din culise!
Poate că de aceea unele momente au apărut
prea aglomerate cu servicii şi obiecte casnice toate într-un perimetru redus în care trebuia să încapă, totuşi, şi actorii cu mişcarea
lor cu tot, uneori cu vehicule personale (Tatăl
se deplasa într-un căruţ), fapt ce reclama un
spaţiu pentru fiecare. Evident, o asemenea
aglomeraţie riscă oricând pierderea în detalii, dacă nu cumva se doreşte transmiterea
ideii că tocmai risipirea noastră în amănuntul cotidian este leacul ce ne face să suportăm angoasa dată de evenimentele de necontrolat. Să mai notăm că unele simboluri
sunt exploatate maximal (precum apa, bocancii), unele sunt adăugate (inflaţia de stafii,
până şi căruţul de paralitic va lua aspect de

fantomă…), alte simboluri sunt ignorate, fiind deja exploatate în exces de alţi regizori la
punerea în scenă a aceleiaşi piese. Aglomerarea de simboluri cu apariţii grăbite în timp,
curgând prea rapid şi neasimilate organic în
spectacol până la firesc arată în fapt nesiguranţa şi indecizia regizorului în faţa conţinutului unui simbol, asupra puterii lui, cum şi
incapacitatea de a-l transfera total în estetic,
arată neîncrederea lui în actorii care îl manipulează, ca şi îndoiala că va fi înţeles de spectatori. Nu-i nici un secret că ideile unui text
pus în scenă îşi vor îmbogăţi, îşi vor potenţa,
îşi vor multiplica valenţele prin aportul regizorului care îşi adaugă şi el intenţiile sale vizionare – la fel cum, voluntar sau nu, aceeaşi
idee poate fi şi diminuată, coborâtă în intensitate până la anihilare. De aceea sună firesc

să avem mai multe variante de interpretare
la acelaşi text în viziunea cât mai multor regizori – toate punerile în scenă îmbogăţind,
revalorificând un text originar.
Paradoxul unui personaj de teatru este
acela că în faţă văzându-l, întruchipat în carne şi oase la câţiva paşi de tine, personajul acela cuprinde mai multă ficţiune decât
poate avea un personaj de roman şi, cu toate
acestea, ficţiunea de pe scenă să fie mai verosimilă, capabilă să producă o emoţie mai intensă. Această senzaţie o ai din plin în preajma personajelor lui Vişniec care vorbesc şi se
poartă cu transparenţa unor produse onirice,
deseori memorabile, niciodată tangibile. Mai
întâi de autor – ca text, apoi de regizor – ca
spectacol, întreaga piesă e structurată pe jocul de cupluri, iniţial unite prin afecte pozitive ca, pe parcurs, războiul să le despartă, să
le dezbine, acelaşi război aducând durerea şi
dezastrul pentru cel rămas singur. Piesa este
tranşată în trei module parcă după
acelaşi tipar – Bărbatul (Fiu, Soţ,
Tată) care pleacă la război şi moare
– Femeia (Mamă, Fiică, Soţie) care
aşteaptă acasă întoarcerea Bărbatului. În locul Bărbatului vine
întotdeauna Mesagerul să aducă
vestea morţii. În fiecare secvenţă
– acelaşi eveniment, altă manieră
de prezentare dar repetabilitatea
sub ideea morţii luptătorului indiferent de modul în care moare
face să planeze peste întreaga scenă fantoma fatalităţii, a supunerii
omului de rând sub un destin ce
nu poate fi cunoscut, ce nu poate
fi eludat. Prima secvenţă – cea vizată să transmită nota de absurd
tragic a întregului spectacol a debutat printr-un amestec de grotesc şi poetic de care vorbea autorul, moment iniţial când Ioan Creţescu (Fiul) a adus în scenă imaginea unui războinic încă prizonier
al adolescenţei visătoare, cu totul
imatur pentru o experienţă fundamentală precum războiul, cu totul
nepregătit pentru a intra în luptă – iar în preajma lui aflându-se
Mama (Gina Pătraşcu), deja îndoliată, disimulându-şi îngrijorarea şi
spaima într-un monolog de rutină,
copiat parcă cu mâna stângă după
Ionesco. Sunt critici care văd replicile Mamei drept text de comedie,
probabil prin absurdul lor, plin inadecvarea la o realitate: fiul pleacă la război
unde va muri iar ea îi dă sfaturi cum să bea
apă, să aibă grijă la firimituri, cum să-şi clădească rufele în valiză… În măsura în care absurdul e comic – aceasta da, este o comedie!
Piesa, concepută cu personaje în duet, permite interpretări pe măsura capacităţii reale
a actorilor: cuplul Volin Costin (Tatăl) şi Andrea Moţcu (Fiica) a fost corect funcţional, cu
o psihologie intuită în parametri verosimili
– aceasta fiind secvenţa în care elementele
de scenografie păreau şi cele mai aglomerate, nejustificat de aglomerate – jocul Tatălui
ce s-a mişcat numai în scaunul cu rotile fiind
vădit incomodat de scena strâmtă, înclinată.
Cea mai puternică prin dramatism rămâne
secvenţa a treia când, într-o familie obişnuită, se pregăteşte un festin la care nu vor lipsi
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nici sfeşnicele, îndeletnicire domestică prin
excelenţă dar care, treptat, va transforma căminul unei familii într-un veritabil câmp de
război pentru ca Soţul să demonstreze cum
a decurs lupta. Este greu să treci peste scena cea mai importantă a piesei când salonul
pregătit pentru o sărbătoare de familie, devine o crâncenă scenă de război în care umilul inventar de bucătărie, vesela şi tacâmurile devin agresive… În tot acest timp luptătorul va repeta în discursul său frazele stereotipe inoculate de Colonel, un exemplu de îndoctrinare ce se insinuează morbid în relaţiile dintre soţi. Ştie cineva vreun vaccin împotriva spălării creierului într-un mediu militar?
Numai că un om cu o asemenea ideologie în
timp de pace este un om inutil, un om mort,
ceea ce se va întâmpla şi cu Soţul. Moartea
sa e la fel de elocventă şi de convingătoare
precum demonstraţia Teoremei lui Pitagora:
nu într-un război real, ci doar în urma reconstituirii unei bătălii, a repetării unui discurs
belicos, fără să fi tras un foc, fără să se expună inamicului – soldatul va muri. În primele
două secvenţe bărbaţii (Fiul, Tatăl) mor la întoarcerea din război, moarte fără glorie, ei fiind ucişi de cal, pe când Soţul moare din entuziasmul combatanţilor, moare călcat în picioare, luat pe tălpile bocancilor, trupul său
ca şi întreaga viaţă fiindu-i risipite inutil. În
ultima secvenţă aş zice că se strecoară ideea stranie a luptătorului ce moare şi numai
vorbind despre război, numai şi reconstituind o luptă, numai şi amintindu-şi de datoria
transmisă de Colonel, moare doar la simpla
evocare a războiului – cuvintele dovedinduşi capacitatea de a produce realitate, o realitate gravă din care nu poate lipsi moartea.
Acest tronson al spectacolului a fost jucat
excelent, peste nota generală, de Alexandru
Dobinciuc şi Mirela Nistor, într-un registru ascendent de tonuri ce au ajuns până la paroxism, paroxismul unui discurs militar, agresiv,
în care valoarea umană a individului, personalitatea sa, dispar topite într-o masă amorfă
pentru o glorie ce nu va dura nici până la următorul război, nici până la următoarea pace.
Alexandru Dobinciuc a dat vitalitate acestui
rol cu un patos convingător şi energic într-un
crescendo bine condus spre finalul propus
de autor, în vreme ce Mirela Nistor a întregit
în mod fericit cuplul, dând rotunjime, culoare şi intimitatea necesare unor scene de mare
pondere în întregul spectacol. Dacă distribuirea lui Alexandru Dobinciuc în Flori, filme, fete
sau băieţi (rolul lui Bill) a constituit debutul
său formal pe scena botoşăneană, debutul
real şi cu adevărat valoros este fără îndoială
în rolul Soţului din piesa lui Vişniec. Individul
topit în totalitate, în suma unor indivizi denumită comunitate, naţiune, etnie, popor, populaţie, civili sau combatanţi – omul ca număr la puterea unu este fără valoare – cel puţin în discursul Colonelului, manipulatorul de
conştiinţe atât de prezent fără să apară… În
înţelegerea mea gravitatea principală a textului lui Vişniec este tocmai punerea la îndoială a nevoii de sacrificii omeneşti în numele
unui ideal mai mult sau mai puţin just, ideal care în mod inevitabil va duce la ciocnirea
violentă cu ţelul la fel de just al altor luptători, încât te şi întrebi dacă nu cumva aceste frumoase idealuri nu-s doar un motiv, o
scuză pentru vanitatea de neostoit din fibra
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umană, exacerbată până la autodistrugere
de spiritul militar.
Mesagerul este unul dintre rolurile cele
mai complexe, mai ample şi, în acelaşi timp,
dintre cele mai generoase din dramaturgia
românească de astăzi, iar Petru Vutcărău cu
siguranţă a amplificat valoarea sa în ansamblul piesei. În interpretarea lui Bogdan Muncaciu Mesagerul s-a întruchipat ca un personaj complex, plurivalent, el având deschidere către o lume inaccesibilă nouă, acolo
de unde primeşte ordine şi mesaje de transmis, dar şi în lumea muritorilor cărora le aduce veştile, cele două tărâmuri comunicând
numai prin mijlocirea sa. Şi un alt aparent
amănunt: toba Mesagerului, un accesoriu
sonor în accepţiunea autorului, va fi simbolic multiplicat în varianta Vutcărău cu câteva butoaie metalice încât să dea ritm şi cadenţă de atac fiecărei noi secvenţe, cadenţă
ce va impune şi ritmul respiraţiei spectatorilor. Poate cel mai kafkian personaj din Vişniec, cu trimitere directă la chipurile inefabile din Castelul, Mesagerul este axa de forţă a
întregii construcţii scenice, pendulând între
Monstrul implacabil şi inuman (mai degrabă supra-uman) – până la fiinţa gata să cedeze şi ea unui sentiment omenesc, slăbiciune în faţa unei voinţe căreia ne supunem fără
să o cunoaştem. Apoi, Istoria – un personaj
care nu apare dar se simte prin prezenţa Mesagerului, va fi asimilat în rol până la suprapunere, până la confuzie. În toate ipostazele, Mesagerul nu are niciodată dialog, nu are
replici cu Bărbatul, ci numai cu Femeia faţă
de care nu-i emfatic sau fals-compătimitor,
ba are grijă de modul în care transmite vestea, nevrând să bruscheze, să supere; întotdeauna fiind eficient şi coerent. El se vrea un
artist al formei, iar în varianta autorului este
chiar tandru, ia nume omenesc (Hans, numele Soţului mort), sugestie în direcţia unei
posibile apropieri de tânăra văduvă… Bogdan Muncaciu s-a dezvăluit de această dată
ca un actor cu valenţe noi, nearătate în alte
roluri deşi a fost generos distribuit şi până
acum, dar se vede că mâna regizorului l-a
forţat, în unele stări, peste puterile lui. Ceea
ce ar părea o limită a actorului o pot înţelege oricând şi ca o supralicitare din partea regiei – tendinţă nu întotdeauna productivă,
prospectarea silită în acea direcţie a personajului ducând spre straturi sterile.
În felul în care a fost concepută întreaga
piesă, Matei Vişniec a investit în Mesager un
potenţial dramatic enorm; Mesagerul apare
în înfăţişări diferite de la omul cu calul, crainicul de război ce vesteşte pacea şi împărţirea
din nou a provinciilor, curierul regimentului
care anunţă familia de moartea combatanţilor şi, în final, un individ dornic să fie lăsat la
vatră, un oarecare Hans ce ar vrea să se apropie de o tânără văduvă de soldat, victimă şi
captură de război şi ea. Se pare însă că pentru regizorul Petru Vutcărău Mesagerul trebuia să întruchipeze mai mult şi iată că adaugă piesei, dincolo de finalul logic şi profund
propus de autor, regizorul adaugă, zic, textul unui eseu dramatic – Depanatorul – text
debitat tot de Mesager lungind astfel reprezentaţia (lungă şi aşa mai bine de două ore
fără pauză) peste răbdările fireşti ale spectatorului. Spuneam mai la început că este bine
ca regizorul să cunoască repertoriul recent
al teatrului unde montează pentru că acelaşi

text, tot pe post de apendice, a fost prezentat pe scena botoşăneană în Make love not
war, cu numai două stagiuni în urmă, spectacol rămas ca un model de eşec. Adăugarea
unui monolog scris de autor în altă perioadă
de creaţie care-şi avea rostul lui în alt context,
deşi e tot din Vişniec, deşi e tot pe tema războiului, nu-şi află locul aici şi n-a făcut decât
să lungească inutil o demonstraţie deja reuşită, trezind spectatorii din hipnoză mai devreme şi ratându-se aşa, din punctul meu de
vedere, un sfârşit impecabil ca efect dramatic.
Aşadar, am avut parte de un spectacol lung,
fără pauze, până spre epuizarea nervoasă a
spectatorului, solicitarea lui prin atenţie şi
emoţie simultan forţându-i toate simţurile
spre limita extremă. S-a apelat la toate mijloacele: lumini, tunete, zgomote de tot felul, toate prăvălindu-se peste public, singura
perioadă calmă, paşnică, fiind cea dinaintea
spectacolului când, în ambientul unei muzici calm-prevenitoare, ni s-a oferit un decor
deschis vederii ce va fi cucerit curând de obsesia apei, obsesie prezentă în toate chipurile: robinet, burlan, ibrice, găleţi, lighene, umbrele, toate vrând să prevestească un potop,
un dezastru – senzaţii trecute din subliminal
într-o prezenţă persuasivă căreia i de adaugă şi natura – ploaia, tunetele. Ideea de curgere a apei vine din text, e adevărat, dar regizorul insistă pe ideea apei pe toată lungimea
spectacolului, insistă pe o inundaţie iminentă şi totul într-o atmosferă lacustră care ar trebui să pună în evidenţă fluiditatea incontrolabilă a stării noastre, să ne pună în faţa provizoratului unei vieţi ce ne scapă din mâini
ca apa ce ascultă de o gravitaţie ostilă nouă.
Simbolul apei aduce pe scenă o mare instabilitate a stărilor, aluzie la curgere permanentă
a timpului şi a evenimentelor lumii cu misterul lor, cum nici măcar umilele întâmplări în
plan individual nu pot fi stăpânite – când luptătorii mor banal cum puteau muri şi în vreme de pace – sunt omorâţi de un cal ori mor
călcaţi în picioare, tragica întâmplare devenind durerea familiei.
Calitatea unui spectacol este dată, implicit, şi de capacitatea regizorului de gestiona
optim toate capacităţile oferite de zestrea
mobilă şi imobilă a unui teatru, de a distribui actorii pe care îi are la dispoziţie până la
puterea discreţionară de a-şi refuza propriul
proiect, de a şi-l amâna când nu are materialul uman necesar. De aceea performanţa ca
şi eşecurile, în general mai dese decât auzim
sau vorbim despre ele, aparţin şi în spectacolul Caii la fereastră în primul rând regizorului. Dacă judecată ca text, are certe calităţi
ce cuceresc – nu-i ostentativ-didactică, nu
sare în ochi, nu trage de mânecă – aşa cum
pe rând sau laolaltă – o vor face altele din
piesele ce vor veni, prin montarea lui Petru
Vutcărău, piesa aceasta prinde volum şi materialitatea unui spectacol demn oricând de
a fi prezentat în confruntarea din festivalurile de gen cu mari şanse de a primi calificative maxime. Fiind pus în scenă la Botoşani, în
aceste moment, spectacolul Caii la fereastră
este o ocazie bine nimerită ca Teatrul Mihai
Eminescu să se reconecteze firesc şi cu necesitate la problematica majoră a teatrului
românesc, să se conecteze în chip sincron
cu evenimentele de pe scenele mari din ţară,
din lume.
Mircea OPREA
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La Colonna Infinita
de Mircea Eliade
în premieră la Gala
internaţională a
recitalurilor dramatice,
Bacău, 5-10 aprilie 2012
Motto:
„...actorul şi spectatorul sunt ca doi luptători în arenă, fiecare încercând să-l învingă pe celălalt. Ca să câştige, actorul trebuie
să surprindă, la fel ca un general de armată
care învinge forţele adverse printr-un atacsurpriză.” (Andrei Şerban)[1]
De „capitalul de încredere” oferit de manifestările care au avut loc în perioada 5-10
aprilie la Teatrul Municipal „Bacovia” din Bacău, sub titulatura „Gala internaţională a recitalurilor dramatice” –one man show-, publicul, format din membrii juriului (Irina Petrescu, Geirun Ţino, Catrinel Dumitrescu, Carmen Stanciu, Dan-Marius Zarafescu, Gabriel
Duţu), reprezentanţi ai presei, studenţi, elevi
etc., a profitat din plin. Zile pline de experienţe vizuale inedite, de „tur(n)uri” de forţă şi
de performanţă actoricească, de emoţii sau
doar de interpretări...corecte, şi atât.
Pentru mine, ca spectator, Gala Star a însemnat în exclusivitate recitalul extraordinar
al Companiei Telluris Associati- La Colonna
Infinita. Adaptare a piesei Coloana nesfârşită
de Mircea Eliade, în traducerea lui Horia Corneliu Cicortaş şi regia semnată de Letteria
Giuffrè Pagano, cu actorul toscan Tazio Torrini în rolul lui Brâncuşi, spectacolul îl transpune într-o lume nebănuită, poate, pe cetăţeanul de veac XXl: cea a esenţelor.
1. Andrei Şerban, „Prefaţă. Floarea adevărată”, în Zeami, Şapte tratate secrete de
teatru Nô, editura Nemira, Bucureşti, 2011,
p. 17.
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Prezentat sâmbătă, 7 aprilie, în Sala
Mare a Teatrului şi duminică, 8 aprilie (a fost
singurul spectacol din festival care s-a jucat
de două ori) spectacolul oferit de echipa din
Italia a surprins sala prin veritabilul tur de
forţă oferit de Tazio Torrini, prin alternanţa
momentelor de joc efectiv-însemnând profitarea din plin de resursele fizice şi, mai ales,
vocale ale actorului- cu momente de pantomimă şi dans, când în sală se auzea, suprapusă peste respiraţia a ceea ce se oficia pe
scenă, respiraţia emoţionată a spectatorilor.
În această partitură scenică Tazio Torrini oficiază, pur şi simplu-aşa cum mă obişnuisem
să-l văd în celelalte versiuni ale piesei-întrun mod care l-au făcut pe teatrologul Damiano Pignedoli să menţioneze într-o cronică
de spectacol că trăieşte/oferă acest experiment „ca şi cum ar exista ceva neexprimat ce
vrea să răsară, un tărâm invizibil, mai vast decât orice certitudine şi înfăptuire umană. Un
mod impresionant de a-i transmite spectatorului truda şi chinurile artistului în faţa teritoriilor necunoscute, precedând crearea Noului,
dar şi reînnoirea sinelui, dincolo de sine”[2]. Colonna... este, aşa cum au simţit toţi cei care
au fost co-părtaşi actului artistic oficiat pe
scena de la Bacău, o „invitaţie la experimentarea regenerantă a Misterului.”[3] Aşa cum spune Andrei Şerban, se instaurează, între actor şi spectator, un fel de luptă, actorul-general încercând să impună prin jocul său, prin
povestea pe care o oficiază pe scenă o altă
lume decât aceea a spectatorului care încearcă să o impună, la rându-i, pe a lui, aceea reală, mică, limitată, mundană.
Cunoşteam deja două versiuni ale spectacolului şi credeam că ştiam tot despre
el, că despicasem în n toate firele posibile.
Că văzusem tot. Că nu mai avea ce surprize (de idei) să-mi ofere. Dar, aşa cum mi-a
spus Tazio în convorbirea avută cu altă ocazie, „o piesă nu este niciodată terminată şi lu2. http://fermapolitica.ro/2012/04/07/
gala-star-ziua-a-treia/.
3. Ibidem.

crul la ea continuă şi după premiera ei.” [4] Asta
însemnând infuzii de noi idei, deci noi perspective de interpretare. Cărări hermeneutice. Am scris pe larg în câteva materiale[5]
despre versiunea italiană a Coloanei...lui Eliade. În materialul de faţă revin doar pentru
a face câteva completări, fără a relua ce am
mai spus cu diverse ocazii.
În seara de 7 aprilie am văzut/simţit/respirat pe viu ce vrea să însemne revenirea continuă la corpul spectacolului, modificarea lui,
transformarea, esenţializarea, modelarea-ca
o plastilină, ca o sculpură- care-şi dezveleşte, gradual, formele esenţializate din materia
informă. Am văzut, practic, un alt spectacolşi, totuşi, acelaşi în esenţa lui, în felul cum a
fost gândit iniţial. Discursul, însă, paşii spre
public-devenit, parcă, mai direct.
Echipa din Italia ne-a oferit un spectacol şi mai concentrat decât ceea ce a însemnat La Colonna Infinita până la momentul Bacău. Decorul, schematizat în celelalte versiuni, acum a fost şi mai „sărac”- doar trei bucăţi de pânză (necesare actorului pentru a
„întrupa” pe scenă „dansul sculpturilor” şi momentele de coexistenţă/coabitare/corp comun a(l) artistului cu materia viitoarei opereaceeaşi senzaţie puternică, precum cea de la
vizionările anterioare, de Meşter Manole autojertfit, aproape christic, în propria creaţie)
şi un cub-simbol al materiei în care e prizonieră forma-şi, prin aceasta, mult mai expresiv, mai concentrat.[6].
Ecranul video, complementar jocului
scenic, prin imaginile derulate, ca şi în celelalte versiuni, a completat sinestezic spectacolul de senzaţii în care a pătruns spectatorul. Uimit. Bulversat. Aflat, cu siguranţăchiar dacă n-ar fi avut subtitrarea în limba
română sau n-ar fi cunoscut partitura lui Eliade- la o lecţie de iniţiere. În răvăşire- aceea frumoasă. În frumuseţe- aceea înălţătoare. În beţie - aceea a senzaţiilor care purifică
şi cresc aripi pe dinăuntru. Tazio mi-a confirmat pe viu ceea ce-mi mărturisea, în aceeaşi convorbire: că spectacolul trebuie să fie
o formă de comunicare instinctivă, univer4. Hyperion, nr. 1-2-3, 2012, p.27.
5. A se vedea: Cristina Scarlat, Coloana
nesfârşită a lui Mircea Eliade într-o nouă formulă scenică. Dinspre traducător–convorbire cu Horia Corneliu Cicortaş, Italia, în „Nord
Literar”, nr. 3, martie 2011, p. 11; Cristina
Scarlat, Coloana nesfârşită a lui Mircea Eliade într-o nouă formulă scenică–convorbire
cu Letteria Giuffrè Pagano, Italia, în „Hyperion”, nr. 7-8-9/2011, pp. 12-14; Cristina Scarlat, Coloana nesfârşită a lui Mircea Eliade întro nouă formulă scenică sau Letteria Giuffrè
Pagano şi Horia Corneliu Cicortaş: un pariu
câştigat, în volumul Conferinţei Internaţionale Discurs critic şi variaţie lingvistică. Noi
perspective de investigare: receptări, analize,
deschideri, Ediţia I, Suceava, 8-9 septembrie
2011, pp. 249-252. Reluat în Cristina Scarlat,
Mircea Eliade, hermeneutica spectacolului, ll,
editura „Lumen“, Iaşi, 2011, pp.86-95.
6. Sursa imaginilor din spectacol:
http://www.farafiltru.net/un-spectacol-italian-dedicat-lui-brancusi-a-avut-premieraabsoluta-in-romania-pe-scena-festivaluluide-teatru-din-bacau.html.
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sală, care să transforme spiritul spectatorului. De experienţa extracorporală pe care el,
ca actor, o are în unele momente pe scenă
(cum îmi spunea)- dar şi spectatorul, în sală,
dacă artistul de pe scenă e un vrăjitor veritabil, dacă prin el curge, pe înţelesul inimii
tuturor, însuşi suflul vieţii conectat direct la
divin-m-a convins. Lui Tazio îi reuşeşte asta.
Să transpună spectatorul în lumea pe care el,
pe scenă, o creează şi o respiră. Fiindcă, dacă
„ai o imagine perfectă a fiinţei pe care o impersonezi, atunci vei deveni la fel ca ea în acţiune”
(Andrei Şerban)[7] Tazio-Brâncuşi nu e decât
un actor-general, care a câştigat- nu în lupta,
ci în dansul cu spectatorul, cu trăirile lui, cu
neliniştile lui, cu întrebările lui, cu umbrele
lui, oferindu-i răspunsuri.
Ceea ce se poate remarca, după vizionarea plurală a spectacolului- a celor câtorva versiuni deja existente, este, cert, schimbarea atitudinii actorului faţă de personaj. O
apropiere, şi mai mult, de acesta, prin schimbarea, în unele secvenţe, a tehnicii interpretative. În interviul menţionat îl întrebam pe
Tazio dacă a empatizat cu personajul său, cu
drama acestuia- aceea de a se simţi neputincios, nemaiputând oferi nimic, ca artist, lumii.
Tazio îmi răspundea că vârsta-jumătate din
cea a personajului- îi făcea dificilă trăirea reală a dramei lui Brâncuşi dar, de fiecare dată,
a „livrat” spectatorului o trăire veridică, oferindu-se pe scenă întreg, tot, cu toate neliniştile şi întrebările personale, multe comune cu cele ale artistului interpretat- şi ale oricărui artist, în general, referitoare la condiţia
sa. Spunea că s-a renunţat (în urma discuţiilor cu Letteria) la aspectele privind vârsta artistului, motivând: „La început am lucrat asupra aspectului fizic. Dar apoi am înţeles că în
cazul nostru riscam să o iau pe un drum nepotrivit. În sensul că fie pentru mine, fie pentru regizor, nu era important faptul biografic, ci conţinutul operei artistului, care nu cunoaşte vârstă.»[8] În versiunea de la Bacău am
asistat la o revenire asupra jocului. În câteva din scene (monolog sau pantomimă) ve7. Andrei Şerban, ibidem, p. 13.
8. În Hyperion, idem, p.31.
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dem un Brâncuşi veritabil, corpul lui Tazio
exprimând perfect (conform teoriei lui Liviu
Ciulei despre centrul de atenţie a personajului, despre care vorbeam în convorbirea citată), prin centrarea atenţiei asupra expresiei umerilor şi picioarelor, personajul septuagenar, frământat de gândurile privind neputinţa de a crea.
Efectul asupra spectatorilor este unul cât
se poate de autentic, aceştia având, efectiv,
senzaţia că văd pe scenă un personaj-persoană septuagenar(ă). Evoluţia şi în această
direcţie a jocului actorului confirmă faptul că
artistul e locuit de personajele pe care le întrupează, intră în relaţie cu ele, schimbă reciproc esenţe, fiecare dând celuilalt ce e mai
bun (în sensul transferului veridic de mărci
definitorii ale unuia către celălalt).
Şi de data aceasta, impresia de corp comun al artistului cu viitoarea operă, de materie vie care se vrea dezmărginită de grosier,
ieşită la lumină, formă pură, esenţializată, e
autentică, cu maxim de expresivitate şi dramatism. Artistul şi materia sunt în simbioză
actorul cu rolul său, Brâncuşi cu materia informă în care se răzvrătesc viitoare opere ce
se vor eliberate, forme pure. Travaliul căutării e dramatic. Drama şi discursul sunt biunivoce: ale materiei, vii, care se vrea formă şi a
artistului, în căutarea exprimării formei pure.
Ca o moşire. Se caută. Pânza în care oficiază
actorul îşi spune propriul discurs, animată fiind de jocul acestuia. Mişcarea, pe scenă, a
cubului de piatră-în câteva secvenţe- sugerează mişcarea, dialogul artist-materie, agitaţia interioară, căutarea, drama. Toate mişcările –expresia corporală- sunt prin excelenţă narative. Şi cele de pantomimă, şi pseudodialogurile, şi monologurile. Orice gest, deşi
pare izbucnire inconştientă, are propria discursivitate. Semiotică gestuală în perfect ansamblaj cu tot ce e pe scenă: obiectele din
decor, coloana sonoră, ecleraj.
Spectacolul a contrariat, desigur. În sensul cel mai bun. Acela al surprizei-cum spune Andrei Şerban. O dată prin simpla apariţie scenică a actorului care, în ciuda aparentei fragilităţi, impune prin forţa rolului, a partiturii şi a abordării regizorale, prin voce, prin

mişcarea scenică. Apoi prin simbioza limbajelor articulate în acelaşi tot: pânze, lumini,
muzică, proiecţii video. Spectatorul, cunoscător sau nu al teoriilor lui Brâncuşi sau ale
lui Eliade despre actul artistic, a ieşit, neîndoielnic, cu ceva întrebări pentru ale căror
răspunsuri va trebui să se informeze dincolo de sala de spectacol. A fost provocat. Dar
experienţa e una cât se poate de autentică.
Trăire vie, catharctică- ceea ce şi trebuie să
ofere un spectacol.
Spectacolul oficiat pe scena de la Bacău
vine să ilustreze din plin însăşi situaţia teatrului contemporan, aşa cum este ea definită
de Christian Biet şi Christophe Triau: „La situation du théâtre contemporain-une phase
parmi d’autres- se saisit dans une perspective
qui mobilise les historiens de l’architecture, de
la littérature et de la voix, de la représentation et de l’écriture, des esthétiques et des idéologies, du statut des acteurs et de l’économie
des loisirs. Une approche en quelque sorte à
l’image de certaines pièces: totale.”[9] Echipa
din Italia a sculptat, cu mijloace puţine-recuzită, corp de actori redus la doar unul- un
spectacol total-wagnerian- deşi un one man
show-în care aproape tot ce înseamnă contemporaneitate, dramă a artistului în epoca
modernă, dar şi a individului simplu, creator al propriului destin este pus în relaţie cu
esenţa, cu Mitul, cu instanţa sacrală, cea fără
de care nici un act (artistic) nu poate fi nici
săvârşit, nici de-săvârşit.
Spectatorul a fost, pe durata spectacolului, o jucărie în mâinile-ideile echipei de
italieni, o marionetă în mâinile-vocea lui Tazio, care s-a jucat cu el: rupt de timpul istoric,
transpus în cel mitic, atemporal, forţat, pur
şi simplu, să pună întrebări şi să-şi pună întrebări, ale căror răspunsuri, cele neaflate în
timpul, le va afla, cu siguranţă, după spectacol.
Cristina SCARLAT

Maitreyi-dragostea
nu moare, versiunea
Chris Simion

Motto: „Cu nişte cărţi scrise în grabă, în cazul lui pentru un premiu, fără prea multă bătaie de cap sau scrupule, în cazul ei pentru a
restabili adevărul dar şi pentru a-şi exorciza o
iubire care o obseda, Eliade şi Maitreyi au reuşit performanţa de a cuceri nu numai premiile
acelea trecătoare, ci şi multe generaţii de cititori.” (Adelina Patrichi)[10]

9.
Christian Biet, Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre?, «Postface»
d’Emmanuel Wallon, Éditions Gallimard,
2006.
10. Adelina Patrichi, „Cuvânt înainte” la
Maitreyi Devi, În arşiţa dragostei. Poeme şi
confesiuni despre Mircea Eliade, traduceri,
note, interviuri şi cuvânt înainte de Adelina
Patrichi, editura Taj, Bucureşti, 2012, pp. 1112. Romanul lui Eliade a fost scris în vederea participării la concursul pentru premiul
literar Techirghiol-Eforie, din 1933, pe care-l
câştigă. Romanul lui Maitreyi Devi primeşte
şi el, în anul publicării-1974- cea mai înaltă
distincţie literară indiană: Sahitya Akademi

Note, comentarii, idei

2003–Cornel Ungureanu, în „Despre regi,
saltimbanci şi maimuţe”[15], notează:
„Recent un regizor de mâna a doua, Nikolas Klotz, a pus mâna pe drepturile de ecranizare ale celebrului roman al lui Mircea Eliade, Maitreyi. Citesc în comentariile, nu foarte

Maitreyi–Scurt istoric
1933, apărut la Editura „Cultura Naţională”; roman–jurnal redactat în perioada studiilor în India.
1974-Apare romanul lui Maitreyi Devi,
„Na Hanyate”, răspuns la cel semnat de Mircea Eliade. Publicat în limba română în
1992.[11]
1986–regizorul francez Nicolas Klotz
ecranizează romanul, după traducerea lui
Alain Guillermou (1950–Editura „Gallimard”)–
La nuit Bengali, în două versiuni: tele–film în
trei părţi, difuzat de programul ARTE pe 13,
20 şi 27 mai 1995, care-i are în distibuţie pe
actorii Hugh Grant şi Suprya Pathak (pentru
varianta TV, vocile personajelor nu aparţin

Award.
11. Maitreyi Devi, Dragostea nu moare,
versiune românească de Ştefan Dimitriu şi
Theodor Handoca, editura Românul, Bucureşti, 1992. După versiunea engleză, Maitreyi Devi, It Does Not Die, A Writters Workshop Publication, Calcutta, 1976.
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actorilor titulari) şi o variantă pentru marile
ecrane–”The Bengal Night”[12].
1991–teatru radiofonic, dramatizare de
Rodica Suciu Stroescu, regia artistică: Leonard Popovici; data premierei: 27 septembrie, cu reluări în următorii ani–1992, 1994,
1997, 2007[13].
1999-Filmul indian „Hum Dil De Chuke
Sanam”, al lui Sanjay Leela Bansali, care a rulat la noi cu titlul „Din toată inima” reprezintă „ecranizarea nedeclarată a romanului lui
Maitreyi” (Adelina Patrichi)[14].
12. Cristina Scarlat, Romanul Maitreyi...,
idem.
13. Georgeta Răboj, Dan Oprina, Teatrul..., idem., p. 186.
14. Maitreyi Devi, În arşiţa dragostei...,
idem., [p.93]. Înt-o epistolă din 23 aprilie
2012, Liviu Bordaş îmi scrie:«De mulţi ani
vreau să scriu despre o adaptare bollywoodiană (nedeclarată) a cărţii lui Maitreyi Devi
”Na hanyate”, în regia tânărului Sanjay Leela Bhansali (al doilea film al său). Mai precis
de la începutul anului 2000, când am văzut
filmul într-un cinematograf din Delhi. Se nu-

meşte ”Hum Dil De Chuke Sanam” (1999) şi a
fost difuzat în Occident cu următoarele titluri:
”Straight from the Heart”, ”Ich gab Dir mein
Herz, Geliebter”, ”Már másé a szívem” (maghiara), ”Prosto z serca” (poloneza). Pe Eliade (sau mai precis pe ”adaptarea” lui) îl joacă
binecunoscutul Salman Khan. Filmul a primit
numeroase premii indiene şi este celebru în
India (… ) O altă ”adaptare” interesantă în
acest film: Eliade a devenit italian, dar părţile italiene ale filmului au fost filmate la Budapesta (se şi vorbeşte în maghiară). (…). În
mod ciudat, deşi au trecut atâţia ani, se pare
că în Romania nu s-a aflat despre film. Mai
precis despre legătura lui cu Eliade şi Maitreyi,
pentru că filmul a fost difuzat şi la noi (…)».
15. Cornel Ungureanu, Despre regi, saltimbanci şi maimuţe. Cu secţiuni din romanul
document Marylin Monroe, Editura „Palimpsest”, Bucureşti, 2008, p.45. Diaristul continuă: „Au trecut pe la mine pe la redacţie în
11 octombrie, pe la ora 12. Era o zi ploioasă
şi el era prea înalt ca să fie acoperit de umbreluţa Carlei. I-am oferit pălincă şi el a dat
pe gât două pahare, pe urmă a scos dintrun soi de sacoşă un volum cu autograful lui
Eliade. Era ediţia a V-a din Maitreyi pe care
el a cumpărat-o la Lugoj şi a purtat-o cu el
prin lume. Prin 1957 l-a întâlnit pe Mircea
Eliade care i-a dat un autograf: Domnului
Marton Schwarz, şi el ca şi mine român adăpostit de America, Mircea Eliade. În România
aşa se chema: Marton Schwarz. Şi la Budapesta şi la Viena şi-a respectat acest nume.
La Hollywood a trebuit să opteze pentru JJ
Fitzcarraldo–aşa îşi semnează filmele. L-a
întrebat pe Eliade dacă i-ar permite să facă
un film după roman, Eliade a ezitat, pe urmă
a refuzat. Filmul ar fi jignitor pentru această
femeie care trăieşte în India şi care acum a
devenit, se pare, celebră. Atunci când scria
această carte nu credea că scrisul lui–proza
lui–va trece dincolo de hotarele României.
Acum, după ce Mircea Eliade a murit, poate că n-ar fi rău să-l aducem în cea mai fierbinte actualitate cu un film despre Maitreyi.
Nu un film care să ecranizeze cartea, fiindcă
ar costa mult de tot, a spus JJ. Un film care
să arate doar o scenă lungă de dragoste, între naratorul savant şi fecioară, în bibliotecă.
S-ar iubi în papirusuri şi s-ar înfăşura în ele,
ele s-ar umple de sânge, ei s-ar duce la baie
şi s-ar şterge cu incunabule, cu pagini scrise, cu hieroglife, cu cuneiforme, pe urmă ar
face dragoste între opere celebre care s-ar
deschide singure, pe urmă cu operele lui
Sade şi ale lui Sacher Masoch…Nu mă interesează, i-am răspuns repede, în biblioteca lui Dasgupta nu aveau cum să descopere papirusuri. Cu atât mai puţin operele lui
Sade. Probabil, a fost imediat de acord J.J.
Fitzcarraldo, dar aşa l-am face pe Mircea Eliade un scriitor de succes.”–idem., pp.46-47.
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multe şi deloc entuziaste pe marginea filmului, că filmările din India au stârnit un imens
scandal datorită relaţiei impure dintre Maitreyi şi străin. Interpreta ar fi fost timorată
de ameninţări şi ar fi jucat datorită lor, prost!
Dacă ar fi ieşit un film memorabil, aş fi fost
fericit. Nenorocind transcrierea cinematografică, Nicolas Klotz ne-a deposedat de un
mit românesc. Mă gândesc cu spaimă cum
un oarecine de aiurea s-ar grăbi să facă Domnişoara Christina sau Şarpele…Putem fi deposedaţi de ele dacă nu ne grăbim. Dacă nu
înţelegem mai bine acest capital care este literatura noastră. În ciuda bănuielii că fiecare operă îşi are un timp al său, noi credem că
există un timp al operelor şi o urgenţă a valorificării lor (...)”.
2008–Pe scena Teatrului de Stat din Oradea are loc premiera piesei omonime, pe 14
februarie, în regia lui Chris Simion. Trupa „Iosif Vulcan” prezintă un spectacol despre care
regizoarea mărturiseşte că şi l-a dorit ca urmare a experienţei sale indiene[16].
2011-27 decembrie: Premiera spectacolului „Maitreyi» la Sala Mare a Teatrului de pe
Lipscani din Bucureşti, un spectacol-studiu
conceput de Chris Simion şi Compania de
Teatru D’Aya, cu Maia Morgenstern în rolul
lui Maitreyi la 60 de ani şi Aylin Cadîr, acelaşi personaj, la vârsta de 16 ani. În rolul lui
Mircea Eliade, Vlad Zamfirescu. În alte roluri: Doru Ana (Narendra Sen), Anca Sigartău (Srimati Devi), Jasmine Iliescu (Chabu),
Carla Maria Teaha (Lilu), Marius Chivu (Mantu), Radu Micu (Harold) şi Teodora Garofil
(servitoarea). Coregrafia este semnată de
Carmen Pesantez, iar scenografia de Adina
Mastalier.[17].
2012- 19 ianuarie. În interviul acordat
Daliei Tăbăcaru în cadrul emisiunii Cărţi în
doi a postului România TV, regizoarea Chris
Simion vorbeşte despre povestea spectacolului-studiu Maitreyi, varianta 2011, plecând
de la lectura paralelă a celor două romane
(Maitreyi şi Dragostea nu moare), pe care le
adaptează în acelaşi spectacol, şi de la experienţa personală a Indiei.[18], [19]
Romane care au făcut înconjurul lumii, în
nenumărate versiuni, Maitreyi şi Na Hanyate,
prin viziunea dialogală, în timp, a protagoniştilor înşişi asupra propriei lor poveşti de dragoste, rămân la fel de proaspete şi incită aceleaşi emoţii ca în momentul apariţiei lor. Modalităţile în care au fost receptate, separat, în
timp cele două texte (filme de lungmetraj şi
de televiziune, teatru radiofonic etc.) reclamau şi punerea lor împreună, o încercare de
a oferi publicului varianta concertată şi concentrată a poveştii. Au fost tentative-şi în ţară,
şi în străinătate (Germania)- dar Chris Simion
este prima care le concretizează.
Maitreyi-varianta Chris Simion- e un
spectacol care merită vizionat, chiar şi pen16. http://www.cariereonline.ro/articol/maitreyi-de-chris-simion.
17. http://www.adevarul.ro/cultura/
Maia_MorgensternMaitreyi_la_60_de_
ani_0_616738629.html#.TvsU5Gi5U2w.facebook.
1 8 . h t t p : / / w w w. yo u t u b e. c o m /
watch?v=m5WdL2Wa2rk.
19. Sursa imaginilor: http://www.daya.
ro/.
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tru a face paralele cu textele originare şi a rei, acea feroce provocare senzorială, melanj invedea cât din trama lor a trecut în spectacol, discernabil de inconştienţă şi fatalitate, de sigucare anume momente au fost considerate ranţă posesivă, indecizie şi dăruire paralizantă,
esenţiale, cât din universul nostru de aştep- de calcul şi orbire a simţurilor, de ocrotire matare a fost atins. Fiind un spectacol „studiu”, i ternă şi triumf prin care fecioara dezlănţuie în
se vor aduce, cu siguranţă, modificări, chiar bărbat energiile desăvârşirii, mereu la un pas de
dacă, după spusele regizoarei, această vari- prăbuşire”.[21] În versiunea oferită de Aylin Caantă a spectacolului este deja una refăcută dîr poetica erosului este una, astfel, devia(n)tă.
a celui din 2008, realizat cu echipa de actori (Cronicile de spectacol amintesc faptul că aca Teatrului din Oradea.
triţa însăşi a insistat pe inserarea acestei „scePrima impresie, după vizionarea versiu- ne de sex”, care nu cadrează cu restul specnii 2011 este aceea a unui spectacol jucat cu tacolului, aşa cum a fost gândit de regizoaactori încă în formare, cu real potenţial, însă. re). Evoluţia firească a sentimentului iubirii e
Aylin Cadîr, Radu Micu, Vlad Zamfirescu au brusc ruptă prin inserarea acestei scene care,
oferit partituri corecte. Aylin Cadîr a avut mo- dacă ritmul spectacolului ar fi fost un altul şi
mente în spectacol cărora nu li s-ar mai pu- decuparea secvenţelor romaneşti s-ar fi plitea aduce retuşuri: momentele de dialog cu at pe alte repere, nu ar fi avut acelaşi impact.
Allan (Vlad Zamfirescu), cele din primele sce- Fiindcă a surprins (negativ), pur şi simplu, iene ale piesei, sunt de perfectă sincronicita- şind din viteza şi ritmul impuse.
te. Dozarea vocii şi jucarea sentimentului (înŞi aici trebuie să facem o remarcă: toaceputul îndrăgostirii), schimbarea replicilor te versiunile de până acum ale textului (vacu partenerul de dialog sunt credibile. Prea rianta de cinema şi cea de televiziune ale lui
multe momente de dans, poate, de-a lun- Nicolas Klotz, varianta-defunctă, din fericigul spectacolului, care deviază ritmul aces- re, a-lui J.J. Fitzcarraldo, de care aminteşte
tuia-unul concentrat, având în vederea sec- Cornel Ungureanu, etc.) pun preţ pe scena
venţele scurte, cu grijă selectate şi decupa- de dragoste care, în economia romanului,
te din textul literar şi transpuse scenic. Tână- nu are conotaţiile şi poetica pe care le prora artistă oferă, astfel, o replică fidelă a perso- pun aceste versiuni, romanul lui Eliade fiind
najului livresc-în prima parte a spectacolului, „mai mult decât o sumă de febre erotice” (Dan
aşa cum este el descris în primele pagini ale C. Mihăilescu)[22]. Este clară, în situaţiile semromanului lui Eliade: „O priveam cu oarecare nalate, alunecarea în comercial şi pornogracuriozitate, căci nu puteam să înţeleg ce taină fie, mizarea, în acest fel, pe un orizont de aşascunde făptura aceasta în mişcările ei moi, de teptare al spectatorilor care se întâmplă să
mătase, în zâmbetul timid, preliminar, de pani- nu fie întotdeauna sincron cu ceea ce li se
că, şi mai ales în glasul ei atât de schimbat în oferă. Prejudiciul este, finalmente, al persofiecare clipă, un glas care parcă ar fi descope- najului livresc.
rit atunci anumite sunete.” (s. C. S.)[20] Actriţa
Anca Sigartău a oferit un rol matur. Scurse va „desprinde”, însă, în timpul spectacolu- te şi puţine apariţii-replici, însă, în economia
lui, de partitura livrescă, oferind personajului spectacolului.
alte conotaţii-şi asta nu neapărat în perfect
Vlad Zamfirescu a construit un rol verracord cu evoluţia firească a adolescentei în- didic- atât prin mişcarea scenică, abordarea
drăgostite care-şi descoperă gradual femini- personajului, plierea tonalităţii vocii peste
tatea, ci a uneia care arde etape(le) şi expune secvenţele evoluţiei personajului şi sincropublicului (într-o secvenţă discutabilă) o Mai- nicitatea pe care o realizează cu celelalte
treyi-femeie, fără nimic din emoţia şi stângă- personaje cu care intră în relaţie, de-a lunciile primelor experienţe ale iubirii (şi fără ni- gul poveştii- Harold, Maitreyi, familia Sen,
mic din feminitatea şi emoţiile personajului li- Chabu. Vedem pe scenă, însă, un Allan difevresc). Dan C. Mihăilescu remarca la textul lui rit de ceea ce oferă partitura lui Eliade: un tâEliade tocmai „jocul de flacără pură al fecioa- năr glumeţ-chiar prea glumeţ-deşi jocul lui

20. M. Eliade, Maitreyi, editura Cartex,
Bucureşti, 2002, prefaţă de Dan C. Mihăilescu, p.21.

21. Dan C. Mihăilescu, „Jocul erotic şi
erudiţia senzualităţii”, în M. Eliade, Maitreyi,
idem., p.6.
22. Ibidem, p.11.
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Vlad Zamfirescu este unul convingător. Nu
regăsim, însă, personajul livresc, drama sa,
decât înspre finalul spectacolului, când scenele „prind” o altă viteză, drama personajelor principale transpare în jocul scenic (voce,
gestică, ritmicitatea schimbării replicilor).
Abia spre finalul a ceea ce se întâmplă
pe scenă ai impresia că spectacolul începe
cu adevărat: se hrăneşte din emoţii şi tensiuni acumulate în trei sferturi din timpul în
care actorii s-au...încălzit, au intrat în partitura rolurilor, şi abia acum asistăm la ceea ce ar
fi trebuit ca acesta să fie pe toată durata lui.
Tensiune, viaţă, dramă. Concentrare emoţională. Pentru a elimina, astfel, impresia de
puzzle, de ilustrare didactică a unor secvenţe, nelegate prin ritm şi coerenţă.
Se remarcă, de departe, un cert decalaj
care prejudiciază atmosfera spectacolului,
per ansamblu, provocat de tehnicile diferite de interpretare ale actorilor- şi ale actorilor încă în formare, care-şi caută stilul interpretativ. O diferenţă de tempo, provocată de
ritmicitatea inegală a spunerii rolurilor, dictată nu neapărat de specificul şi conţinutul
scenelor, cât de jocul personal. O rupere de
ritm-desincronizare-la trecerea, în apropape
toate racordurile, de la ceea ce se desfăsoară, până la un punct, pe scenă-secvenţe ilus-
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trând fragmente din romanul lui Eliade- şi
comentariile, ca din off (colţul scenei) ale lui
Maitreyi însăşi (Maia Morgenstern). Echipa
de actori nu este una omogenă, încă, sudată.
O întrebare cât se poate de firească este
aceea referitoare la implicarea actriţei Maia
Morgenstern în spectacol. Capitalul de imagine, experienţă, talent, energie, voce nu o
recomandau pentru rolul jucat, cel puţin nu
în varianta oferită: nu s-a „profitat” decât, secvenţial, de potenţialul ei, de imaginea ei (a
stat în „umbra” scenei pe întreaga perioadă a
spectacolului, intervenind doar în momentele de „comentariu”) şi, parţial, de voce. Abordarea personajului Maitreyi Devi, varianta
Chris Simion, nu este una tocmai potrivită. O
Maitreyi suavă în toate intervenţiile (exceptând finalul), cu o voce voit delicată, în cazul
Maiei Morgenstern nu „cadrează”: imaginea
actriţei, şi în viaţa de pe scenă şi în cea dinafara ei este una de femeie voluntară, vulcanică, temperamentală. În unele momente din
spectacol nu s-au auzit dinspre scenă decât
şoapte. Chiar din primele rânduri, spectatorul n-a recuperat auditiv, pur şi simplu, replicile integral- deşi în sală liniştea era adâncă.
Această Maitreyi surprinde spectatorul prin
de-sincronizare, rupere, detaşare de personajul livresc. Şi, chiar dacă spectatorul ia con-

tact prima oară cu povestea celor două texte adaptate, plecând de la ceea ce i se oferă pe scenă, va fi surprins de această „altfel”
Maia Morgenstern. Înaintea vizionării spectacolului, văzând echipa de actori şi având
experienţa altor vizionări în care a fost implicată Maia Morgenstern (şi amintesc doar
piesa „Şi caii se împuşcă, nu-i aşa?”, în regia
aceleiaşi Chris Simion) am spus că echipa
nu este una omogenă, că vocea actriţei va
pune în umbră jocul celorlalţi. Iată, însă, că
s-a întâmplat exact invers. Dar chiar dacă regizoarea însăşi, cunoscând acest dez-echilibru (provenind din calităţile inegale ale actorilor din echipă), a încercat să-l anuleze prin
impunerea tehnicii de interpretare, decalajul
tot s-a produs. Fiindcă pe scenă se derulează, de fapt, două spectacole, „împletite”. Sunt,
practic, două scene pe care evoluează actorii,
or echilibrul lor, al uneia în raport-racord cu
al celeilalte, nu e sincron. Ruptura este produsă tocmai de modalitatea de interpretarelectură abordată de Maia Morgenstern.
Spre finalul spectacolului, însă, spectatorul are impresia, cum spuneam, a începerii,
cu adevărat, a acestuia. Vocea Maiei Morgenstern re-devine ceea ce ştim cu toţii că este:
un vulcan de inflexiuni şi tonalităţi, o rostogolire de sunete bine definite, sigure, sonore.
„Sufletul meu a rămas neatins. Nimic şi nimeni
nu l-au putut distruge”. Declaraţia de iubire
nestinsă pe care Maitreyi Devi o face, peste
timp, scriitorului român dă fiori spectatorului, vocea Maiei Morgenstern şi patosul spunerii livrând-o cu toată încărcătura emoţională care a animat-o pe scriitoarea bengaleză în momentele reamintirii. În această cheie de interpretarea ar fi trebuit să sune vocea
actriţei. Ritmul spectacolului, aici, se accelerează şi, când tocmai te pregăteşti să asişti
la (alt)ceva, punctum. Spectacolul s-a sfârşit.
Partitura pe care ne-o oferă Chris Simion este un tablou viu, în mişcare. Culorile Indiei (adusă direct pe scenă, prin elemente
de decor originale-statute, tapiţerii, sfeşnice, beţişoare de santal-din abundenţă „risipite” pe scenă) nu au agresat privirea, au intrat
firesc în atmosfera spectacolului, susţinândo. Coloana sonoră este, şi ea, bogat ilustrată
cu partituri originale. Poate prea multe „infuzii” de momente tradiţional-orientale (venind mai mult din experienţa directă a Indiei trăită de regizoarea însăşi, şi nu din ilustrarea unor secvenţe livreşti): ritualul primirii oaspeţilor, ritualul nunţii, cel al înmormântării, momente coregrafice-dans indian-din
plin, detaliat oferite spectatorului, într-o formulă documentar-didactică. Având în vedere concentrarea de scene selectate, care imprimă un anumit tempo spectacolului, argumentul acestuia, timpul fizic, efectiv (durata
spectacolului)-ce trebuiau respectate, aceste momente între-rup curgerea, creând sincope. Un alt element care trebuie riguros
avut în vedere a este eclerajul. Jocul de lumini de pe scenă pare, în unele momente,
„scăpat de sub control”. Minute bune, spectatorul este, pur şi simplu, agresat de săgeţile de lumină răzvrătite în unghiuri nebănuite-cel puţin în scena incinerării lui Chabu.
Dar acestea sunt doar nuanţe, care pot fi
uşor remediate, astfel încât spectacolul oferit de Chris Simion şi echipa de actori ai trupei D’Aya să ofere o adaptare şlefuită, reuşită, a celor două texte.
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Elisabeta Lasconi
- Maitreyi, cea
nestiuta de romani

Ziua Îndrăgostiţilor aduce surpriza unei
cărţi unice - „În arşiţa dragostei“ de Maitreyi
Devi şi despre iubirea ei pentru Mircea Eliade. Cartea cuprinde poemele scrise în 1972
(după ce Maitreyi Devi a aflat, cutremurată, de existenţa romanului ce-i poartă numele), fragmente din corespondenţa purtată cu Sergiu Al-George, mesagerul destinului (căci, aflat în India, i-a vorbit primul lui
Maitreyi Devi despre Maitreyi ca eroină de
roman), ca şi alte mărturii despre pasiunea
ieşită din comun şi urmările ei, făcute de
Chabu, sora lui Maitreyi, de fiul şi de nora ei.
Cartea concepută de Adelina Patrichi
cuprinde povestea pasiunii târzii trăite de
Maitreyi, ce pune în altă lumină atât romanul lui Mircea Eliade, cât şi „Dragostea nu
moare“ scris de Maitreyi Devi ca replică, reluând povestea din perspectiva ei, cu alte
comentarii şi alte detalii. Maitreyi, la aproape 60 de ani, a putut trăi, în sfârşit, tot ce
înăbuşise în anii scurşi după despărţirea
de Mircea Eliade. Pasiunea reprimată a răvăşit nu doar propria viaţă, ci şi liniştea celor apropiaţi, a provocat scandal în societatea indiană ghidată încă de reguli stricte.
Noi nu ştim decât cele două romane, îndrăgite de cititori din toate generaţiile, dar
există şi povestea neştiută a lui Maitreyi: bunică, având o viaţă aşezată, cu iubirea din tinereţe îngropată în răstimp de patruzeci de
ani, se trezeşte brusc, când ajunge să ştie
romanul lui Mircea Eliade, şi focul pasiunii
atâta vreme acoperit de cenuşa blândă a
vieţii domestice se reaprinde şi pârjoleşte.
Scrisul nu o linişteşte, aşa că face o călătorie la Chicago ca să-l regăsească pe Mircea
Eliade.
Cartea alcătuită de Adelina Patrichi formează „dosarul unei pasiuni“, trăite intens
şi la 16 ani şi la aproape 60. Paginile abundă în surprize, căci reunesc mărturiile celor
apropiaţi: Chabu (care nu a avut destinul
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din roman, ci a atins o vârstă venerabilă!), tume a multor scrieri inedite. Unele dintre
o judecă sever pe sora ei, nu doar pentru aceste studii, de altfel, relevante, au apărut
cele petrecute în adolescenţă, ci mai ales cu ocazia celebrării a 20 de ani de la moarpentru pasiunea târzie, fiul şi nora o înţe- tea intelectualului român (2006), altele mai
recent, nu numai în Italia, dar și în România,
leg şi o admiră.
Poeziile seamănă cu străfulgerări ce Germania, SUA, Spania și Rusia. Au fost ordezvăluie misterul lăuntric. Iată începutul ganizate numeroase dezbateri și simpozioane[2] , numele istoricului religiilor apărând
poeziei „Copac fără frunze“:
frecvent în varii cotidiane și reviste, provoAdesea visam, Doamne, visam
când aprinse polemici jurnalistice[3].
că un copac fără frunze,
Prin urmare, în lumina ultimelor desîn jungla din inima mea sălaş îşi făcea.
coperiri, s-a impus necesitatea unei
Şi acolo sta, ca un stâlp indicator,
recunoașteri/reconsiderări generale atât a
cu capul sus, fără glas. (...)
Multe poezii mi-au amintit de Else conceptelor articulatoare ale filosofiei lui EliLasker-Schuller prin voluptatea de a dărui ade (mitul, arhetipul, abordarea comparatişi a primi iubire. Altele, de Ana Blandiana vă, fenomenologia, ritul etc), cât și a compoşi Nichita Stănescu, prin imaginea zborului nentelor de bază ale formării sale.
Pornind de la ultimele informații releşi a aripii, ca în finalul altui text - „Să te mai
vante în materie și neputându-se sustrage
văd o dată“;
necesității meditației asupra unor puncte
Cu braţele în cer curgând,
nodale metodologice, istorico-filozofice și,
când auzul mi se curmă,
în definitiv, existențiale ale gândirii eliadești,
şi zăvor mi-ai pus în glas,
recent, o puternică echipă internațională de
atâta mi-a mai rămas,
cercetători a decis să-și concentreze atenția
să văd cu trupul, cu toţi porii.
asupra unor aspecte fundamentale ale deŞi s-ating norii într-o clipă
mersului hermeneutic eliadian pentru a claşi liberă ca pasărea, uşor,
rifica o serie de aspecte controversate care
smintită ca şi ea să zbor
animă profund viziunea despre lume a intefără picior, fără aripă.
lectualului român. Astfel, a apărut volumul
Maitreyi Devi este unică în lumea india- colectiv Mircea Eliade Once Again, Editura Lună, prin talentul poetic şi opera vastă, scrisă men, Iași, 2011.
în bengali şi în engleză tot aşa cum în cultuAceastă antologie de studii, coordonată
ra noastră şi Mircea Eliade se singularizea- cu grijă și asiduitate de Cristina Scarlat, aduză prin bogăţia prozei şi vastitatea operei nă contribuțiile unor importanți eliadologi
ştiinţifice. Până şi premiile primite de cele europeni, americani și o seamă de cercetădouă romane îi plasează pe picior de egali- tori români de valoare. De o evidentă actuatate. Controversatul roman „Na Hanyate“ a litate, prin densitatea exegetică și prin variprimit în 1976 distincţia literară indiană cea etatea tematicii abordate, textele reunite în
mai înaltă, premiul Academiei de Litere.
volum constituie intervenții la Simpozioane
Maitreyi Devi ieşea din comun, în con- internationale (Giovanni Casadio, Marcello
textul epocii şi a lumii indiene, şi prin preo- De Martino, Cristina Scarlat, Ana Sandulovicupări - grija pentru copiii orfani, lupta pen- ciu, Traian Penciuc), studii de fragmente bitru condiţia femeii, interesul faţă de mediu ografice (Mac Linscott Ricketts, Mircea Hano apropie de secolul XXI. În 1989, ONU i-a doca), extrase din teze de doctorat (Adrian
acordat Global 500 Roll of Honour, meda- Boldișor) sau dizertații de masterat (Monica
lie primită de personalităţi de primă linie, Domnari) și cercetări personale (Mihaela Glica Gerald Durrell, Jimmy Carter şi prinţul gor, Sabina Fînaru).
Volumul se deschide cu un studiu al
Phillip (duce de Edinburg), de organizaţii
Cristinei Scarlat, coordonatoarea volumuprecum Greenpeace.
„În arşiţa dragostei“, cu texte variate (po- lui și doctorandă a Scolii Doctorale de Stuezii, scrisori, interviuri), luminează puţin din dii Filologice a Universitatii „Alexandru Ioan
ignoranţa noastră, ne dezvăluie altă Mai- Cuza” din Iași, despre relațiile dintre romanul
treyi şi partea neştiută a ficţiunii: o carte ce
se citeşte pe nerăsuflate. Povestea iubirii
trăite de Maitreyi şi Mircea Eliade trece pra2. De exemplu: „Forme ale tradiției și
gul vârstelor, al vieţii şi al morţii... nu conale
sacrului la Mircea Eliade” (Perugia, octeneşte să uimească şi să umilească şi azi.
tombrie
2007,), sub tipar la Ed. Nagard, și
Maitreyi Devi, În arşiţa dragostei, Edi„Mircea Eliade.Dialogul religiilor și modernitura Taj, 2012
tatea” (Roma, martie 2008), sub tipar la Ed.
Mediterrane.
3. În această privință, e demnă de
reținut animata discuție produsă de articolul lui Emanuele Trevi dedicată centenarului nașterii lui „ Trovò lo scrigno del sacro in tutti i regni dell’esistenza. Cent’anni
fa nasceva Mircea Eliade, il grande storico
[1]
delle religioni”, 9 martie 2007, „Il Manifesto”,
În ultimii ani, interesul crescând față de căruia i-au răspuns din două puncte de vepersonalitatea și opera lui Mircea Eliade a dere diferite Giuseppe Conte, “«Sdoganare»
dat naștere unei adevărate explozii de stu- Eliade? Grazie, non c’è bisogno”, marți 20
dii dedicate savantului și chiar apariției pos- martie 2007, „Il Giornale”, și Pierluigi Panza,
“Eliade, Heidegger: Capriole a Sinistra”, 10
martie 2007, “Il Corriere della sera”.
1. Traducere : Alina Goga.

Pe urmele gigantului/
uriașului: coord.
Cristina Scarlat, Mircea
Eliade Once Again,
Lumen, Iași, 2011
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Domnișoara Christina (1936) de Mircea Eliade și transpunerile sale artistice care, împreună, formează o unitate compactă de sens.
Un suport mediatic al textului (film, piesă de
teatru, spectacol multimedia etc) poate restitui semnificația primă a operei literare eliadiene centrată pe eternul joc - lupta dintre
bine și rău, viață și moarte, pe consecințele
nefaste ale inversării ordinii cosmico-naturale. Cu alte cuvinte, în opinia cercetătoarei, adaptarea artistică a romanului în opera lirică a lui Luis de Pablo, La señorita Cristina (2001), în opera ”anamorfica” de Șerban
Nichifor (1994), în filmul TV al lui Viorel Sergovici, Domnișoara Christina (1992) – poate cel mai apropiat de textul originar – sau
în tabloul „în mișcare”, dacă se poate spune
așa, al pictorului Dimitrie Găvrilean (1993)
deschide infinite orizonturi de semnificație
care ne duc spre acel ”status nascendi” al
narațiunii înseși (romanul), înțeles ca spațiu
în care locuiesc armonios toate posibilele
lecturi filmice, muzicale sau plastice (precum suprapunerea dimensiunilor onirică
și reală la Nichifo și de Pablo, care insistă în
mod particular pe unele aspecte erotico-extatice ale romanului sau obsesia lui Sergovici pentru ceea ce s-ar putea numi „indestructibilul cerc de fier” viață-moarte). Originalitatea volumului coordonat de Cristina Scarlat, susținut de o bună cunoaștere a
istoriei cinematografiei și a esteticii, constă
în acuratețea analizei moștenirii artistice a
textelor narative eliadești dintr-o perspectvă multidisciplinară.
Urmează în volum alte studii despre
teatrul și epica lui Eliade: Torna, torna, fratre. Looking for the European Background of
Mircea Eliade’s Concept of Theatre as Anamnesis de Traian Penciuc, profesor asistent laUniversittea de Arte din Târgu-Mureş analizează
concepția eliadiană despre teatru înțeles ca
purtător de arhetipuri, căreia îi caută rădăcinile în teoriile antice și renascentiste despre memorie, insistând pe valența salvatoare a operei teatrale care îl smulge pe om din
„Teroarea istoriei”, mijlocind recuperarea „Luminii originare”; Coloana nesfârşită de Mircea Handoca (profesor român excepțional,
bio-bibliograf al lui Eliade), subliniază cu o
rară acuratețe influența deteminantă a lui
Brâncuși asupra gândirii și operei lui Eliade,
concentrându-se în mod particular asupra
Coloanei nesfârșite (1970), al patrulea text
dramatic al lui Eliade, pe care voia să-l includă în al șaisprezecelea volum din Opera omnia în care urmau să apară și Iphigenia (1940),
Oameni şi pietre (1944) și Aventura spirituală
(1945). În fine, The Meanings of Time in Fantastic Literature - Mircea Eliade, Vasile Voiculescu, Mihail Sadoveanu de Ana Sanduloviciu,
lector de limba franceză la Universitatea din
Iaşi „Alexandru Ioan Cuza”. Este vorba despre un studiu comparativ al operei literare
a lui Eliade (de ex., Secretul doctorului Honigberger, Noaptea de Sânziene) , Vasile Voiculescu (Iubire magică) și Mihail Sadoveanu
(Nopţile de Sânziene). Autoarea evidențiază
insistența asupra conceptelor de timp magic, ciclic, de timp sacru ale originilor și al
miturilor în proza fantastică, arătând cum în
romanele a trei autori Celălalt timp, eternitatea și dimensiunea mitologică-simbolică
năvălește în cotidian, în timpul profan, trans-
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figurându-l, dar și suportându-i forța sa corozivă.
În schimb, în studiul A New Fragmentarium, Mac Linscott Ricketts, cel mai avizat
eliadolog american, documentează cu ample referințe memorialistice și cu principalele surse eliadiene unele aspecte biografice relevante ale anilor 1938-1945 precum
nașterea și derularea unor proiecte editoriale mai mult sau mai puțin importante. Semnalăm, în special, analiza genezei operei sale
fundamentale din 1949, Traité d’histoire des
religions, ale cărei premise de fond rămân
nealterate în studiile istorico religioase de
mai târziu. Este vorba despe un text îndelung meditat a cărui idee inițială apare în
1939, pe baza cursurilor universitare pe care
Eliade le susține la mijlocul anilor 30 la Universitatea din București, dar proiectul real
al cărții, în ideile sale esențiale, este rezultatul unei intuiții fulgerătoare și neașteptate
avută într-un refugiu antiaerian la Londra în
timpul bombardamentelor din 1940. Ricketts ne informează despre un aspect relevant
al biografiei intelectuale a istoricului religiilor: redactarea Tratatului este profund legată de nu numai de tragicele evenimente din
acea perioadă, dar și de boala gravă și de
consecințele dispaiției primei soții a lui Eliade, Nina Mareș (1944), eveniment ce va provoca o oprire bruscă în elaborarea cărții. În
1945, grație dobândirii unei viziuni mai senine și împăcate în urma suferințelor suportate de soții Eliade în acei ani, autorul va reuși
să reia și să continue proiectul pe care îl va finaliza în 1948. Astfel se observă că reflecțiile
morfologice și istorico-religioase ale Tratatului, gândit și voit ca un instrument excelent și metodologic revoluționar de clarificare a naturii religioase și mai ales metafizice a
riturilor și a gesturilor concrete și cotidiene
într-o societate tradițională, depind de anumite momente existențiale de răscruce din
viața lui Eliade, demne de reținut precum
problema morții, un adevărat laitmotmotiv
care traversează întreaga operă științifică și
literară a intelectualului român, și problema
erodării Timpului și a haosului istoriei care se
vor regăsi în centrul altei opere capitale ale
hermeneuticii eliadiene, Le mythe de l’éternel
retour, 1949).
Mircea Eliade visto da Mircea Eliade, di
Giovanni Casadio, profesor de Istoria Religiilor la Universitatea din Salerno, abordează câteva aspecte ale trăirii interioare ale
lui Eliade din perioada portugheză (19411945), prin prisma vocii protagonistului
însuși care se exprimă cu vigoare în Jurnalul portughez, un document autentic întrucât prezintă gândurile autorului fără omisiuni sau rescrieri. Acest jurnal va fi publicat
abia în 2001, în traducere spaniolă (Diario
portugués, Kairós). Originalul în românește
va apărea cinci ani mai târziu, la Editura Humanitas, (Jurnalul portughez), urmat de traduceri îngrijite, în italiană în 2009 (Diario
Portoghese, Jaca Book), în engleză în 2010
(The Portugal Journal). Casadio, examinând
acest important document, se oprește asupra „gândurilor despre intimitate ale lui
Eliade”(o reflecție asupra femeii ca subiect
virtual și obiect al dorinței și al îndrăgostirii și deci dragostea înțeleasă ca eros, philia
și agape); și aspura „gândurilor despre politic ale lui Eliade” (o serie de reflecții eliadie-

ne mai degrabă brutale asupra situației politice europene a anilor 40). Contribuția lui Casadio reușește să ilusteze în mod eficace tensiunile și foarte puternicele contradicții care
străbat viața intelectualului român, restituind complexitatea ei: paroxismul sexual și, în
același timp, neliniștea metafizică, neikos, ca
spirit de vrajbă și puternic antagonism. Totul, sub semnul unei personalități neliniștite,
al unui eu flexibil și dezorientat față în față
cu tragismul evenimentelor belice, cu boala gravă și dispariția primei soții, Nina Mareș
(1944) și vizavi de alte evenimente triste ale
perioadei.
Contribuția Mihaelei Gligor, cercetătoare la Institutul de Istorie „George Barițiu” al
Academiei Române din Cluj-Napoca, Eliade
changed my life. About and beyond Eliade’s
correspondence, examinează relațiile dintre
Eliade și contemporanii săi în corespondența
epistolară a istoricului religiilor confirmând
vitalitatea gândirii intelectualului român din
secolul XX. Autoarea insistă în mod aprticular asupra rolului lui Eliade în formarea unor
generații de antropologi și istorici ai religiilor
(precum studenții și colaboratorii americani
ai lui Eliade care l-au însoțit în ultimii 30 de
ani de viață sau cercetătorul suedez Henry
Pernet). Toți aceștia s-au lăsat seduși de întinsele fresce istorico-religioase și folclorice
tratate de Eliade și de personalitatea sa carismatică, dar, în același timp, discretă și misterioasă, tezaurizând moștenirea sa culturală.
În schimb, Marcello di Martino, Lector de
limba italiană la Consulatul Italian din Lausanne (Elveția), în studiul său L’Idealismo magico di Faptul magic : alla ricerca di un manoscritto perduto ne informează despre un text,
Faptul magic, crezut pierdut, pe care Eliade
îl dedicase lui Julis Evola, faimosul ezoterist
și filozof roman. Acest manuscris, în ochii
lui De Martino, ar constitui o mărturie importantă despre influența pe care a avut-o
gândirea filozofică a lui Evola asupra marelui istoric al religiilor român și, în particular,
asupra motivului juvenil al „filozofiei ca magie”, care, cum preciziază și biograful Mac
Linscott Ricketts, apare deja începând cu a
doua jumătate a anilor 20 din secolul trecut.
Relația dintre Mircea Eliade și teologul
american Thomas J.J. Altizer este obiectul
intervenției lui Adrian Boldișor de la Facultatea de Teologie a Universității Craiova, A Controversy: Eliade and Altizer, care se concentrează asupra unei probleme doctrinare de
mare interes istoric într-o epocă de tranziție
precum aceea a anilor 60, adică influența
gândirii eliadești asupra, în acea perioadă
în germene, teologiei „morții lui Dumnezeu”.
La poétique du sacré et le sens de la technique de Ionel Bușe, profesor de filozofie la Universitatea din Craiova, pleacă de
la prezumția filozofică eliadiană a dizlocării
axei sacrului în epoca contemporană și apoi,
pe urmele unor personalități proeminente
ale panoramei intelectuale contemporane,
elaborează o critică radicală a conceptului
modern de tehnică: modernitatea ar reprezenta, din perspectiva autorului și a lui Eliade, o perioadă de profundă criză spirituală
marcată de prezența alienării umane. Aceasta ar fi fost cauzată de dezvoltarea fără măsură a tehnicii, dar și de primatul științei și al
tehnologiei, înțelese atât ca modalități complementare de desacralizare a naturii, cât și,
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paradoxal, ca locuri în care se manifestă metamorfozarea – și nu dispariția – sacrului. În
prezent, violența distructivă a tehnicii, în
opinia lui Bușe, pretinde o reformulare a codului moral pentru a stăvili efectele devastatoare ale fenomenului științific, care, cu toate acestea, nu se îndepărtează definitiv de
sacru întrucât și omul modern este în mod
esențial legat de poetica transcendenței
și trebuie doar să-ți regăsească destinul și
umanitatea prin intermediul unui proces de
anamneză care să-l întoarcă spre „visul poetic al invizibilului”, spre transcendență.
În fine, cercetările Sabinei Fînaru, profesoară asiciată la Facultatea de Litere și
Științe ale Limbajului a Universității „Ștefan
cel Mare” din Suceava (On the Traces of Mircea Eliade Restoring the Indian Palimpsest) și
ale Moncăi Domnari, profesoară de Limba
și Literatura Română la școala din SuceavaIaslovăț (Mircea Eliade. Initiation as a Paradoxical State), dedicate impactului pe care India l-a avut asupra gândirii lui Eliade și dezvoltate într-un meticulos scenariu istorico-filozofic, confirmă vitalitate în studiile eliadiene ale culturii și ale ipotezei asiatice înțelesă
ca sursă principală din care istoricul religiilor
se inspiră pentru a elabora conceptele cheie ale propriei fenomenologii religioase și ale
propriei gândiri creativ-literare: autenticitatea, mitul, ritul și simbolul, binomul sacruprofan, coincidentia oppositorum etc.
Fînaru, în mod particular, își propune să
examineze detaliat câteva evenimente biografice de tinerețe relevante în orizontul
existențial al lui Eliade, precum călătoria în
India (1928-1931), extinzând câmpul de cercetare spre memorialistică și spre creația literară și științifică și descoperind, prin intermediul cercetării la fața locului, acel fir invizibil care leagă filozofia indiană și viziunea eliadiană asupra timpului și spațiului, profunda
unitate a societăților arhaice și alte elemente
principale ale gândirii lui Eliade. Contribuția
cercetătoarei are calitatea de a demonstra că
India a replăsmuit complet identitatea culturală a intelectualului român, oferindu-i materialul inedit pe care el nu a încetat niciodată
să-l folosească în operele sale.
În această privință, Domnari relevă că,
în ochii lui Eliade, experiența indiană se
prelungește în mod ideal fără posibilitate
de continuitate în opera literară înțeleasă
ca spațiu magic, în care se intersectează tariectoria existențială și culturală a scriitorului, extinzându-se pe întreg parcursul vieții
sale. Autoarea înregistrează prezența unor
semnificative modalități de receptare și elaborare de subiecte, teme și caracteristici de
origine indiană din partea lui Eliade în unele romane: experiența metafizică și paradisul, dar și cunoașterea și ritualul inițiatic în
Secretul doctorului Honigberger și Podul etc.
Concluzionând, inițiativa editorială analizată aici este fără îndoială de interes, întrucât dovedește o ilustrare optimă a unor aspecte inedite ale gândirii eliadiene într-o
perioadă lungă de timp și o localizare în arii
disciplinare diferite, implicând experiențe
intertextuale urmărite în operele examinate. Studiile propuse îi vor putea interesa atât
pe eliadologi cât și pe studioșii literaturii române și pe „cititorii ne-specialiști” atât de
dragi lui Eliade.
Lara SANJAKDAR
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Cristina Scarlat, Mircea
Eliade.Hermeneutica
spectacolului, II, Editura
Lumen, Iaşi, 2011

Transpunerea operei lui Mircea Eliade în
diverse limbaje ale artei este tema de doctorat a Cristinei Scarlat, în cadrul Şcolii Doctorale de Studii Filologice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, sub coordonarea
prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu. Autoarea publică de peste un deceniu articole, studii, eseuri, interviuri axate pe transpunerea
operei lui Mircea Eliade în diverse coduri semiotice. A publicat, pe această temă, volumul Mircea Eliade.Hermeneutica spectacolului, I, Convorbiri, Editura Timpul, Iaşi, 2008 –
reunind dialoguri cu personalităţi din ţară şi
din lume care l-au cunoscut pe Mircea Eliade sau au scris despre opera acestuia: Mac
Linscott Ricketts, Mircea Handoca, Dimitru
Micu, Cornel Ungureanu, Ion Dworschack,
Mihaela Gligor, Joaquin Garrigós, Șerban
Nechifor, Nicolae Brânduș, Stelian Pleșoiu.
A coordonat volumul colectiv Mircea Eliade
Once Again (având printre colaboratori eliadişti de renume internaţional: Mircea Handoca, Mac Linscott Ricketts, Giovanni Casadio, Marcello De Martino, Mihaela Gligor,
apărut la editura Lumen din Iaşi, în 2011. În
urmă cu doi ani a fost bursier masterand
Erasmus la Universitatea din Artois, Arras,
urmând cursuri de Arta Spectacolului. Are
un master în Hermeneutică.
Convorbirile din volumul I se întind pe
276 de pagini și au intrat în atenția receptării critice, având parte de comentarii favorabile. Volumul al doilea (Mircea Eliade.Hermeneutica spectacolului, II, Editura Lumen, Iaşi,
2011) este structurat în două părți. Partea I
cuprinde convorbiri cu criticul Cornel Ungureanu, Horia Corneliu Cicortaș, Marcello
De Martino, Letteria Giuffrè Pagano, Grațiela
Benga, Dumitriana Condurache, José Antonio Hernández García. Față de primul volum,
cel secund mai cuprinde o secțiune care, în
partea a II-a, selectează câteva din analizele, textele publicate de autoare în presa cul-

turală și științifică în decursul a peste 16 ani
sau prezentate în cadrul unor conferințe și
simpozioane centrate pe opera și personalitatea lui Mircea Eliade. Unele texte din volumul al II-lea sunt materiale inedite, nepublicate în presa culturală.
În preambulul volumului autoarea prezintă succint conceptele teoretice care stau
la baza demersului său de a analiza integrat
toate ”versiunile artistice care au ca nucleu
opera lui Mircea Eliade”. Ansamblul tuturor
operelor media, film, expoziție, piesă de teatru formează un ”construct semiotic radial”
(p. 10). Opera de origine, primă, textul literar
și ceea ce ea generează, în altă formă estetică ar forma o ”familie semiotică”, însă ”sensul
originar, indiferent de limbajul transpunerii,
poate fi recuperat din fiecare versiune a operei sursă” (p.10). Observând tabloul sinoptic
și scurtul istoric al evoluției receptării operelor eliadești în alte arte, cititorul poate sesiza efortul autoarei de a inventaria și a aduce
la zi întreaga producție a transpunerii operelor literare eliadești în limbajul particular al
altor arte: piese de teatru, teatru radiofonic,
film de televiziune, film de lung metraj, film
documentar, operă muzicală lirică-dramatică, sonate, picturi, expoziții, piese muzicale
de jazz sau în ritmuri afro-braziliene, spectacol de dans – în viziunea unor regizori, compozitori și alți artiști din România, SUA, Spania, Italia din a doua jumătate a secolului XX
sau mai tineri din ultima generație. Autoarea
nu face o ierarhizare estetic-valorică a acestora, probabil acest subiect va fi abordat de
Cristina Scarlat în alte viitoare analize. De altfel, partenerii ei de dialog au puncte de vedere diferite asupra valorii estetice a acestor transpuneri.
Dacă pentru cititorul avizat nu e o surpriză să afle că texte din opera epică a lui Eliade au fost transpuse în film sau teatru, acesta poate fi totuși surprins să afle, de exemplu,
că există o operă lirică Domnișoara Christina a compozitorului român Șerban Nichifor
scrisă cu acordul lui Eliade însuși și o sonată
pentru pian, Isola di Euthanasius, a aceluiași
compozitor, inspirată de teorii din Tratatul
de istoria religiilor, că la Madrid a avut loc
premiera operei La señorita Cristina compusă de Luis de Pablo, că renumitul regizor
Francis Ford Coppola a regizat filmul Youth
Without Youth inspirat din nuvela Tinerețe
fără de tinerețe, că nuvela La țigănci l-a inspirat pe compozitorul Nicolae Brânduș în crearea operei Arșița, că există un spectacol de
dans contemporan inspirat de aceeași nuvelă, că L’Épreuve du labyrinthe este titlul unui
album de ritmuri afro-braziliene al compozitorului italian Aldo Brizzi influențat de volumul autobiografic al lui Eliade, că jazzistul
Harry Tavitian a lansat un album Axis Mundi
dedicat lui Eliade.
Un statut aparte îl au textele și proiectele dramatice ale lui Eliade: Iphigenia – o
tragedie modernă scrisă în 1940 care a avut
premiera în 1941, alte versiuni scenice sau
radiofonice în 1982, 1989 și 2007; 1241 – act
dramatic, scris la Lisabona, nefinalizat, reprezentând transpunerea unui episod din istoria românilor, cu o versiune radiofonică în
2007; Oameni și pietre – din 1943, fiind scrisă
concomitent cu ”istoria religiilor” și inspirată
din capitolul ”Pietre sacre și epifanii, semne
și forme”, are parte de o adaptare TV în 2007;

Note, comentarii, idei

Aventura spirituală – dramă din 1946, inițial
Horia Corneliu Cicortaș, președinte excepțional, spectactatorul participând, viu,
numită Euridice, pe teme recurente în ope- al FIRI (Forumul Intelectualilor Români din la o adevărată „naștere” a artistului, a rolului,
ra lui Eliade, a camuflării sacrului în profan, a Italia), licențiat și doctor al Universității Ori- prin gesturi, voce, mișcare, scriere care vizudublului, a labirintului, a ieșirii din timp. Cel entale din Napoli, este traducătorul în limba alizează „convulsiile” pesonajului-artist. Trumai fertil text dramatic eliadesc, pus în sce- italiană al pieselor lui Eliade; în principal, din pul actorului este centrul întregului spectană în diferite perioade de când a fost publi- dorința de a acoperi un gol în cunoașterea col, jocul său sincronizându-se perfect cu cecată în 1970, este Coloana nesfârșită. Frag- de către publicul italian a dramaturgiei au- lelalte elemente de recuzită scenică care sumente din aceast text dramatic au fost pre- torului român, „o cheie importantă pentru gerează elementele primordiale – apa, aezentate public în 1978 la un simpozion dedi- înțelegerea creativității lui Eliade atât pe rul, pământul și focul. Vitalitatea, energia incat lui Mircea Eliade în SUA, iar în 1980 a fost plan literar cât și pe plan teoretic”. (p.47). Ast- terioară a lui Tazio Torrini concretizează cu
montat pe scena Teatrului din Botoșani, în fel, Cicortaș anunță că aceste opere teatrale măiestrie convulsiile artistului care creea1983 în franceză la Montreal, în 1981 având urmează a fi publicate între coperțile unui ză. Alături de actor, Coloana este elemenparte și de o versiune radiofonică. În 2009 volum, aport editorial destinat atât interesu- tul care se modelează în fața ochilor spectaeste prezentat în Italia (în mai multe repre- lui literar față de opera lui Eliade, cât și celui torului, respectând dorința lui Eliade însuși:
zentări) spectacolul La Colonna Infinita în re- al lumii teatrale propriu-zise din Italia. Con- „Oricare ar fi stilul punerii în scenă, Coloana
gia semnată de Letteria Giuffrè Pagano, tex- locutorul Cristinei Scarlat comentează ast- trebuie să domine întreg decorul”. A fost o
tul fiind tradus în italiană de Horia Corneliu fel relația dintre textul original și spectaco- adevărată provocare alegerea materialului
Cicortaș, iar Tazio Torrini jucând în rolul lui lul montat de Letteria Giuffrè: „La Colonna In- care să concretizeze Coloana în scenă. AleBrâncuși. Spectacolul a fost bine primit de finita conține toate indiciile suficiente pen- gerea regizoarei a fost una fericită - pânzepublicul italian, iar cei implicați în realizarea tru ca spectatorii ei să «citească» în mod co- le incolore din India, alegere motivată astfel
și prezentarea lui informează publicul româ- rect problemele cu care Eliade s-a confrun- de către regizoare: „Masa sculpturală a openesc că acest spectacol inedit va fi prezent la tat nu numai ca scriitor, ci și în calitate de cer- rei lui Brâncuși, în decorul acestui mister sce”Gala Star” de la Bacău în aprilie 2012.
cetător al creativității umane. În același timp, nic, se transfigurează astfel tocmai în ceea ce
Dialogul cu Marcello De Martino, lingvist spectacolul în sine este suficient de auto- îi este opus: materia moale, inertă, mutabiși orientalist, lector de limba italiană la con- nom pentru a «vorbi» atât artistului de pre- lă, domesticită doar pentru câteva clipe. (...)
sulatul Italiei din Lausanne, autorul volumu- tutindeni, cât și specialiștilor în teatru con- această materie se comportă tocmai ca simlui Mircea Eliade esoterico. Ioan Petru Culianu temporan“. (p.48) – idee în acord cu teoria bolul: este ea însăși și, totodată, exact opue i ”non detti”, se deschide dezvăluind rolul Cristinei Scarlat din preambulul volumului sul ei”. (p. 52) Reușita acestui spectacol este
pe care Georges Dumézil, maestrul său, l-a care vorbește despre „sensul originar” care, observată și explicată de Cristina Scarlat în
avut în cunoașterea și receptarea lui Eliade, „indiferent de limbajul transpunerii, poate fi textul inedit din a doua parte a volumului
continuând pe tema Eliade și Garda de Fier. recuperat din fiecare versiune a operei sur- în care o face o analiză detaliată. Apreciază
În ceea ce privește tematica Spectacolului, să“ (p. 10).
în spectacolul regizoarei Letteria Giuffre Painterlocutorul subscrie concepției eliadești
Din introducerea la dialogul cu regizoa- gano modul în care a reușit să redea drama
despre acțiunea teatrală ca ritual magic, re- rea Letteria Giuffrè Pagano aflăm că specta- sculptorului Brâncuși și a creatorului de prevelator, <<soteriologic>>, relevată în Nouă- colul La Colonna Infinita a fost prezentat pu- tutindeni, dar, observă autoarea, jocul actosprezece trandafiri, dar, așa cum comentea- blicului italian la Roma, La Spezia, Milano, rului „dezvoltă un alt scenariu, în subsidiar,
ză și în cartea sa, actul lecturii poate deschi- Padova, Florența, Messina, anul acesta fiind o hermeneutică a sensului devoalat” (p.92).
de drumul spre dincolo: ”Eliade recunoștea proiectat un turneu în România. Spectaco- Limbajele scenice și jocul actorului, mai ales,
în lectură o ritualitate poate mai incisivă de- lul continuă a fi reprezentat în Italia și anul ilustrează „chiar teoriile lui Eliade însuși pricât cea a teatrului: scrierea literară este o ușă acesta. Dialogul este unul aparte, la întreba- vind morfologia Spectacolului ca act rituape care cititorul o poate deschide pentru a rile pertinente ale Cristinei Scarlat regizoa- lic, funcțiile lui în relația actor-spectator, actraversa lumi noi. Prin lectura anumitor tex- rea oferind răspunsuri detaliate, consisten- torul fiind intermediarul între om și Dumnete omul poate descoperi sacrulul şi se poa- te, nuanțate, expunând o inedită concepție zeu și liantul, în același timp (aici – sculptote reîntoarce la o stare primitivă a umanității” personală despre actul teatral, relația regi- rul, prin coloana sa și actorul, prin persona(p.45), stare pe care o numește mito-poiesis zor-text dramatic, lucrul cu actorul Tazio Tor- jul său și, extrapolând, regizorul însuși, prin
extatic oniric. Consideră net superioare ro- rini. C. Scarlat observă că spectacolul expri- spectacolul său) între lumea profană și cea
manele în fața textelor dramatice eliadești. mă, „în pofida caracterului său experimen- a esențelor” (p.91).
Nu agreează deloc filmul lui Klotz, La Nuit tal, universul tematic al lui Eliade, inclusiv
În spațiul cultural mexican, José Antonio
Bengali, însă apreciază producția lui Coppo- teoriile acestuia privind arta și spectacolul”. Hernández García este traducătorul Coloala. Recunoaște în ambianța și atmosfera ope- Ni se mărturisește că spectacolul a fost cre- nei nesfârșite – La Columna infinita, al unei
relor literare ale lui Eliade, în poveste, în psi- at pentru fiecare spectator în parte, că ide- bibliografii comentate, dar și a unor studii
hologia contradictorie a personajelor, tot ea centrală este omul și solitudinea sa: „Aș despre Eliade. A învățat limba română penatâtea calități care permit ”alte veșminte” vrea ca în vizionarea-participarea la specta- tru a-l putea traduce pe Eliade, la fel cum au
decât strict cuvântul tipărit. Despre rolul lui col, spectatorul să se găsească pe deplin sin- facut-o Mac Linscott Ricketts și Mary StevenEliade printre intelectualii italieni, De Marti- gur, ca și cum el și nimeni altul s-ar găsi în son în SUA sau Joaquín Garrigós în Spania.
no recunoaște că acesta este agreat sau res- sala din fața actorului și a acțiunilor acestu- Consideră Coloana nesfârșită piesa cea mai
pins în funcție de concepțiile ideologic-po- ia. Aici se dezlănțuie teatrul”. (p. 11) Geneza importantă a autorului român, prin „dialolitice ale acestora.
acestui spectacol se regăsește în relația par- gurile profunde și bogate”, de aceea a hoColoana nesfârșită, textul dramatic cel ticulară regizor-text-actor. Ideea centrală a tărât să pregătească versiunea ei pentru ramai reușit al lui Eliade, după cum afirmă vo- textului și a spectacolui a fost de la bun înce- dio. Consideră o mare dezamăgire realizacile critice avizate, în ciuda nemulțumirii put „omul creativ în fața neantului sterilității” rea filmului La nuit Bengali, iar filmul lui Coexprimate de Eliade însuși față de propria (p.50). Textul orininar, compus din trei acte polla, Youth Without Youth pare, în viziunea
operă, reprezintă un subiect aparte în vo- cu o mulține de actori, timp și spațiu mobile, sa, că a pierdut „esența narațiunii, transmulumul Cristinei Scarlat. Două interviuri uni- devine o suită de șapte tablouri unitare, cu tarea temporală”, abuzând de elementele vite prin titlul Coloana nesfârșită a lui Mircea un singur personaj. În tonalitate ludică, au zuale. Întrebat despre calitățile textului caEliade într-o nouă formulă scenică, cu tradu- fost folosite pânzele, luminile, proiecțiile vi- re-l fac permisiv transpunerii în alte coduri
cătorul Horia Corneliu Cicortaș și regizoa- deo, melodiile, sunetele (valurile mării, vân- estetice, J.A.H. Garcia remarcă mai ales „carea Letteria Giuffrè Pagano, și o excelentă tul, muzica religioasă, sunetele de clopot, racterul fantastic și imaginativ” (p.59) al
analiză a autoarei prezintă informații des- plânsetul de copil, muzica lui Grigore Leșe, narațiunilor eliadești, iar teatrul lui Eliade
pre circumstanțele punerii în scenă a spec- piesele muzicale ale lui Glass). În afara unor „un vehicul al catharsis-ului și al transfigurătacolului, în Italia, traducerea textului, pro- indicații despre propria viziune asupra spec- rii colective” (p.60).
movarea spectacolului, dezvăluirea labora- tacolului, regizoarea i-a lăsat actorului liberUn text preferat de regizori, traducătorului de creație al regizoarei și receptarea tatea de a se documenta, de a intra într-o tori și compozitori este Domnișoara Chrisrelație a sa proprie, intimă, cu rolul de artist tina. Compozitorul Șerban Nichifor a creat
nuanțată, exhaustivă a Cristinei Scarlat.
bătrân. Jocul scenic al lui Tazio Torrini este opera lirică omonimă, regizorul Viorel Ser-
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govici a regizat un film de televiziune inspirat din aceasta operă, compozitorul spaniol
Luis de Pablo a creat opera La señorita Cristina, la care se adaugă alte încercări cinematografice sau plastice. Un spectacol „insolit” este varianta Dumitrianei Condurache,
care îl prezintă în subteranele Casei Pogor
din Iași în 1999. Spectacolul concentrează
textul lui Eliade, regizoarea selectând capitolele XIV și XVI din care a alcătuit un monolog scenic pentru un singur personaj, „o
modalitate de a concentra întreg universul
unei piese”.(p. 66) Casa Pogor cu subteranele ei au constituit spațiul adecvat de reprezentare a Domnișoarei Christina: „gesturile,
mișcările, se nasc chiar acolo, în și din relația
cu spațiul, care e un cadru <<existențial>>
al unui spectacol anume, de fapt, al lumii
întregi”(p.67). Apariția personajului în „scenă”
se face în oglindă, printr-un artficiu de iluzie
optică, spectatorii percepând prezența primă a domnișoarei Christina în spațiul iluzoriu dintre două lumi. Locul spectatorilor (lumea reală) și cel al „scenei” în care personajul își susține monologul (lumea de dincolo)
sunt separate\legate printr-un culoar. Atmosfera fantastică este creată prin lumina lumânărilor, a lămpilor cu gaz, prin mișcarea lentă în umbră a personajului, prin sunetele discrete, stinse.
Convorbirile cu criticul Cornel Ungureanu și cercetătoarea Grațiela Benga au
ca punct de plecare volumele celor doi.
Reținem din dialogul cu Grațiela Benga interesul cercetătoarei pentru publicistica
postbelică a lui Eliade din revistele exilului
românesc, texte eclipsate însă de articolele
din anii 30. Aflăm că Eliade a înființat revista
„Antaios” alături de Ernst Jűnger, apărută la
Stuttgart între anii 1959-1971. Problematica
articolelor publicate de Eliade în această revistă este cea a sensului istoriei, „mascat de o
ratare sau de o deturnare a înțelegerii”(p.80),
de „supraviețuirea în carcera Istoriei”(p.82).
Partea a II-a a volumului Cristinei Scarlat cuprinde patru texte în care sunt analizate: spectacolul teatral La Colonna Infinita realizat de Letteria Giuffrè Pagano, compoziția
lui Aldo Brizzi inspirată din Încercarea Labirintului, albumul jazz Axis Mundi al lui Harry
Tavitian și filmul lui Francis Ford Coppola, Youth Without Youth. Selecția autoarei din analizele sale publicate în decursul anilor sugerează reușita estetică a acestor noi opere inspirate dintr-o receptare particulară a textelor lui Eliade.
Analizele nuanțate dovedesc
competența autoarei de a recepta limbaje
artistice diferite (teatru, muzică de jazz, muzică contemporană, film). În fiecare analiză
autoarea caută să explice relațiile text\operă literară sau autobiografică-scenariu, pe
de o parte, text-regizor\compozitor, pe de
altă parte, dar și raportul regizor\actor. Analiza Cristinei Scarlat la spectacolul semnat de
Letteria Giuffrè Pagano, prin evidențierea rolului primordial al corporalității, al muzicii, al
recuzitei cu valoare simbolică, limbaje scenice care creează impresia unui adevărat ritual în fața ochilor spectatorului, ne amintește
de un spectacol din urmă cu câțiva ani jucat pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca, Săptămâna luminată, în regia lui Mihai Maniuțiu, cu Marius Bodochi și Melania
Ursu, distins la Gala Uniter cu premiul pen-
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tru originalitatea muzicii (cu instrumente tradiționale românești) acordat lui Iosif
Herțea. În analiza piesei muzicale a italianului Aldo Brizzi inspirată din Încercarea labirintului, Cristina Scarlat încearcă să înțeleagă
cum poate compozitorul să transpună simbolul labirintului în cod muzical, și anume
prin „combinarea aspectelor legate de timp
(metrică, tempo și puls) și spațiu (înălțime
și spațializare acustică)” (p.96) Compozitorul îmbină sunete de violă care „sugerează
nesiguranța, teama, căutarea” (p.97) cu fragmente de ritmuri afro-braziliene, folosește
filtre digitale, împletește firele muzicale. Piesa muzicală de 6 min. 48 de sec. provoacă
auditoriul, ca şi sonata pentru pian Isola di
Euthanasios din 1988 a lui Şerban Nichifor.
La fel de original este Harry Tavitian cu albunul de etno-jazz Axis mundi, performat
de formația Orient Express. Albumul concentrează o suma de teme și motive folclorice
balcanice. Harry Tavitian mărturisește, întrun interviu citat de Cristina Scarlat, că a fost
inspirat de filozofia lui Eliade și nu întâmpător regăsim în album o piesă amplă, de 17
min. și 26 de sec. intitulată To Mircea Eliade,
o piesă din 1984 care i-a fost de altfel trimisă lui Eliade la Chicago. În această piesă autoarea articolului vede „o alternare savuroasă de ritmuri, o împletire de idei uluitoarefrânturi de poveste cu trimiteri directe și clare la spațiul popular, din care se desprinde,
oglindirea vechi-modern, subliniată prin alternarea ritmurilor și a instrumentelor uzitate (specific populare – tobă, tălăngi, frânturi de bocet popular amintind de Miorița,
de motivul măicuței, de mitul mioritic – și
moderne - clape)” (p.102).
Autoarea își încheie excepțional volumul
cu analiza pertinentă a filmului lui Coppola,
Youth Without Youth. Dacă filmul lui Klotz, La
Nuit Bengali, ecranizarea romanului Maitreyi,
nu s-a bucurat de aprecieri critice favorabile, nereușind să iasă din tiparul filmului comercial, pelicula lui Coppola pare să aibă un
destin mai fericit. Lansat la Festivalul de Film
de la Roma în 2007, filmul, avându-i în rolurile principale pe Tim Roth și Alexandra Maria
Lara este, în opinia Cristinei Scarlat „cea mai
rafinată și mai reușită transpunere a unui
text al scriitorului român” (p.107), marcând
totodată revenirea lui Coppola în viața cinematografică după zece ani de absență. Autoarea articolului trece în revistă mărturisirile regizorului din timpul filmărilor în România, relația sa cu textul lui Eliade, lucrul cu
echipa de actori români, ecourile filmului
în presa internațională. Observă „coerența
aproape farmaceutică în abordarea textului
în limbaj filmic” (p.108) Regizorul reușește să
recreeze atmosfera nuvelei, să povestească
pe două planuri temporale distincte. C. Scarlat comentează corect diferența dinte echilibrul, respectul cu care Coppola tratează textul lui Eliade și modul în care au dialogat cu
aceleași texte eliadești alți regizori, schimbând sau adăugând fragmente, dovadă felul în care au fost receptate producțiile lor
în presă (e vorba despre filme precum cel al
lui Klotz, amintit mai sus, sau Eu sunt Adam!
de Dan Pița). Coppola face vizibil universul
nuvelei, facilitând spectatorului percepția
lui, dar totodată îndeamnă la relectură: „filmul lui Coppola propune o reîntoarcere la
universul lui Eliade, la sența textelor sale

ca după o călătorie constituită prin lecturi
succesive” (p.109). Subiectul filmului, fidel
poveștii lui Eliade, ar putea fi rezumat astfel: după un accident în noaptea de Înviere a
anuli 1938, Dominic Matei, personajul principal, se trezește în timpul celui de-al doilea
război mondial; apare întinerit cu aproape
30 de ani și are o memorie fenomenală, devenind hiperamnezic; este ajutat să-și ia o
altă identitate, sub numele de Martin Adricourt, pentru a scăpa de urmăritorii Gestapo-ului, care vedeau în el un caz interesant;
în final se re-trezește la Piatra-Neamț, orașul
natal, în 20 decembrie 1938, alături de amicii de la Cafeneaua Select. Este găsit mort pe
stradă, înghețat, iar în buletinul din buzunar
apare numele de Martin Adricourt, născut la
18 noiembrie 1939. În filmul lui Coppola se
regăsesc temele specifice prozei fantastice
eliadești: evadarea din spațiul și timpul profan, ambivalența temporală, suprapunerea
dintre real și mitic. Limbajul cinematografic,
prin specificitatea sa tehnică, permite vizualizarea unor astfel de elemente: de exemplu,
prin imaginile răsturnate se sugerează inversarea normalității temporale. Cristina Scarlat
numește sesizează caracterul didactic al filmul atunci când opinează: „Cadrele în care
evoluează personajele, analeptic (Dominic
își reamintește momentele întâlnirii cu Laura, privind fotografii vechi – cadre filmice
permițând ilustrarea rin imagini a reamintirii) și anamnetic (coboară, asistând la transele Veronicăi, înapoi la vârstele prime ale limbajului omenirii, redescoperind, astfel, vârste mitice aparent uitate) se înlănțuie întro amețitoare sarabandă între prezent și trecut” (p.109). În final, personajul se întoarce
acasă, asemenea eroului din basm, pentru
a-și retrăi moartea. Trăiește un dublu eșec: își
ratează povestea de iubire (se desparte de
Veronica Buhler pentru a-i salva viața, deoarece aceasta, trăind un accident similar precum Dominic, va trece printr-un proces de
senescență galopantă, are crize mediumnice, întocându-se, în transe, la forme de limbaj primordiale, ceea ce îi pune viața în pericol) dar și marea operă a vieții sale, cartea
despre evoluția limbajului omenirii (Operă
pe care nu o va mai împlini, renunţând la
iubirea pentru Veronica, aceasta reveninduși după despărțire și continuându-și viața
firesc). Elementele simbolice nu lipsesc
din film: trandafirul, ceasul, dublul, oglinda, fluturele, servind interpretărilor și descifrărilor sensului poveștii. Îmbinarea limbajelor artistice – muzică, grafică, pictograme, fotografie, decoruri, costume, machiaj,
mișcare, voce – creează atmosfera, jocul actorilor și exprimă într-un mod excepțional
ideea poveștii. Aflăm de la autoarea articolului că unele filmări au fost făcute la Balcic,
Brașov și Constanța. Cristina Scarlat remarcă totodată și jocul strălucit al lui Tim Roth,
care-l întrupează în dublă ipostază pe Dominic Matei, tânăr și septuagenar. Deloc minore, aparițiile lui Marcel Iureș și Adrian Pintea. Personajul feminin, întrupat de Alexandra Maria Lara (actriță născută în România,
emigrând cu familia în Germania) creează
un personaj dublu precum Tim Roth, Laura și Veronica, tânără și septuagenară, neeclipsând însă personajul protagonist masculin. Cristina Scarlat își încheie lunga analiză a filmului vorbind despre faptul biografic

Note, comentarii, idei

ce a dus la înteresul regizorului pentru Elia- spiră masiv din căsnicia sa cu al treilea soţ,
de: prietena sa din tinerețe, Wendy Doniger, romancierul Jonathan Fast, fiul mai cunosfostă studentă a lui Eliade la Chicago, i-a vor- cutului prozator Howard Fast. În 1980 Eribit despre opera și personalitatea savantului ca Jong publică romanul „Fanny”, o rescrieromân, ajutându-l să înțeleagă și să-și răs- re în chip vivace şi erudit a trăirilor lui Fanpundă propriilor frământări. Wendy Doniger ny Hill, povestite de John Clealand în caeste succesoarea lui Eliade însuși la catedra podopera naraţiunii erotice a veacului XVIII,
de la Universitatea din Chicago.
„Fanny Hill, or the Memoirs of a Woman of
Volumul Cristinei Scarlat este oricând Pleasure”. Urmează „Shylock Daughter”, „Insursă de informare documentată pentru venting Memory: a Novel of Mothers and
pasionații de spectacole Eliade.
Daughters”, Sappho’s Leap” etc.
Alina GOGA
Nu este uşor să te pronunţi despre romanul Teama de zbor, căci Erica Jong l-a
scris cam prea devreme, în sensul că publicul american nu era pregătit să recepteze un discurs al unei...femei, atât de liber şi
dezinhibat despre sex, de unde şi eticheta scandalos: o femeie de 31 de ani scrie
ca şi cum pana i-ar fi aparţinut unui bărbat, tip Henry Miller. Acum, în acest prim
deceniu al veacului XXI, putem spune că
în ciuda unor concesii făcute marketingului (libertinism ostentativ, supralicitarea sexului, perversiuni tip scatologie, coprofilie
etc.) nu este vorba de un roman pornografic (a fost acuzat illo tempore şi de aşa ceva,
în ciuda succesului de public), ci de un tipic roman erotic hard: descărcare şi iniţiere pe fundal psihanalitic, fără pic de ipocrizie, ce-i drept, fără profunda frumuseţe poetică şi analitică a unui Mishima, să zicem.
Isadora este, aşa cum am mai spus, soţia unui psihanalist chinez, ţintuită de o teribilă teamă de a zbura. Îndemnată de soţ
să se supună analizei timp îndelungat, se
confruntă cu aventuri ce devin în acelaşi
timp contact direct cu propriul inconştient
şi cu realitatea externă. Limbajul şi întâmplările povestite cuceresc cititorul prin alerteţe, autoironie, prin iscusinţă disociativă şi
Erica Jong, născută Mann (New York, altitudinea aluziilor culturale, încât uităm
1942), a absolvit Colegiul Barnard aparţi- de aspectele „tehnice” de progres personal
nând de Columbia University; ulterior va al Isadorei. Teama de zbor a fost manifessusţine un masterat în literatura engleză a tul feministelor anilor şaptezeci, dar pentru
veacului XIX. Debutează în 1971 cu o cule- vremurile noastre poate fi o cheie de lecgere de poezii, „Fructe şi verdeţuri”, căreia tură a relaţiilor interpersonale şi totodată
îi vor urma în timp încă cinci volume. Ade- o radiografie a acelor vremuri, ce şi-a păsvărata notorietate şi-o cucereşte, ca şi pre- trat prospeţimea şi temeritatea novatoare.
Isadora Wing este o femeie ce întrupeacursoarea sa Anaïs Nin (1903-1977), printro scriere erotică, mai precis romanul erotic ză contradicţiile unei epoci. O femeie nehard, „Fear of Flying” (1973), prin care a re- mulţumită. Nemulţumită de propriul eu,
uşit să tulbure apele epocii. Ceea ce a fra- de propria căsătorie, de propriul trecut, de
pat în chip hotărâtor a fost francheţea cu propriile obârşii (repetă nefiresc de mult
care a abordat teme ale feminismului, tip faptul că este evreică!), de propriul prezent.
dorinţa şi apetenţa sexuală a protagonis- O femeie cu viitor nesigur. O femeie căretei şi nu numai. Acum romanul în cauză se ia rolul de soţie şi gospodină cam îi stă în
află şi la dispoziţia cititorului de limba ro- gât. Nu-l doreşte, nu şi l-a dorit niciodată şi
mână datorită excelentei traduceri din en- nici nu va fi rolul ei cât va face umbră păgleză semnate de Monica Vlad ( Teama de mântului. Viaţa ei se poate rezuma în câtezbor, Editura Trei, 2009, 480 p.). Protagonis- va cuvinte: o familie din care vrea să scata-naratoare, tânăra şi talentata scriitoare pe, pasiunea pentru scris, o căsnicie eşuată
Isadora Wing, nu ezită să se confeseze, să- şi alta care scârţâie, o înrobitoare teamă de
şi împărtăşească trăirile, să provoace, chiar a zbura. Şi totuşi această teamă nu o împieşi acum după o jumătate de veac. Romanul dică să se deplaseze cu avionul, aşa cum ineste în parte autobiografic, căci recunoaş- satisfacţia conjugală n-o împiedică să tratem şi regăsim multe episoade din primele gă targa pe uscat, cum se spune, deşi simdouă căsătorii ale scriitoarei: cea cu colegul te că se sufocă. Asta până când ajunge la
de facultate Michael Werthman şi cea cu o cotitură ( sau la ceea ce ea crede să aibă
Allan Jong, un psihanalist american de ori- acest rol). Va întâlni un bărbat care îi va da
gine chineză. În următoarele două romane, peste cap echilibrul în tranşeea căruia se
„Cum să-ţi salvezi viaţa”, 1977, şi „Paraşute retrăsese. Va fi o pasiune dezlănţuită în staşi sărutări”, 1984, povestea Isadorei se in- re să o ducă la săvârşirea unei nebunii: să-l
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urmeze într-o călătorie cu popasuri în cort
la marginea autostrăzilor, râuri de bere şi
sex cât cuprinde.
Isadora, dintotdeauna, şi-a ţinut cu
greu sub control pulsiunile sexuale, încercând totodată să rămână o soţie credincioasă. Simţea nevoia de altceva, de o evadare, căuta, dorea, visa. Necunoscutul cu
care să aibă momente de sex fără limite.
Punct. Niciun fel de altă implicare, fără întrebări sau explicaţii. Un risc asumat care,
din fericire, sau din păcate, se va adeveri.
Practic va fi vorba de o seamă de bărbaţi
necunoscuţi, tot mai numeroşi între cele
două căsătorii. Dar întâlnirea cu Adrian
(care va sfârşi totuşi în ospiciu din pricina
unor tulburări mentale) nu va fi doar una
ocazională, de moment, ci una memorabilă pentru Isadora. Şi-o dorea de mult, va să
vadă în ea acea libertate de a putea să cutreiere lumea fără oprelişti, fără prejudecăţi
sau tot felul de tabu-uri sau obligaţii.
Stilul relatării este unul direct, aproape urlat (amintind de „Diable au corps” de
Radiguet), dar, din păcate, prea dispersiv
şi repetitiv. Biografism, jurnal, mii de întrebări în suspensie, o profuziune de fişe de
lectură, dovadă că romanciera este „putredă” de lecturi. La toate astea vom adăuga
ideile fixe ale unei fiinţe psihotice, Isadora, bântuită de obsesii recurente, de ieşiri
în decor... Cum altfel să ne explicăm cascada lexicală premeditată, evident „lipită”, de
vulgaritate de dragul vulgarităţii, chiar şi în
momentele cele mai delicate şi intense ale
feminităţii. Să fie oare vorba de teribilismul
infantil ce vrea să epateze adulţi pudibonzi
(departe de noi de a fi aşa ceva!) prin rostirea mecanică, redundantă a unor obscenităţi, de cele mai multe ori legate de organele sexuale? Aceste „lipituri” complet inutile
şi fastidioase îngreunează dialogurile şi descrierile prin tonalităţi artificiale, inautentice, extremiste în a zugrăvi apetituri sexuale
incomensurabile precum cele ale Isadorei.
Pe urmele acestui fel de a epata (desoperind de fapt apa caldă...) se află şi câţiva
tineri scriitori de ambele sexe (şi nu numai)
de pe plaiurile mioritice, care vor să-şi compenseze lipsa de mesaj şi de artă narativă
cu petarde exhibiţioniste, măscări şi tot felul de încâlceli sexuale aberante, agrementate cu anecdote tragi-comice din „epoca
de aur” ceauşistă. Erotismul hard plus obsesia ceauşistă vinde. Cărţile lor sunt itinerate cu precădere la tărguri internaţionale,
sunt traduse în limbi străine ca expresii ultime ale postmodernităţii noastre literare.
Şi totuşi Erica Jong poate fi înţeleasă
până la urmă: dincolo de raţiunile scandalului erotic de roman în anii şaizeci-şaptezeci, scriitoarea newyorkeză era o tânără revoltată, o rebelă, o femeie ce preia
iniţiativa cu scopul de a-şi recăpăta stima
de sine, în defavoarea maschiliştilor dominanţi. Isadora este o feministă, o femeie
care foloseşte bărbaţii pentru a-şi satisface propriile pofte sexuale, o femeie care
decide să-şi ia câmpii alături de un amant,
părăsindu-şi bărbatul care... Un roman cu
final deschis, aşadar opera aperta.
Geo VASILE
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ISTORIA
BUCUREŞTILOR

„O capitală trebuie să însemne viguroasa
predominare a elementului naţional… O capitală trebuie să fie în toate opera unei perfecte solidarităţi naţionale”
(Nicolae Iorga)

Istoria marilor oraşe, îndeobşte a capitalelor este fascinantă şi plină de mister, iar întemeierea lor este adesea nesigură, incertitudine ce sporeşte adesea munca cercetătorilor, în dorinţa de a stabili adevărul. Pe lângă faptele reale, consemnate de documente, înregistrate în arhive şi rămase în memoria unor generaţii succesive de locuitori, în
jurul acestor oraşe – capitală s-au ţesut numeroase legende fabuloase, care le sporesc
farmecul şi curiozitatea cercetătorilor. O astfel de istorie ne oferă şi Bucureştii, oraş în
care contrastele orientale s-au împletit armonios cu inovaţiile şi tendinţele de europenizare şi occidentalizare, atrăgând de-a lungul veacurilor mulţi călători străini, care au
lăsat mărturii şi impresii ce se citesc şi astăzi
cu interes, iar alţii s-au stabilit, aici, definitiv
sau numai pentru o anumită perioadă de
timp, dând la iveală cărţi revelatoare. Între
aceştia din urmă i-am putea enumera pe
Ulisse de Marsillac, Frédéric Damé, Paul Morand ale căror volume s-au retipărit. În acest
context jubiliar – să ne reamintim că în septembrie 2009, Bucureştii au împlinit 550 de
ani de existenţă atestată –, editura VREMEA
din capitală a inaugurat o nouă colecţie de
cărţi – Planeta Bucureşti (iniţiată şi coordonată de dna. Silvia Colfescu) –, colecţie în
care s-au reeditat, deocamdată, lucrările reprezentative consacrate Bucureştilor ale lui
Nicolae Iorga şi Constantin C. Giurescu. În
cele ce urmează, dorim să prezentăm cartea
lui Nicolae Iorga dedicată Bucureştilor*, apărută în ediţie princeps în 1939, lucrare segmentată în nouă capitole, precedate de o Introducere (Ce au fost Bucureştii), în fine,
Anexe. Spre surpriza noastră, Nicolae Iorga
nu indică vreo bibliografie generală, ci se re-
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zumă la a cita, în subsolul paginilor, cărţi, do- sus, avem de-a face cu o citire incorectă a
cumente, însemnări de arhivă, reviste con- numelui lui Todoran Cincu, o dovedeşte
sultate, iar în Introducere, Nicolae Iorga face chiar Iorga care revine asupra acestuia la pao sumară retrospectivă asupra cercetărilor gina 149. În urma fugii lui Mihai Vodă Suţu
întreprinse asupra Bucureştilor, oraş pe care (30 mai 1802), Bucureştii rămân timp de
locuitorii lui „nu-l înţeleg, nu-l îngrijesc” su- două zile şi două nopţi în seama Crailor
ficient, încât ne întrebăm ce-ar zice Nicolae („Crai de Curtea Veche”, de unde romanul
Iorga dacă ar trăi în această epocă? Evident, omonim al lui Mateiu Caragiale), conduşi de
întemeierea Bucureştilor este nesigură şi în- Malamos bozagiul. Dezordinea este curmavăluită în legendă, iar dacă Constantin C. tă de un beşleagă turc aflat încă la Cotroceni.
Giurescu ne prezintă cele două ipoteze ale Tot spre sfârşitul domniilor fanariote, Mavroîntemeierii atribuite lui Bucur sau Negru gheni (1786 – 1790) se remarcase prin exVodă, Iorga în Introducere aminteşte numai centricitate în îmbrăcăminte, comportape Bucur (făcând o comparaţie cu Giurgiu), ment şi ocrotirea celor nevoiaşi (v. Ion Ghica
precizând următoarele: „Ceea ce se încearcă „Băltăreţu”), iar dacă Nicolae Iorga scrie că
în această nouă istorie a Bucureştilor este prin Mavrogheni avea „doi cerbi mari înhămaţi la
urmare înainte de toate a prezenta dezvolta- cabrioletă” (p. 190), acelaşi Ion Ghica în „Burea acestui oraş sub raportul unei izbucniri de cureştiul industrial şi politic”, 1876 (v. Opeviaţă, care, potrivit cu împrejurările vremurilor re II, 1956, p. 297) scrie despre Mavrogheni:
schimbătoare, capătă un caracter sau altul, „După prânz, răsturnat într-o caleaşcă poleită,
toate plecând însă de la principiul de existen- trasă de patru cerbi cu coarnele de aur, ieşea
ţă şi de la întâia menire pe care o avea aceas- la preumblare înconjurat de ciohodari cu fustă alcătuire de populaţie, menită unei sorţi aşa te albe şi cu işlice rotunde de samur pe cap, de
de schimbătoare, dar, în linii generale, aşa de arnăuţi şi de soitarii cu căciuli lungi de postav
mari” (p. 7). Aşadar, Nicolae Iorga îşi începe pestriţ, împodobite cu coade de vulpi şi cu clopledoaria sa, ca de obicei, ex abrupto, amin- poţei, care jucau chiocecurile pe lângă trăsura
tind că istoria Bucureştilor „începe cu cel din- domnească, se strâmbau la trecători şi insultâi document pe care l-a dat din această ceta- tau femeile cu vorbe şi cu gesturi neruşinate.
te unul din aceşti voievozi ai presupusei < re- Cu astfel de alai mergea de-şi bea cafeaua şi
cuceriri >” (p. 19), fără însă a-l numi – iar din ciubucul lângă havuzul din frumosul chioşc de
Giurescu (v. Istoria Bucureştilor, 2009, pp. la Izvorul Tămăduirei, în sunetul surlelor şi to115 – 116), ştim că acest act este emis la 20 belor, al meterhanelei şi tumblelichiurilor”. În
septembrie 1459 de Vlad Ţepeş „în cetatea fine, în secolul al XIX-lea, Bucureştii au fost
Bucureşti”, iar mai sus la pagina 112, Giures- vizitaţi de numeroşi călători străini, care au
cu scrie că Mircea cel Bătrân „a întemeiat pri- lăsat impresii şi descrieri ale oraşului, din
ma Curte domnească din Bucureşti, ridicând care ne sunt reproduse excerpte semnificatotodată şi o nouă biserică în locul celei vechi, tive atât de Nicolae Iorga cât şi de Constancare slujise până atunci pârcălabilor şi orăşe- tin C. Giurescu. S-ar mai putea cita impresiinilor”, afirmaţie contrară celei a lui Nicolae le cehului Jan Neruda (1834 - 1891), „De la
Iorga, p. 43 –, Iorga, în mărinimia sa, ne con- Praga la Paris şi Ierusalim. Tablouri din străinăsideră pe noi, cititorii săi, adânc cunoscători tate”, Editura Minerva, 2000, p. 255, care conpermiţându-şi asemănări cu episoade ale is- sacră câteva pagini interesante oraşului Butoriei spaniole. Însă, în delimitarea Bucureş- cureşti vizitat prin 1870 (v. „Parisul de la
tilor, Iorga precizează, ca mai târziu Giures- Dâmboviţa”). Scriitorul ceh remarcase, bucu, că „Mircea Vodă apare, de altfel ca întâiul năoară, eforturile de modernizare ale oraşucare stabileşte hotarele cetăţii sale de Sca- lui, chiar dacă aşezarea nu era sistematizată,
un” (p. 44) fiind vorba, bineînţeles, de Mircea lipseau bulevarde şi magistrale care să îmCiobanul, enumerând câţiva călători străini partă simetric localitatea, străzile erau înguscare au lăsat mărturii despre Bucureşti: fran- te şi întortocheate, prăfuite sau noroioase, în
cezul Lescaloppier (Lescalopier, la Giurescu), funcţie de anotimp, animaţia străzilor, bel1574 şi Paul Strassburg, în 1632, trimis al re- şugul de alimente din pieţe, totul încheindugelui Suediei. Evident, de-a lungul secolelor, se cu descrierea femeilor: „Şi cât de frumoaBucureştii au îmbrăcat aspectele unor prefa- se sunt aceste ţărănci tinere şi gureşe? Sunt de
ceri politice venite adesea dinspre Constan- statură înaltă cu şolduri mlădioase, mijlocul
tinopol (domniile fanariote care au favorizat ca tras prin inel, tenul de culoarea maroniu
impunerea limbii greceşti în saloanele boie- deschis, iar ochii sunt de-a dreptul vulcanici”.
reşti, însă nu întotdeauna. Se ştie că domni- În fine, Anexele şi ilustraţiile ce însoţesc fietorul Constantin Mavrocordat îl soma pe un care capitol întregesc o lucrare de excepţie,
slujbaş al său să-i scrie în limba ţării, adică în ca tot ce a ieşit de sub pana lui Nicolae Iorlimba română), apoi, după continua decăde- ga. Semnalăm, totuşi, câteva inadverteţe:
re a Imperiului Otoman se impun limbile ita- astfel, la pagina 169, nota 2, dl. Adrian Majuliană şi franceză, domnitorii şi marii boieri lu- ru (A. M.) fixează a doua domnie a lui Alexanându-şi perceptori pentru copii, dascăli eu- dru Suţu între 1812 – 1821, în realitate, între
ropeni. De-a lungul acestui capitol al VII-lea 1818 – 1821. La pagina 217, nota 3 se preci(„Zorile occidentalismului în Bucureşti”) este zează despre Gheorghe Bibescu că a domnit
amintit, bunăoară, la pagina 158, Teodor în Moldova între 1842 – 1848. În realitate,
Cincu, iar mai sus (p. 145), Iorga scrie: „Astfel, Gheorghe Bibescu a domnit în Muntenia. Pe
din Ardeal venea negustorul român Todoran alocuri, se constată folosirea incorectă a arCioncu sau Ciurcu”, care după credinţa noas- ticolului posesiv – genitival.
tră este, de fapt, Cincu, familie înstărită care
* NICOLAE IORGA, ISTORIA BUCUREŞa înzestrat oraşul Tecuci cu o biserică (Sfân- TILOR, Editura VREMEA, BUCUREŞTI, 2007
tul Ioan), un spital orăşenesc, un alt spital la (2008), Ediţia a 2-a.
Ionel SAVITESCU
Nicoreşti şi clădirea primăriei din Poiana. Tot
familiei Cincu a aparţinut imobilul în care astăzi se află Muzeul Mixt din Tecuci. Că, mai
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Monica Mureşan –
POEME CU VEDERE
LA MARE

Fiecare autor este îndrăgostit de propriile sale creaţi. Mitul lui Pygmalion ilustează acest sentiment. Artistul plastic omonim s-a îndrăgostit atât de mult de una din
sculpturile sale, reprezentând o adolescentă perfectă, încât s-a rugat zeiţei Venus s-o
insufleţească şi rugămintea i-a fost ascultată. În volumul POEME CU VEDERE LA MARE
/1/ Monica Mureşan procedează oarecum
asemănător. Poeta îşi imaginează poemele autonome, ca pe nişte camere „cu vedere la mare”, locuibile şi le descrie din interior. Valurile mării simbolizează trecerea timpului, iar modul de trăire al poeziei se face
prin contemplaţie şi desigur prin meditaţie: „Fă o reverenţă/ şi contemplă să auzi/ liniştea interioară şi înăuntru ei/ să auzi auzul,
să vezi văzul din interior/ apoi clipa ciocnindu-se/ de pereţii transparenţi/ ai liniştii/
Zazen – spaţiu fără pereţi, timp fără măsură”. (Poemul Zen)
Cartea ar fi putut fi intitulată Poem cu
poet pentru că exprimă relaţia biunivocă /
simbiotică dintre creator şi creaţia sa personificată. Materializarea poemului prin imagine şi trăirea sentimentelor exprimate, la
lumina zilei, odată cu naşterea poemului,
constituie o artă poetică extrovertită. De
cele mai multe ori, meditaţiile asupra stărilor lirice, iau forma de maxime şi reflecţii, în
care unele lucruri cunoscute sunt altfel prezentate, chiar inversate paradoxal: „În Elemente/ Euclid afirmă/ că „Punctul este cel
care nu are părţi”.// Trebuie totuşi, să aibă
margine./ La marginea unui punct poţi găsi
orice.” (Poem la margine de punct).
Cuvântul poem este inclus în toate titlurile textelor. Prima poezie constituie o
meditaţie asupra titlului care trebuie să
sintetizeze întregul text: „Titlul este el însuşi poem./ Titlul titlului este metaforă./ Titlul fără metaforă e un poem-titlu./ Poemul
fără titlu e un poem –învingător./ De fapt
atât titlul, cât şi poemul sunt învingătoare/
Şi mai ales Poemul continuu.” (Poemul titlu)
Iar Poemul continuu: „... începe de oriunde/
Are avantajul că îl poţi citi chiar şi invers...”
(Poemul continuu)
Celelalte poeme descriu diverse stări
sufleteşti: amintiri, iubiri apuse, despărţiri,
momente ale zilei etc. Un poem ingenios
caracterizează etapele vieţii prin forme geometrice adecvate: „Trăim circular, / iubim
triunghiular,/ murim dreptunghiular./ Vorbim paralel,/ înţelegem perpendicular./ ne
mirăm ascendent./ Urâm descendent iar in-
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diferenţa ne aplatizează./ Înţelegem întrerupt şi uităm continuu.” (Poemul revelat)
Uneori poeta simte că, din păcate, cuvintele nu pot exprima exact stările sufleteşti: „Adevărata iubire se manifestă în tăcere./ Acolo se naşte, acolo şi rămâne”. (Iubirea) Tăcerea aceasta, de dincolo de cuvinte, cuprinde în sine, toate semnificaţile. Orice gând începe şi se sfârşeşte în tăcere. (Poemul bumerang)
Volumul se încheie cu Şapte poeme lipsă, alunecând şi ele spre tăcere. În ultimul
dintre ele, poeta îşi exprimă repulsia faţă
de competiţiile în care ne angajăm din orgolii nemăsurate, pentru a ne situa cât mai
sus într-o structură socială piramidală, nedreaptă. Orgoliul competivităţii ne uniformizează, dar noi suntem unici prin naştere. Bucuria existenţei rămâne contemplaţia
gratuită: „De ce oare nu ştim a ne preţui în
frumuseţea detaliului şi nu în uniformitatea
de învingători?” (Preţuirea)
Volumul POEME CU VEDERE LA MARE,
al cincilea de versuri, dovedeşte că autoarea a atins etapa de maturitate a creaţiei
sale.
Monica Mureşan scrie o poezie lucidă,
feminitatea nu e ocolită ci asumată ca un
destin aspru. Poeta problematizează viaţa
din perspectiva trecerii devoratoare a timpului.
1. Monica Mureşan – POEME CU VEDERE
LA MARE (Fundaţia Culturală Antares, Galaţi, 2011)
Lucian Gruia

Ioana Trică –
CRUCIADELE
SOMNULUI

În cuvântul introductiv, Ghid de salvare
de obscuritate, autoarea relatează cum s-au
născut poemele adunate în volumul CRUCIADELE SOMNULUI. /1/ Iniţial au fost câteva cuvinte-seminţe, venite de nicăieri, care,
revenindu-i obsesiv în memorie, au germinat idei materializate în imagini şi simboluri convergente. Dacă îndepărtăm obscuritatea, care astăzi ne ocultează de adevăr şi
sacralitate, ni se dezvăluie esenţa lumii, situată dincolo de aparenţe.
Altfel spus, poezia Ioanei Trică reprezintă o cale de iniţiere spre lumea eternă. De ce
şi-a intitulat volumul CRUCIADELE SOMNULUI? Pentru că somnul reprezenta, în misterele eleusyne o treaptă importantă de iniţiere în lumea de dincolo. Somnul porneş-

te o cruciadă pentru recuperarea teritoriilor
pierdute în lumea modernă, ateie. Cavalerii
somnului sunt: reveria, legănarea acvatică
iar tăcera reprezinţă Pământul făgăduinţei/
lumea necreată: „Cruciadele somnului/ iau
cu asalt/ câmpuri de tăcere” (Graalul ascuns).
Cuvintele nu pot exprima adecvat absolutul, de aceea Infinitul este abuzat: „De număr/ de non-sens/ şi de cuvinte/ înstrăinate/ de sursă.” Tăcerea însă, aceea dinainte de
Geneză, cuprinde în sine toate semnificaţiile. Spre ea tinde, la limită, cuvântul care ni
s-a dat. Tăcerea dintre cuvinte, exprimă aluziv şi voalat, la modul liric, esenţele: „Trecerea mea/ înscrisă/ în prezentul etern/ să fie
visul lumii” (Rugăciunea timpului)
Drumul spre tăcere poate fi ascendent,
vizând transcendentul şi descendent, spre
increat. Tăcerea pe care o caută Ioana Trică, în poeziile ei lapidare, încearcă să reveleze unicitatea din spatele antinomiilor, ca
în aceste Accente: „albe/ catifelate/ negre/
adânci/ în frumuseţea/ egală a lumii.”
Dacă absolutul rămâne învăluit în mister, pot fi dezvăluite acele „chipurile tăcute ale eternităţii”, de care vorbeşte V. Fanache analizând poezia lui Lucian Blaga /2/ .
Chipurile nestricăciunii sunt imagini cosmice care îşi dezvăluie frumuseţea mută prin
contemplaţie. Iată o astfel de imagine, în
care se regăsesc somnul iniţiatic, celestul,
apele primordiale şi dualitatea lumii manifestatate (gheaţă/gândire şi foc/pasiune), la
Ioana Trică, : „Plouă din ceruri/ cu resturi de
stele/ cozi lungi de comete/ din gheţă şi foc/
ard orizontul/ şi-alunecă în somnul oceanelor.” (Ploaie de august)
Tăcerea este sora vidului simbolizat de
scaunul gol, care odată ne cuprindea fizic,
iar acum ne păstrează amintirile.
Poeta menţionează şi câteva aspecte
misterioase ale continuităţii noastre în spaţiul mioritic, unde, la Tărtăria au fost descoperite plăcuţe cu o scriere chiar mai veche
decât aceea sumeriană, precum şi călătoriile civilizatoare ale lui Rama care a pornit
spre India de pe pământul nostru străbun.
Evenimentele vieţii sunt şi ele iniţiatice.
Aşa cum menţionează Mircea Eliade, călătoria existenţei se desfăşoară în sufletul nostru, spre sinele nostru, centrul fiinţei, din
care putem saluta cerul. Trecând prin gropile vieţii cotidiene şi umilinţele la care suntem supuşi de casta privilegiată a parveniţilor, călătoria spirituală a Ioanei Trică vizează
lumina eternă a spiritului pur. Cartea „se dedică tuturor acelora care, ignoraţi sau marginalizaţi, îşi urmează Calea, în tăcere”.
Cuvintele Ioanei Trică sunt parcă învăluite în tăcere. În spaţiul tăcerii dintre ele se
înfiripează poeziile poetei.
Dacă somnul reprezintă o iniţiere în
moarte, nu putem încheia succinta noastră
prezentare fără această frumoasă iluzie de
om efemer: „Dacă moartea/ ar avea/ aripi
de ceară/ i le-aş topi/ şi aş ţintui-o/ pe veci/
într-un stâlp/ de lumină.” (Dacă moartea)
1. Ioana Trică – CRUCIADELE SOMNULUI
(Ed. ERIKON, Cluj-Napoca, 2011)
2. V. Fanache – CHIPURILE TĂCUTE ALE
VEŞNICIEI ÎN LIRICA LUI BLAGA (Ed. Limes,
Cluj-Napoca, 2007)
Lucian Gruia
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GALERII

,,Viitorul şi trecutul/
Sunt a filei două feţe”
(M. Eminescu - Glossă)
- jurnal de Galerii
,,Ştefan Luchian”

Anul 2012 a debutat la Galeriile de Artă
,,Ştefan Luchian” din cadrul Muzeului Judeţean
Botoşani, sub semnul poeziei, parte intrinsecă
a ceea ce înseamnă artă, cu toate formele sale
de exprimare.

nat publicul participant, respectiv cunoscuţi şi
apropiaţi ai poetului, dar şi numeroşi iubitori ai
poeziei de calitate.
În aceeaşi notă, a împletirii artelor, ziua de
15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale, denumire datorată nu întâmplător personalităţii botoşăneanului universalizat, Mihai Eminescu, a
însemnat pentru Galeriile de Artă ,,Ştefan Luchian” vernisajul expoziţiei de artă fotografică ,,Vreme trece, vreme vine”, cu lucrări realizate de 23 de fotografi membri ai AsociaţieiFoto Iaşi. Dintre aceştia, Alexandra Drăgoi a avut
la dispoziţie, pentru expunere, o jumătate din
spaţiul generos al Galeriilor.

Astfel, ziua de 7 ianuarie 2012 a reprezentat lansarea unui volum de poezii, poate nu ultimul, al lui Constantin Dracsin, cel plecat pe 7
ianuarie 1999 să caute esenţa poeziei în dumnezeire. Prezentarea volumului şi evocarea
personalităţii sensibilului artist (poet şi grafician) a fost făcută de către scriitorii botoşăneni
Gellu Dorian şi Dumitru Ţiganiuc şi a emoţio-
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Vernisajul expoziţiei, dedicată poetului Mihai Eminescu, a avut loc în prezenţa autorităţilor locale, a politicienilor, a poeţilor şi oamenilor de cultură botoşăneni, dar şi a celor veniţi
la Botosani (pentru o zi capitală a culturii naţionale) din toată ţara şi din Republica Moldova şi Ucraina pentru a omagia poetul naţional.

În cadrul aceluiaşi eveniment a avut loc şi
prezentarea de carte ,,Poeti botoşăneni în colecţii”, lăudabilă iniţiativă susţinută de Primăria
municipiului Botoşani şi Primăriile Coşula, Cordăreni şi Todireni.
Data de 1 februarie 2012 a însemnat pentru viaţa Galeriilor şi inimile botoşănenilor un
alt eveniment cultural, evocarea unei alte personalităţi bootşănene: vernisajul expoziţieiconcurs ,,Omagiu - Ştefan Luchian”. Această
expoziţie a marcat împlinirea a 144 de ani de
la naşterea marelui pictor român. Au fost expuse lucrări realizate de elevi din clasele liceale şi gimnaziale de la licee cu profil din ţară.
Manifestarea se află la a V-a ediţie, iar organizatorii - profesorii de artă plastică de la Liceul de
Artă ,,Ştefan Luchian” Botoşani - au fost încântaţi să descopere că, an de an, tinerele talente fac faţă cerinţelor şi rigorilor acestei meserii.
Perioada 19 februarie - 5 martie 2012 a
însemnat prezentarea unei expoziţii numite ,,Stări”, a artistei botoşănence, Aida Şuşter Boţan. Aceasta a expus alături de alţi colegi într-ale artei plastice, membri ai Societăţii culturale EXPO-ART Botoşani: Marcel
ALEXA, Aurel AZAMFIREI, Silviu BABII, Ionuţ GAFIŢEANU, Florin GROSU, Ionuţ IATCU,
Anca LARIONESEI, Liviu ŞOPTELEA, George
ŞPAIUC, Constantin UNGUREANU.
În cadrul vernisajului a fost lansat volumul Efigii în filigran. Intersectări cordiale,
având ca autor pe ziaristul sucevean Tiberiu
Coşovan, acelaşi car a făcut şi prezentarea artistei expozante.
În parteneriat cu Filiala Nevăzătorilor Botoşani, pe 1 martie 2012, la orele 14.00, a fost
lansat volumul de poezie creştină ,,O punte
din moarte spre viaţă”, autor Radu Foca, apărut la Editura Quadrat.
În perioada 7 – 16 martie, expoziţia de
pictură dedicată primăverii, anotimpul reinvierii, “Artişti plastici de ieri şi de azi (Primăvara perpetuă)”, opere realizate de artişti plastici consacraţi, care se regăsesc în colecţia de artă din
patrimoniul Muzeului Judeţean Botosani, precum: Constantin Piliuţă, Victor Hreniuc, Ion Murariu, Marcel Mănăstireanu, Alexandru Cumpătă, Dumitru Gheaţă, Aurel Băeşu, Alexandru
Ciucurencu, Angela Popa Brădeanu, Paul Miracovici şi Virgil Pleşca. De asemenea, au fost
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expuse şi lucrări recente, cu tematica primăverii, creaţii ale artiştilor plastici botoşăneni,
membri ai Societăţii culturale EXPO-ART Botoşani: Liviu Şoptelea, Silviu Babii, Marcel Alexa, Ionuţ Gafiţeanu, Florin Grosu, Aurel Azamfirei, Anca Larionesei, George Şpaiuc.
Expoziţia de pictură a artiştilor plastici
MARCEL ALEXA - IONUŢ GAFIŢEANU, membri ai Societăţii culturale EXPO-ART Botoşani a fost vernisată pe 17 martie 2012. Despre cei doi tineri artişti plastici botoşăneni şi
despre lucrările lor au vorbit cu bucurie şi apreciere, muzeograful Gheorghe Median şi artistul plastic Liviu Soptelea.
Două grupuri de elevi de la Palatul Copiilor, coordonaţi de profesorul Ludovic Schibinschi, au cântat în deschiderea evenimentului.
Sărbătorile pascale au fost marcate de
Muzeul Judeţean Botoşani la Galeriile de
Artă Ştefan Luchian Botoşani, prin vernisarea, în ziua de Florii, în 8 aprilie 2012, a expoziţiei Simţire şi credinţă (Sacru în actualitate).
Organizatorii evenimentului, care a
adus bucuria şi speranţa redinţei în ochii
numerosului public vizitator, au fost Muzeul Judeţean Botoşani, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Botoşani, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Mureş şi Societatea
culturală Expo-Art Botoşani.
Participanţi la acest eveniment, care a beneficiat şi de prezenţa preotului Petru Chirvase,
au fost: Klara Balasz, Marcel Claudiu Naste, Grupul de artă religioasă DE ISIS (Mureş) Marcel
Alexa, Silviu Babii, Alina Budeanu, Robert Cobuz, Ionuţ Gafiţeanu, Florin Grosu, Constantin
Livadaru, Constantin Surugiu, Liviu Şoptelea
(Societatea Culturală EXPO-ART Botoşani).
Invitaţii evenimentului au fost: Cerasela Acsinte (Botoşani), Constantin Alexa (Botoşani), Emilia Burlacu - Gusbeth (Suceava), Caranica Emil
(Săveni), Mariana Cociurcă (Botoşani), Alina Ilaş
(Botoşani), Mihaela Ioan (Buzău), Camelia Livadariu (Iaşi), Elena-Viorica Maxim (Iaşi), Cătălin Nechita-Mândrilă (Suceava), Oana Popescu (Iaşi), Cristina Turiceanu (Săveni), Constantin
Ungureanu (Botoşani) şi C.P. ,,Prietenia” Botoşani: Alina Albătoaie, Raluca Rotaru, Anita
Părăscuţă, Mihaela Zavastin
Cel mai recent eveniment cultural desfăşurat vineri, 4 mai 2012, la Galeriile ,,Ştefan Lu-
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chian” este cel dedicat frumuseţii femeii, sur- sunt persoane juridice, indiferent de forma
prinsă de obiectivul camerei foto dar şi de su- de proprietate a capitalului, cu profil editorifletul artistei timişorene Anca Cernoschi.
al (carte sau publicație literară) care fac dovaTema acestui vernisaj, ,,Nuduri”, i-a lăsat da acestei calități, aprobă și respectă Statutul
pe botoşănenii invitaţi la expoziţie profund Asociației. Calitatea de membru al APLER se
impresionaţi de sensibilitatea cu care artista acordă solicitanților de către Comitetul de Coa tratat acestă temă.
ordonare care constată că sunt îndeplinite urOrganizatorii acestui eveniment, Consiliul mătoarele condiții: adeziunea scrisă a soliciJudeţean Botoşani, Muzeul Judeţean şi Asocia- tantului, calitatea culturală a programului ediţia Judeţeană a Organizatorilor de Evenimente torial sau al publicației, plata taxei de înscrieBotoşani au reuşit să facă din acesta, unul spe- re și a cotizației”. După știința noastră, dl D.M.
cial şi nonconformist, ţinând cont de tema pe Cipariu nu reprezintă nici o publicație și nici
care artista şi-a ales-o.
o editură din România, societatea agentiadePrezentarea artistei a fost realizată de ar- carte.ro fiind, în realitate, „prima agenţie de
tistul plastic botoşănean Corneliu Dumitriu, iar ştiri şi comentarii on-line dedicată industrimomentul muzical de început, de o deosebită ei editoriale din România, evenimentelor de
frumuseţe, a fost creat de Cvartetul Phoebus.
carte şi scriitorilor români”.
Publicul botoşănean este aşteptat în conDeși Adunarea Generală din data de 6
tinuare la Galeriile de Artă ,,Ştefan Luchian” Bo- aprilie 2012 a fost contestată, dl D.M. Cipatoşani cu o gamă de expoziţii foarte diversifi- riu a făcut publică alegerea sa în calitate de
cate, atât ca tematică, precum şi ca tehnici, în președinte, emițând comunicate de presă și
speranţa că acest generos spaţiu expoziţional convocând abuziv în data de 25 aprilie 2012
va deveni, treptat, un loc pe care mulţi îl vor o ședință a Comitetului de Coordonare. Preconsidera acel ,,acasă”, adesea căutat şi rareori cizăm că în data de 17 aprilie 2012, fără a
găsit cu adevărat.
avea acceptul membrilor APLER, dl Cipariu,
În ,,acasa” Galerilor de Artă ,,Ştefan Luchian” în mod abuziv, în cadrul Ediției Anuale a GaBotoşani, aşa cum spunea Mihai Eminescu în lei ARIEL, a propus fuziunea APLER – ARIEL.
Glossă ,,Viitorul şi trecutul/ Sunt a filei două feţe”, (România Literară, Gala Premiilor ARIEL, nr. 16
iar nouă, slujitori temporari ai acestei lumi şi ai din 20 aprilie 2012) Așa-zisul președinte, sfiacestui lăcaş de cultură, ne revine onoarea de dând contestația alegerii d-sale, sfidând ina vă invita să vă întâlniţi aici cu arta, indiferent compatibilitatea semnalată, sfidând membrii
de forma de exprimare a acesteia.
APLER, precum și decizia de a convoca AduFotografii realizate de: dr. Aurel Melniciuc, narea Generală Extraordinară APLER, de coMircea Puşcaşi şi www.caietul.info (cu respec- mun acord cu o parte din membrii Comitetutuase mulţumiri pentru permanenta prezenţă lui de Coordonare, decide cofinanțarea „Târla Galerii şi mediatizarea tuturor evenimentelor) gului Naţional al Cărţii de Poezie care se va
Ana FLORESCU desfăşura în perioada 15 – 19 mai 2012 la Bucureşti unde sunt invitate editurile şi revistele membre ale APLER”.
DIVERSE
În cadrul Adunării Generale Extraordinare APLER, membrii comisiei de cenzori
au făcut publice o serie de abuzuri financiAdunarea Generală Extraordinară APLER are ale dlui I. Tomescu, reprezentant al unei
Casa cu Absidă a USR, Iași
edituri falite, Libra, președinte executiv al
26 aprilie 2012
APLER – partener în derularea unui proiect
În data de 26 aprilie 2012, ora 15.30, în european al cărui titular este ADEPC: „Creşbaza a 32 de solicitări și împuterniciri ale terea competitivităţii economice prin orienmembrilor APLER, asociație ce întrunește, tarea profesională, calificarea şi recalificarea
la această oră, 54 membri, a avut loc, la Iași, persoanelor angajate din sectorul editorial”.
Adunarea Generală Extraordinară APLER, în APLER a beneficiat de suma de 200.000 de
incinta Casei cu Absidă a Uniunii Scriitori- lei. Suma încasata lunar de dl Tomescu, din
lor din România. Din 54 de membri au fost septembrie 2010 până inclusiv în octombrie
prezenți, inclusiv prin împuterniciri, 32 de 2011, în baza unui contract de prestări servimembri APLER.
cii semnat de el atât la prestator cât și la bePrin vot deschis, în unanimitate, în baza neficiar este de 9.090 lei, în total 127,260 lei.
articolului 21, alin (2), lit c) și d) din Ordonanța Menționăm că aceste demersuri, prestări sernr. 26/ 2000, au fost revocate Comitetul de vicii, precum și remunerarea au fost efectuCoordonare ales la Adunarea Generală din ate fără știința și acordul Adunării Generale
6 aprilie 2012 de la București, Comisia de APLER, fără știința și acordul Comitetului de
Cenzori și președintele onorific. Dl Dan Mir- Coordonare APLER, dl Tomescu abuzând de
cea Cipariu este incompatibil cu funcția de încrederea membrilor APLER.
Președinte al APLER – asociație profesională,
Date fiind incompatibilitatea semnacare întrunește editori de publicații literare și lată, abuzurile, voluntarismul, ilegalitățile,
editori de carte – întrucât d-sa îndeplinește manevrele dolozive prin care au fost făcuîn prezent funcția de președinte al unui orga- te alegerile în data de 6 aprilie 2012, alenism de gestiune colectivă, „operescrise.ro”, gerea membrilor Comitetului de Coordofuncție în care reprezintă interesele autori- nare, precum și alegerea Președintelui
lor de operă scrisă.
executiv APLER din data de 6 aprilie 2012
La nici una dintre ședințele Comitetului – ca și toate acțiunile ulterioare orchestrade Coordonare din ultimii ani nu s-a discutat te de dnii I. Tomescu și D.M. Cipariu – sunt
primirea ca membru APLER a societății agen- lovite de nulitate.
tiadecarte.ro, care nu întrunește condițiile
La Adunarea Generală Extraordinară,
statutare, pentru a deveni membru APLER. desfășurată în incinta Casei cu Absidă, Iași, a
Astfel, conform statutului, „Membrii Asociației fost ales, în condiții legale, un nou Consiliu
Publicațiilor Literare și Editurilor din România Director în următoarea componență: Cassi-
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an Maria Spiridon, Aura Christi, Gellu Dorian, George Vulturescu, Mihai Popa, Adi Cristi,
Paulina Popa, Mihaela Albu și Gheorghe Neagu. Președinte al APLER, cu 8 voturi din 9, a
fost desemnat Cassian Maria Spiridon, redactor șef al revistei „Convorbiri literare”. Comisia
de cenzori are următoarea componență: Nicolae Corlat, Sterian Vicol și Marius Chelaru.
Președinte de onoare al APLER a fost ales
în unanimitate acad. Nicolae Breban.
Domnii acad. Dumitru Radu Popescu, directorul Editurii Academiei Române, și Nicolae Breban, directorul revistei „Contemporanul”, au fost surprinși de situația creată în cadrul APLER.
Din APLER au fost excluși 7 membri care
fie nu mai există, fie au dat faliment sau fac
parte din alte Asociații: Editura Fundației Culturale Libra, revista „Tomis”, revista „Sud”, revista „Vitralii”, Editura Dacia, revista „Argeș” și
revista „Euromuseum”.
Consiliul director, alcătuit din Cassian
Maria Spiridon, președinte, George Vulturescu, Aura Christi, vice președinți, Gellu Dorian,
Mihai Popa, Adi Cristi, Paulina Popa, Mihaela
Albu și Gheorghe Neagu vor face demersurile necesare, pentru a readuce APLER în legalitate și pentru a face publice deciziile recentei
Adunări Generale Extraordinare APLER, aducându-le la cunoștința ORDA, COPYRO, USR,
ASB, a altor organisme abilitate, și solicitând
unei instituții autorizate un audit.
Vor fi făcute, de asemeni, demersuri către organismele abilitate, pentru a recupera sumele încasate abuziv de către dnii I. Tomescu și D.M. Cipariu din fondurile APLER, ce
aparțin, firesc, membrilor APLER.
APLER, Adunarea Generală Extraordinară: Revista CONVORBIRI LITERARE,
Revista POEZIA, Revista POESIS, Revista
HYPERION, Revista DACIA LITERARĂ, Revista CONTEMPORANUL, Revista PORTO
FRANCO, Revista ANTARES, Revista CAIETE SILVANE, REVISTA LITERARĂ RADIO
IAȘI, Revista OGLINDA LITERARĂ, Revista NORD LITERAR, Revista AXIOMA, Revista LUMINĂ LINĂ-NEW YORK, Revista FEEDBACK, Revista CARMINA BALCANICA, Revista TABOR, Revista BANAT, Revista PRO
SAECULUM, Revista AXIS LIBRI, REVISTA
ROMÂNĂ, Suplimentul cultural SYMPOSION, GRUPUL DE PRESA 24 DE ORE, Editura JUNIMEA, Editura IDEEA EUROPEANĂ,
Editura EMIA, Editura AXA, Editura ACADEMIEI, Editura SOLSTIŢIU, Editura TIMPUL, Editura PRINCEPS-EDIT, Editura 24
DE ORE, GRUPUL DE PRESA 24 DE ORE,
Editura Europress group

Premiile Filialei Iaşi
a Uniunii Scriitorilor
din România

Comitetul de Conducere al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Iaşi a stabilit data
limită de depunere a cărţilor pentru Premiile acordate de Filiala Iaşi a U.S.R. în anul
2012. Astfel, până la data de 15 septembrie
2012, scriitorii membri ai USR Iaşi sau editurile care au scos aceste cărţi pot depune la
sediul USR, strada Grigore Ureche 7, Iaşi, volumele apărute în 2011, în două exemplare. Festivitatea de premiere va avea loc în a
doua decadă a lunii octombrie.
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