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Gellu DORIAN

APROPIEREA ŞI îNDEPĂRTAREA DE POEZIE

Poezia s-a născut din nevoia omului de a comunica, mai întîi cu
sine şi apoi cu divinitatea. Puritatea acestei simple comunicări a fost, cu
timpul, asimilată de cei din jur, fie de cei din preajma poetului, fie de o
elită – şefii de trib, conducătorii unei comunităţi etc. - care a simţit în
poezie altă nuanţă, aleasă, faţă de cea a comunicării comune, directe.
Astfel poetului i s-a acordat un rol de mediator între viaţa reală şi viaţa
cealaltă, imaginată, care, în conştiinţa celor mulţi, a început să o ordoneze pe prima, care, la voia întîmplării fiind, a extins haosul, incontrolabilul. Şi acesta putea fi controlat doar printr-o nouă formă de comunicare. Se poate spune că acesta a fost primul dialog concret al celeilalte lumii, imaginate, prin divinitate, cu lumea reală. Etapele, desigur,
au fost de lungă durată. Împlinirea catharsisului, şlefuirea limbajului
pînă la nuanţa lui estetică, a ţinut de talentul iniţiatorului într-o astfel
de artă primordială a cuvîntului. Nu ştim exact cînd şi unde a început
acest fenomen. Prioritatea rămîne a cuvîntului, care, conform Bibliei,
a fost „la Dumnezeu”. Ştim sigur că anonimatul a adunat secole, poate
milenii la rînd, pînă să dea omenirii texte rămase pînă în ziua de astăzi.
Pînă la aceste prime forme ale exprimării poetice, apropierea de
poezie a fost una naturală, firească, chiar necesară, fără ca scopurile
acestei noi forme de comunicare să fie şi de manipulare. Divinitatea
îşi trimitea, astfel, harul dialogului pur către cei mai aleşi, talentaţi semeni ai lui printre muritori. Asta ca să ducem discuţia spre un astfel
de incipit, sacru, al „manipulării” prin apropiere, prin impunerea unui
discurs inteligibil, curat, pur.
Din momentul ivirii textului, repetării lui exacte, imprimării pe tăbliţe, pe papirus şi aşa mai departe, nu mereu în schimbare, cum erau
textele anonime duse din gură-n gură, de la o zi la alta, de la un an la
altul, de la un secol la altul şi de la o lume la alta, apropierea de poezie a căpătat o formă de „artifex”, de ne-firesc, de respingere, de îndepărtare de marea masă, căreia îi era destinată la început, masă care fie
nu cunoştea scrierea, citirea textului scris, fie nu înţelegea ceea ce era
scris, de cele mai multe ori, înr-un altfel de limbaj decît cel oral, curent.
Îndepărtarea de poezie, de scopurile ei fireşti, s-a accentuat cu timpul, cînd poetul, fie rupt din rândul maselor, fie născut din sînul elitei,
printre prinţi, regi, împăraţi, a devenit un „ales” al unei lumi limitate,
dar puternice, „manipulator”, prin noul limbaj, al unor coduri ce ţineau
sub papuc restul lumii predestinate cheremului celor ce-şi permiteau şi
un astfel de lux. Exemplele de astfel de „unelte” ale puterii sunt nenumărate de-a lungul timpului. (Ca să dau doar un singur exemplu, Platon, care, la rîndul lui, prin forma de comunicare, era un poet – filosofia fiind un altfel de limbaj poetic, dus, prin rafinament şi concepte,
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pînă la ştiinţă – a înţeles pentru prima dată pericolul existenţei în cetate
a poetului, tocmai din cauză că devenea unealta de manipulare a celui
puternic asupra celui slab, şi costisitor pentru o societate care avea nevoie mai mult de soldaţi decît de poeţi, şi l-a alungat din sînul comunităţii, undeva, nu se ştie, dar, cu siguranţă, acolo unde trebuia să se limiteze la prima sa misie, aceea de a comunica cu zeii şi a transmite celor simpli cuvintele frumoase ale acestora.).
Îndepărtarea de poezie s-a accentuat odată cu complicarea discursului, a limbajului poetic. Acesta, limbajul poetic, nu înseamnă neapărat şi contorsionarea discursului. Limbajul trebuie să fie principalul îndemn spre o comunicare simplă, directă, nu să inducă spre o fundătură
a înţelegerii mesajului artistic. Pentru că în primul rînd asta face poetul,
poezia, emit un mesaj artistic compus din cuvinte supuse unor reguli
de transformare impuse de gramatică. Orice deviere sare din scop şi
transformă textul în ceva de ne-acceptat, aşa cum sunt textele elaborate dintotdeauna de veleitari, diletanţi, inşi lipsiţi de talent, asupra cărora divinitatea n-a lansat nicio invitaţie spre comunicare.
Este, astfel, firească impresia ce domină ultimul timp că poezia nu
mai are cititori. Unii mai optimişti sau împăcaţi cu sine şi efortul lor de
a cantona în scrierea poeziei susţin că poezia a avut dintotdeauna acelaşi număr de cititori, adică iubitori de poezie, cît a avut şi la începuturile apariţiei ei. Or, gîndind după astfel de analize, lucrurile nu stau
chiar aşa. Apropierea de poezie s-a realizat, prin conştientizare, în decursul unui timp îndelungat, cu eforturi care nu au cerut recompense, în timp ce îndepărtarea de poezie este un proces acut ce tinde să se
cronicizeze chiar în rîndul „făcătorilor” de poezie, adică a unor cititori
afectivi, de sine, fie din cauza ieşirii din concept şi căutării cu orice preţ
a unor noi paradigme, fie din transformarea din ce în ce mai gravă a
poeziei într-un mijloc de accentuare a orgoliilor proprii sau, mai grav,
de manipulare ce conduce spre o risipă a sensului primordial al poeziei, cel al comunicării, prin această lume sau limbajul acestei lumi, cu
altă lume imaginară, cu divinitatea, dacă este posibil. Or cînd nu înţelegi un astfel de produs sau îl respingi, înseamnă că Dumnezeu nu percepe şi nu îţi acceptă dialogul. Din simplu motiv că acesta – dialogul s-a îndepărtat de menirea lui iniţială.
Totdeauna, cînd vine vorba de înţelegea poeziei, de receptarea ei,
de analiza ei şi aşa mai departe, îmi place să dau exemplul unei butade
enunţată de Gellu Naum, şi anume:” Teoria distruge poezia”. Este şi în
acest articol principalul motiv care m-a determinat să-l scriu, fără să
teoretizez nimic, ci să emit cîteva opinii, cred eu, pertinente, simple, în
fond cunoscute, dar care merită amintite din cînd în cînd.
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ZILELE EMINESCU, ediţia a XLIII-a

În perioada 14-16 iunie s-a desfăşurat la Botoşani cea de a
XLIII ediţie a Zilelor Eminescu.
Manifestările au debutat în ziua de 14 iunie 2012 cu o întîlnire a scriitorilor botoşăneni, membri ai Uniunii Scriitorilor din
România, cu Comitetul de conducere al Filialei Iaşi a USR. Au
fost apoi jurizate lucrările celei de a XXXI-a ediţie a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”. Seara, grupul de scriitori s-a deplasat
la Vorona, unde a vizitat conacul din Joldeşti, în care, o perioadă, a locuit şi familia Vasile Iuraşcu, tatăl mamei poetului, Raluca Iuraşcu. Acum acolo funcţionează Şcoala generală din Joldeşti
şi este în pregătire un centru cultural cu locuri de cazare pentru
diverse activităţi de creaţie menite a avea loc într-un viitor apropiat. A urmat o şezătoare literar-muzicală susţinută de membrii
Societăţii Culturale „Raluca Iuraşcu” din Vorona. A fost apoi organizat un pelerinaj la Mănăstirea Vorona.
Pe 15 iunie, la Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Eminesciene „Porni Luceafărul…”, au continuat manifestările,
cu lansări de cărţi (Eminescu şi secretele Caietului vienez de Cristian Livescu şi I.L. Caragiale. Fatalitatea ironică de Mircea A. Diaconu), cu decernarea de către Memorialul Ipoteşti a unui premiu devenit deja tradiţie. Un juriu format din Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Dragoş Cojocaru, Emanoil Marcu şi Adrian
Alui Gheorghe, preşedinte, a acordat Premiul pentru promovarea operei lui Eminescu în străinătate lui Geo Vasile.
În continuare au fost decernate premiile „Porni Luceafărul…” .
În urma selectării de către o comisie formată din Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Dumitru Ţiganiuc şi Nicolae Corlat a lucrărilor sosite
la cea de a XXXI-a ediţie a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…”, juriul,
format din: Cassian Maria Spiridon, redactor şef revista şi editura
„Convorbiri literare”, Lucian Vasiliu, redactor şef revista „Dacia Literară”, Liviu Apetroaie, redactor editura Junimea, Nicolae Tzone,
redactor şef editura Vinea, Daniel Corbu, redactor şef Editura Princeps Edit şi revista Feead back, Nicolae Panaite, redactor şef editura Alfa, Adi Cristi redactor şef editura „24 de ore”, Marius Chelaru,
redactor şef revista „Poezia”, George Vulturescu, redactor şef revista „Poesis”, Ioan Radu Văcărescu, redactor şef revista „Euphorion”,
Carmen Veronica Steiciuc, redactor revista „Bucovina literară”, Dumitru Augustin Doman, redactor şef revista „Argeş”, Paul Aretzu,
redactor şef revista „Ramuri”, Adrian Alui Gheorghe, redactor şef,
revista „Conta”, Liviu Ioan Stoiciu, redactor revista „Viaţa Românească”, Ioan Moldovan, redactor şef revista „Familia”, Vasile Spiridon, revista „Ateneu”, Sterian Vicol, redactor şef revista „Porto
Franco”, Gellu Dorian, redactor şef, revista „Hyperion” şi „Ţara de
Sus”, secretar al juriului Nicolae Corat, avînd ca preşedinte pe criticul literar Nicolae Oprea, a decis acordarea următoarelor premii:

I. SECŢIUNEA CARTE DE DEBUT:
– Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România – RĂZVAN BUZILĂ, pentru cartea Respiraţii din reclame, Editura Vinea, 2011;
– Premiul „Grigore Vieru” al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova – ANIA VILAL, pentru cartea eu, mama tare şi tu, Editura Brumar, 2011.
II. SECŢIUNEA MANUSCRISE CARTE:
– Premiul Editurii Vinea şi al revistei „Euphorion” – IONELA MĂDĂLINA GROSU, din Suceava;
– Premiul Editurii Junimea, Iaşi şi al revistei „Viaţa Românească” – FLORIN BUZDUGAN, din Galaţi;
– Premiul Editurii revistei „Convorbiri literare” şi al revistei
„Convorbiri literare” – ANASTASIA GAVRILOVICI din Suceava;
– Premiul Editurii Princeps Edit şi al revistei „Feed back” –
TATIANA SCURTU MUNTEANU–din Galaţi;
– Premiul Editurii „24 de ore” şi al revistei „Conta” – MARA
DIANA ALEXOAEA – din Suceava;
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– Premiul Editurii Alfa, Iaşi – NONA TATIANA CIOFU, din
Galaţi;
III. SECŢIUNEA GRUPAJE:
– Premiul revistei „Familia”: MARIAN DRAGOMIR
– Premiul revistei „Dacia Literară”: LUCIAN ALEXANDRU
IZARDA din Piatra Neamţ;
– Premiul revistei „Poezia”: VLAD GALER din Botoşani;
– Premiul revistei „Poesis”: ANDREEA GOREAC din Suceava;
– Premiul revistei „Euphorion”: IZABELA ELENA
DRĂGHICI din Constanţa;
– Premiul revistei „Bucovina literară”: CAMELIA ANA BOICIUC din Sişeşti, Maramureş;
– Premiul revistei „Argeş”: LAURA DANC din Hunedoara;
– Premiul revistei „Ramuri”: PAULA LAVRIC din Tulcea;
– Premiul revistei „Porto Franco”: IRINA MARIA STOLERU din Botoşani
– Premiul revistei „Ateneu”: CLAUDIU ARITON din Botoşani;
– Premiul revistei „Hyperion”: OTILIA IULIANA ONICIUC
din Botoşani;
– Premiul revistei „Ţara de Sus”: DENISA ADELINA ANDREI, din Botoşani.
IV. SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI
EMINESCIENE:
– Premiul revistei „Convorbiri literare”: GETA TRUICĂ din
com. Brebeni, jud. Olt;
– Premiul revistei „Dacia Literară”: VIOLETA ZAMFIRESCU din Botoşani;
– Premiul revistei „Poesis”: CRISTINA GABRIELA NEMEŞ
din Harghita;
– Premiul revistei „Feed back”: BIANCA ANDREEA PETRARU din Botoşani;
– Premiul revistei „Hyperion”: DIANA SPÂNU din Slatina,
jud. Olt.

Au urmat încă două manifestări, una la Casa Papadopol, cu
inaugurarea Casei ţărăneşti de epocă, cu o prezentare făcută de
Dr. Angela Paveliuc Olaru şi Marcel Lutic, şi la Sala de expoziţii
„Horia Bernea” vernisajul expoziţiei de pictură Poemele luminii de
Ellany Pendefunda, prezentată de Cornelia Maria Savu şi Elena
Cristina Popa şi, desigur, vizitarea Muzeului „Mihai Eminescu”.
Seara, pe terasa Cofetăriei „Parc” din Parcul Mihai Eminescu,
a avut loc cea de a XI-a ediţie a Recitalurilor revistei „Hyperion”,
la care au participat scriitori din ţară şi din Republica Moldova.
Au citit poeţii: Nicolae Tzone, Carmen Veronica Steiciuc, Cassian Maria Spiridon, Val. Talpalaru, Daniel Corbu, Lucia Olaru Nenati, Paul Aretzu, Răzvan Buzilă, Ioan Es. Pop, Claudiu Komartin, Adrian Alui Gheorghe, Vasile Iftime, Andra Rotaru, Babrile
Daliş, Iulia Militaru, Ionel Ciupureanu, Andrei Doboş, Viorica
Petrovici, Matei Hutopila, Liviu Ioan Stoiciu, Nicolae Sava, Cornelia Maria Savu, George Vulturescu, Sterian Vicol, Petruţ Părvescu, Paul Gorban, Constantin Iftime, Vasile Tudor, Liviu Apetroaie, Calin Vlasie, Alexandru Ovidiu Vintilă, Anastasia Ga
vrilovici, Mara Alexoaea şi Mădălina Grosu. Au interpretat piese muzicale cantautorii Daniela Bejinariu şi Ioan Mateiciuc. Recitalul a fost prezentat de Gellu Dorian. Au mai participat: Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Geo Vasile, Mario Castro Navarete, Lucian Alecsa, Emanoil Marcu, Dumitru Ţiganiuc, Ciprian
Manolache, Elena Cardaş şi alţii.
Premiile actualei ediţii au fost obţinute de: Ioan Es. Pop, Matei Hutopila şi Ioan Groşan.
Pe 16 iunie, scriitorii invitaţi au făcut un pelerinaj la Mănăstirea Putna, unde au susţinut în faţa bustului poetului Mihai Eminescu din incinta mănăstirii un recital din poezia sa.
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„Poezia poate fi adesea
ceea ce nu ai vrea deloc să scrii”
AndrA rotAru în diAlog cu nicolAe coAnde
Nicolae Coande s-a născut la 23 septembrie 1962, în Osica de Sus, Olt. Trăieşte în Craiova. În 1988 a primit premiul
revistei „Ramuri” acordat de Marin Sorescu, după ce debutase cu un grupaj de poeme în 1986, la aceeaşi revistă, prezentat de Gabriel Chifu. În 1985, Ion Gheorghe l-a remarcat în „Luceafărul”, iar Ana Blandiana îi publica, în acelaşi an, poeme în revista „Familia”. În 1988, Mircea Iorgulescu l-a primit prietenos la rubrica pentru debuturi din SLAST („revelaţia
acestei rubrici”). A debutat editorial, în postcomunism, cu placheta de poeme În margine, Ramuri, 1995, prefaţă de Liviu Antonesei, premiată de Uniunea Scriitorilor din România. A publicat ulterior Fincler, Ramuri, 1997, Premiul Filialei
Craiova a U.S.R.; fundătura homer, Dacia, 2002, Premiul Uniunii Scriitorilor; Folfa, Vinea, 2003, Vânt, tutun şi alcool, Brumar, 2008, Femeia despre care scriu, Măiastra, 2010. A beneficiat de două burse literare oferite de fundaţii germane:
Fundaţia „Heinrich Böll” (Köln), noiembrie 2003-februarie 2004; Fundaţia „Künstlerdorf Schöppingen” (Münsterland), iulie-august 2008. Este prezent în câteva antologii lirice din ţară şi străinătate: „Gefährliche Serpentinen. Rumänische Lyrik der Gegenwart”, Druckhaus Verlag, Berlin 1998, coordonată de Dieter Schlesak; „Jahreszeiten, Tagesanbrüche. Literatur und Kunstim-Heinrich-Böll-Haus Langenbroich”, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin, 2006; „O panoramă critică a poeziei româneşti din secolul XX”, Marin Mincu, Ed. Pontica, 2007; „Cele mai frumoase poeme din 2010” Editura Tracus Arte,
2011, selecţie de Claudiu Komartin şi Radu Vancu; „Noua poezie nouă. O antologie a poeziei române postmoderne”, coordonator Dumitru Chioaru, Ed. Limes, 2011; Antologia Coloniei Literare Cortanovci, Societatea Scriitorilor Sîrbi (SKD),
Belgrad, 2010; „Of Gentle Wolves”, Calypso Edition, New York, USA, 2011, selecţie şi traducere de Martin Woodside; „The
Vanishing Point that Whistles: An Anthology of Contemporary Romanian Poetry”, Talisman Houses, editori Paul Doru
Mugur, Adam Sorkin & Claudia Serea, USA, 2011. Cel mai recent volum al autorului este antologia de poeme “VorbaIago”, Editura Măiastra, 2011.
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au scris. Se va fi putând şi asta, dar la capătul unei vieţi de
Andra Rotaru: Există un moment anume pentru conceperea
om. O antologie este o formă radicală de autocritică, ca şi
unei antologii?
o fotografie-profil, o epură fină a spiritului celui care s-a
Nicolae Coande: Momentul de care vorbiţi depinde de biîncumetat cândva să publice volume de literatură. A mai
oritmul fizic şi creator al fiecăruia. Fiecare decide când
existat un motiv, personal, în faptul de a propune aceaspoate ieşi cu o selecţie personală din cărţile scrise până
tă antologie: ar urma să împlinesc în curând 50 de ani şi
atunci. Sunt poeţi care fac antologii exhaustive şi poeţi
am vrut să văd cum stau în acest moment al vieţii mele.
care nu se antologhează. Eu am ales să fac această antoloE o candoare băieţească, desigur.
gie dintr-un motiv simplu: cărţile mele au avut tiraje mici
(de la 200 la 500 de exemplare). Desigur, în această situ- A.R.: Prezenţa teatrului în viaţa dvs. potenţează/a potenţat
aţie se află majoritatea poeţilor de azi. O antologie este o
latura poetică?
formulă de a atrage atenţia asupra literaturii tale de până N.C.: Nu. Nu are nici o relevanţă faptul că lucrez în teatru.
în acel moment, ca şi un bilanţ de etapă. Faptul că am seCinci din cele şase cărţi de poezie ale mele (antologia ar
lectat personal poemele cuprinse aici ţine tot de voinţa cefi a şaptea) au fost scrise înainte de a veni la Teatrul Nalui care scrie şi alege. În fond, asta face constant un scriiţional din Craiova. Poezia nu are locuri privilegiate unde
tor: selectează ce crede că este mai bun din creaţia sa. Nusă fie scrisă, poate doar stări şi oaze de timp liniştit. Nu
mai poeţi slabi, care sunt lacomi, deversează la tipar tot ce
cred, de pildă, că poeţii care lucrează în redacţii literare
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sunt mai favorizaţi decât cei care o fac aiurea. Poetul este
cepţia, nota Darwin într-un caiet al său pe vremea când
acordorul propriului său instrument, în afara unui cadru
îşi concepea teoria evoluţionistă N-o fi, din punct de veimediat situabil. E un solist într-o orchestră fără dirijor.
dere ştiinţific, dar spiritual precis că e.
Sigur, poate e mai bine să stai în medii culturale decât în
afaceri de te miri ce speţă atunci când scrii poezie, dar nu A.R.: Are Dumnezeu „darul de a umili”, un altul în zona poe o condiţie sine qua non pentru a scrie o poezie mai bună.
etică, un altul în viaţa de toate zilele? Care e sensul lipsei
Sunt avocaţi, medici sau profesori care scriu profesionist.
lui „Dumnezeu de-acasă”?
Revenind la întrebarea dvs., nu văd o anume teatralitate N.C.: În zona poetică, posibil (te pui cu Creatorul absolut?),
în versurile mele, chiar dacă poemele lungi din „Fincler”
în viaţa de toate zilele – mă îndoiesc. Nu afirm însă, aşa
şi „Folfa” (neincluse în antologie) au o oarecare doză de
cum spun unii, că Dumnezeu ar fi „gelos” pe creatorii cei
dramatism, ca efect al unor situaţii în care apar personamai buni, pe cei care îi pot pune în pericol Creaţia, proje cu nume precise. Încă nu am descoperit dacă teatrul,
punând alternative livreşti dintre cele mai credibile. Nu,
faptul că lucrez aproape de actori şi regizori, va putea inDumnezeu nu este critic literar şi nu face canonul. Nu
fluenţa un anume mod producător al poeziei mele. Înclin
este interesat de literatură, nu-i premiază pe cei mai buni
să cred că nu, dar mai ştii…?
şi nici nu-i va osândi pe cei mai slabi. De toate acestea e
responsabil omul, doar are liber arbitru. Nu cred că DumA.R.: „Secolul acesta” stopează exprimarea spiritului ludic în
nezeu ne judecă după gânduri (deşi... ), poate după fapunele poeme ale dvs.
te, iar dacă o face, o face chiar acum. Asta înseamnă să fii
N.C.: „Secolul ăstora”, de fapt. E un vers din poemul liminar
scriitor, poate: să ştii că eşti responsabil pentru ce ai scris,
al antologiei, „În secolul ăstora”: „Nu pot să râd în secoacum, nu într-o viaţă viitoare, unde cărţile poate nu-şi au
lul ăstora nici mort”. E o atitudine definitorie pentru porostul, de vreme ce evoluţia noastră spirituală le va aboezia mea de început (am debutat cu placheta „În margili. Au şi cărţile soarta lor, mai ales în epoca „morţii” lui
ne”, în 1995), o reacţie la al nostru saeculum, cu vanităţiDumnezeu, aşa cum a fost ea descrisă de Nietzsche şi cole şi superbiile sale groteşti. Spre deosebire de alţi artişti
mentată de numeroşi filosofi şi teologi ai postmodernităsau scriitori care şi-au dorit să se nască în alt veac, eu nu
ţii. Mă gândesc la mult discutatul – şi disputatul – creştimi-am dorit niciodată acest lucru. Cred că m-am născut
nism fără Dumnezeu (adică fără Tatăl apăsător, dominaîn secolul care trebuia, unul de tot tragic, chiar dacă după
tor), dar asta e deja o discuţie oţioasă.
Auschwitz (şi ororile celui de-al Doilea Război Mondial)
Adorno s-a întrebat dacă se mai poate scrie poezie. Sla- A.R.: Autosabotarea şi inevitabilul, privite de la distanţă revă Domnului, s-a putut şi chiar era nevoie. Poezia mea e
dusă, sunt două dintre constantele cu care se confruntă
radical sceptică şi interogativă, nu fundamentalistă, însă.
personajele.
Asta nu înseamnă că nu-mi doresc să am umor şi spi- N.C.: Aici nu sunt sigur că am înţeles, vă referiţi poate la obrit ludic, ba chiar le practic cu plăcere. În fond, un poet
stacolele pe care şi le impune vocea poetică în drumul ei
atins de morozitate pierde o latură importantă a spirianevoios, pe un anume drum. Este în natura poetului să
tului: umorul compensator pentru ceea ce trăim. Aşa că
se autosuspecteze, să-şi dinamiteze poncifele şi să-şi aunu cred că e ceva „stopat” în dreptul spiritului meu lutoeduce instincte care îl pot duce altminteri într-o fundădic, cum spuneţi. În „Vînt, tutun şi alcool”, volum publitură. Ca unul care a scris „fundătura homer” şi care a placat în 2008, îmi exercit această latură destul de consistent,
sat în subterana minţii, cartografiabilă, însă, un personaj,
cred. Poeme ironice, autoironice sau chiar sarcastice pot
nenumit, căci terifiant, pot spune că poezia poate fi adefi găsite relativ lejer. Nu am însă apetitul ludic al generasea ceea ce nu ai vrea deloc să scrii. Există o cale uşoară
ţiei optzeci, de care mă despart în multe privinţe, cu toape care suntem adesea tentaţi să o luăm. Ştiţi bine doar
te că am fost uneori considerat de-al lor, deşi nu am încă, în actul scrisului, o anume forţă, mai mult sau mai puţeles prea bine de ce.
ţin fatală, ne ia prizonieri şi ajungem în zone de care nu
aveam habar înainte. E şi o complicitate aici, desigur. În
A.R.: Care sunt momentele şi conjuncturile care determină
asta constă frumuseţea (ca primejdie a) actului de a scrie.
„poezia să nu însemne nimic”?
În pericolele ivite pe drum la orice pas, şi în liniştea care
N.C.: Plecaţi, iarăşi, în întrebarea dvs., de la un vers al meu
se aşterne după ce am pus totul pe hârtie. Nu ştim dacă
din cartea de debut. E o parabolă acolo, o luptă a contraam reuşit sau nu, nici nu mai contează, o anume frontieră
riilor, dată de disputa pentru supravieţuire dintre o pisică
a fost atinsă şi simţim atunci că am intrat într-un teritoşi un biet şoarece. Fiecare luptă în numele său, dar penriu propriu chiar poeziei, care nu era şi nu va fi al nostru.
tru Patronul pe care îl reprezintă. Ce ar căuta poezia în
L-am atins doar şi am şi fost expulzaţi. Poezia ar putea fi
această dispută? Ea ce Patron are? Conjectura mea e că
expulzia fiinţei poetului din paradisuri pe care le atinge
după orice război rămâne posibilitatea de supravieţuire
în scris, acel „absolut fragil” (Zizek) care este evenimenprin poezie, prin credinţă, prin muzică, cu toatele altcetul promisiunii ei. Suntem pierduţi dacă rămânem în pava decât „economia”, acea gratuitate a spiritului care face
radisurile întrezărite. Poetul este mereu afară – şi este mai
ca viaţa să nu tragă pe cât crede la cântar. Nu totul poate
bine aşa. Promisiunea că vom găsi cândva poezia e mai
fi măsurat, cântărit, împărţit. Oamenilor le este foame tot
importantă decât găsirea ei.
timpul şi viaţa noastră e reglată de lupta pentru existenţă. Nu le stă gândul la poezie atunci când aleargă pentru A.R.: Antologia conţine şi poeme inedite. Pe de altă parte, aţi
pâinea zilnică, şi nici nu trebuie. Dar, în clipele lor de răeliminat şi păstrat puţine poeme scrise în perioada 1985gaz, ei spun un poem sau cântă un cântecel, destui dese2010. Cum a fost parcursul creării acestei antologii? Poenează, sculptează ceva. Este ceea ce spiritul îi reaminteşmele inedite vor fi integrate într-un nou volum?
te omului că este: mai mult decât un animal biped, evolu- N.C.: Am recitit toate poemele din cele patru cărţi antoloat în vârful ierahiei naturale pe pământ. Omul nu este exgate: „În margine” (1995), „fundătura homer” (2002),
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„vînt, tutun şi alcool” (2008) şi „femeia despre care scriu”
(2010). A fost relativ uşor, cărţile mele de poezie sunt subţiri, nu depăşesc 50-60 de poeme fiecare. Am lăsat pe dinafară poeme care nu m-au mai convins la relectură, uşor
fanate sau care poate nu mergeau în contextul antologiei cu acest titlu, VorbaIago. Titlul, uşor straniu, ar putea
spune ceva cuiva care ascultă sunetul cuvintelor, aşa cum
vine în percepţia minţii noastre dintr-un cod al limbajului care privilegiază stranietatea şi „ceea ce va veni”. Am
lăsat pe dinafară (cum spun şi în Certificat-ul cărţii) poemele lungi din „Fincler” (1997) şi „Folfa” (2003), convins că aş fi obosit un eventual lector. Acolo sunt poeme
de viziune şi ardenţă de o cu totul altă combustie decât
cele antologate şi mi s-a părut că pot face parte dintr-un
viitor volum separat. Nu ştiu dacă sunt două continente
în poezia mea (sau mai multe), dar am preferat această
separare. Tot aşa de bine aş fi putut opta pentru selecţia
făcută de un altul, dar nu cred că avea cineva răbdare să
stea de poemele mele. Am ţinut proiectul acesta doi ani,
cu uitări şi reveniri. A fost să fie în 2012. Am considerat că

v

Lucian Alecsa

pot arăta şi câteva poeme inedite (scriam la o nouă carte,
dar m-am oprit, acaparat de zona mea de muncă, dar şi
de eseistică). Selecţia ineditelor a fost în ton cu grosul poemelor şi cu ceea ce doream să fie profilul selecţiei mele,
acela dat de spusa lui Al Cistelecan (care m-a surprins şi
pe mine, însă cred că e cât de cât reală): „Nicolae Coande e cel mai sever mistic (al poeziei, dar nu numai) dintre poeţii de azi. El e chiar misticul negativităţii.” În general îmi displac superlativele care pun poetul pe un promontoriu inaccesibil, dar ceva-ceva e adevărat în observaţia criticului ardelean. Următoarea mea carte va fi gata
peste câţiva ani. Trebuie să regăsesc tonul cu care scrisesem poemele din ciclul inedit şi, mai ales, motivaţia de a
scrie poeme. Cum ştiţi, alternez poezia cu eseul şi critica literară, o muncă mai pedestră, dar inevitabilă pentru
spiritul unui poet. Cea mai bună poezie înseamnă critică
pe propria-ţi piele, dar cum s-o faci dacă nu ai aplicat pe
alţii? Poetul trebuie să fie cel mai atent şi mai bun cititor
al tradiţiei poetice în care se înscrie. Mi se pare că asta a
spus-o Eliot. O spun şi eu, mai modest.

POETUL ÎŞI DECLINĂ SCÂRBA

“VorbaIago” este o carte de excepţie, implicit şi de colecţie, poemele selectate în antologia de faţă păstrează acelaşi ton, aceeaşi ţinută metaforică acoperind aceeaşi plajă
ideatică . Este exclusă idea precum că poetul şi-ar fi gândit poezia doar într-o singură partitură, din contra, de la
carte la carte Nicolae Coande se întrece pe sine, fiecare
volum având personalitatea lui, îşi dispune spectral verbul poetic: de la poemele “dresate” de cotidian până la cele
sarcastice şi cele cu alonjă filozofică. Aducându-l în scenă pe Iago, celebrul personaj shakespearian, poetul cedează din capul locului discursul poetic intrigii, intrigii cu sine şi cu lumea, rezultând un
toast metaforic incitant, nervos, sclipitor, supus tuturor neliniştilor lumii,
dar mai ales propriilor sale nelinişti.
Antologia se deschide cu câteva poeme din volumul de debut “La margine”, apărut în 1995, care respiră un
aer oarecum inocent şi timid, e “ca şi
cum ar scrie pe pâine cu scris tremurat”. Odată cu “fundătura homer”, vocea lui Nicolae Coande devine distinctă, poetul îşi marchează teritoriul liric cu-o naturaleţe de invidiat,
rupe orice legătură cu maeştrii postmodernişti şi cu cei din alte secte poetice, îşi asumă “scârba lumii” ca pe
propria lui povară existenţială şi dă
cu ea de toţi… pereţii poeziei. După
trasarea teritoriului, începe jocul. E unul joc personal, exprimat într-un limbaj furios şi grav. Pe poet îl văd ca pe
o fiară stând la pândă, încordat, cu simţurile în maximă
excitare, cu sufletul atins de anxietate, pregătit să muşte din victimă pe nerăsuflate, multe dintre poemele sale
sunt pline de sânge, gâlgâie moartea prin ele, cu toate as-
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tea sunt foarte vii şi sprintene, atinse de un pesimism ponderat. Tocmai ăsta este şi secretul marii poezii, semănând
duritatea recolta pare a fi mult mai sănătoasă. Prin fiecare
poem Nicolae Coande trage o cortină, spectacolele sunt
uimitoare, personajele ce se perindă prin faţa noastră sunt
din toate lumile, atât gogoliene cât şi soresciene, cu reflexe
exotice, dar şi cu apucături regionale. Această diversitate
de culori şi caractere încarcă extrem de bine tabloul poetic, dându-i vivacitate şi autenticitate. Ironia, sarcasmul,
batjocora, fibrilează într-un mod fericit masa lirică, poetul nu se fereşte să folosească şi cuvinte scabroase,
nu într-un mod ostentativ, de aceea
nici nu sunt supărătoare. Dacă până
acum am vorbit mai mult despre ambalaj, e bine să facem un mic popas şi
asupra întregului, a corpului poetic.
La prima vedere eşti tentat să crezi
că eşti în faţa unui discurs pur masochist exprimat într-un limbaj frust,
cu accentente de grobianism. În realitate este cu totul altceva, poetul îşi
asumă rolul ingrat de “gunoier”, reciclează poetic toate resturile lumii, de
care ne cam este ruşine, dar care fac
parte din viaţa noastră activă. Să nu
uităm că Nicolae Coande şi-a asumat
acest rol “ ingrat” înaintea douămiiştilor, un gest mai mult decât meritoriu, l-am putea privi ca pe un pionier
al minimalismului. Nu este chiar aşa. La izvoare poezia sa
are o cu totul altă forţă, ideile ce-i combustionează textele
sunt de altă anvergură decât cele pe care le consumă generaţia 2000, poetul se foloseşte de pozele cotidianului doar
ca pretext, nu ca depozit inspirativ, trăirile lui au o sobrietate ascunsă, desluşibilă pe parcursul lecturii. Scârba şi
HYPERION
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oroarea faţă de lume nu vin din exteriorul fiinţei sale, nu
compun doar decorul pe care să-şi proiecteze lehamitea,
reprezintă însăşi lehamitea. O sevă umorală bine dozată
zdruncină întreg spaţiul poetic, ce-i drept, este greu depistabilă din cauza limbajului încrâncenat şi frust . Mulţi îl consideră pe Nicolae Coande extrem de parcimonios
cu metafora, nu mi se pare deloc aşa. Poetul nu îmbracă în
straie de sărbătoare doar anumite componente ale poeziei,
pentru el poezia în întregul ei este metaforă. Cred că acesta este singurul lucru moştenit cu adevărat de la Marin Sorescu, în rest se desparte radical de maestrul tinereţii sale.
Cu toate astea, în spatele acestei încrâncenări incurabile
se ascunde un suflet extrem de sensibil, deschis spre visare şi iubire, nelipsind însă tonurile gri, stropite cu lacrimi
de vin : “Dimineaţa piersicul din birou cântă / am vedere
de teatru la stradă, / iau aminte cum poate o doamnă să-şi
piardă / osişorul în ploaie, / toată noaptea am jucat fotbal
cu fulgii, / nu am cafea, elveţie neagră te sorb pân’ la ziuă, /
beau vin cât să-mi dau seama, / toate mint când vine vorba de vârstă, / luna întunecată e încă departe, /nici un gând
curat anul ăsta, / strada-i albastră de la irozii ei ficşi, / dragoste, tu eşti câteodată Rutina, /sub mări nevăzute gândurile unui peşte / deschid vana, / asfaltul se-nmoaie ca o bucată de pâine în gură, / plesneşte în umbră buza ghitarei /
ţiganii din lună mănâncă pământul, / bucuroşi ne dau restul, / acum cât mai e timp trebuie să spun / m-am jucat ca
un copil cu sufleţelui pe aici /şi-mi pare cumva rău că nu
sunt o piersică / să aibă genunchii ei clari unde să cadă/”
Spectacolul oferit de Nicolae Coande este unul horror,
scenele înspăimântătoare au geneza în negura din sufletul poetului, nu sunt scenarii mentale premeditate expuse
doar pentru a impresiona cititorul, vin dintr-un visceral
sentiment de adversitate faţă de lumea din jur. Puţini po-

eţi se lasă cu atâta dezinvoltură la cheremul urâtului, şi mai
puţini sunt aceia care îl absorb cu atâta voluptate şi-l oferă
apoi drept “obiect de artă”. Poemele sunt scrise cu-o furie
edulcorată, gândurile şi sentimentele, indiferent de duritatea lor, nu fac explozii şi nici nu emană fum, lăsându-ne
în ceaţă pentru depistarea mesajului, sunt expuse limpede, clar, fluent, şi nu ca un şuvoi de nemulţumiri. Atacând
o zonă de inspiraţie atât de sensibilă sunt convins că Nicolae Coande de multe ori luptă din greu cu sine, nimeni
nu poate nega că nu trece prin viaţă şi prin clipe de beatitudine, stau şi mă întreb ce se întâmplă cu poetul în astfel
de momente. Vă las în compania unui poem de-a dreptul superb, în care banalul îmbrăţişează ludicul sub clar
de lună într-un spectacol minimalist de mare calitate poetică: ”Ar trebui să vină un morar în august în pătrarul negru al lunii / să ne vorbească sau să tacă lung / privindu-ne
răstit în ochi de dimineaţă până seara / prin ochelarii prin
care se vede răsturnată lumea de apoi / un meşter cu sacvâz
în barba înnodată ca a poetului / care se întoarce la ziua /
de la una dintre iubite cu o nouă carte în mână./ Uiumul
lui suntem . / Sacul e gol moara lumii huruie fără bob /tărâţa scoate porcii pe străzile oraşelor să-şi ceară porţia /zi
după zi. Limba e stoarsă- la fel şi amintirea primei pagini
/ unde îl întâmpina albastrul minţii ei. Ne odihnim / în ceruri ca făina. / Ajuns la casă sun la uşă- cartea este gata /
sfârşitul bate cu ciocănelul în pătrarul negru al unei / mori
de argint. Pietrele grele macină cuvinte /pe care oamenii le
uită. /Când sunt sătui şi porcii se încred în stele. /La minen carte în braţele iubitei e morarul./”
Poetul şi-a delimitat discursul poetic şi fondul imaginativ, pe terenul lui e greu de pătruns. Nicolae Coande e
un poet important în primul rând prin independenţa limbajului şi apoi prin nucleul liric germinativ.

VorbaIago

lui Paul Goma
Trezeşte-te, ultima bătălie dintre uriaşi se dă în pîntecele Rusiei,
în necenzurata durere a inimii unui copil adus în cioc
de rîndunica nopţii şi lăsat în prag sărmanului pescar –
cînd te iubeşte Dumnezeu îţi dă o gură-n plus şi-ţi rupe undiţa,
ai grijă, uterul bătrânei Asii scuipă guzganul cu cap de om,
singur cerşetorul de pîine l-a văzut cînd îşi aruncă maţele
ca un năvod în valea unde spumegă taimenul,
pe Obi, la ostrovul pe care omul a mîncat inimă de om
şi a trăit în zemlianka şobolanului cu steaua roşie-n coada grasă,
nu adormi, prin somn îţi intră-n casă VorbaIago, te cară
pe spinarea ceţii în porturi de strigoi, îţi fură fierea
din care face cvas pentru Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del
să meargă înainte molohul spre cincinalul ultim,
acolo unde ne aşteaptă sitele ce vor alege grîul de neghină,
mirosul de bătrîni coboară din copaci cu paşi de vită
dusă în abatoarele unde un patefon huruie muzică de asalt,
hingherii cu ciocane înroşite în sîngele viţeilor abia născuţi,
nu te speria, la ultima-nfruntare frunza toamnei ne va-ntâmpina
în linie cu bătaia de morse a inimii unui copilaş: de ce?
Şi timpul s-ar putea opri. Trezeşte-te. La uşa ta e VorbaIago.
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În arşița dragostei:
Maitreyi Devi şi Mircea
Eliade – volutele iubirii
cristinA scArlAt în diAlog cu AdelinA pAtricHi
„– Cum v-aţi implica – dacă v-aţi implica – întrun proiect cinematografic, montare a unui serial TV
sau a unui lungmetraj plecând de la cele două romane – Maitreyi şi Dragostea nu moare… Cele
două jumătăţi ale aceleiaşi poveşti sau Jumătăţile diferite ale aceluiaşi întreg? Ce titlu credeţi
că s-ar potrivi?
– Am fost deja contactată, de proprietarul român al unei case de producţie care face filme pentru canalele de TV ZDF şi ARTE. Voia să facă un
lungmetraj după cele două cărţi, dar este un subiect spinos şi greu de realizat. Nu ştiu dacă proiectul se va realiza. În primul rînd ar trebui obţinut
dreptul de ecranizare de la ambele părţi, ceea ce
e cam problematic... Dar eu sînt convinsă că povestea nu s-a terminat... Vom mai auzi de aceşti
doi iubiţi, Eliade şi Maitreyi... “[1]

D

Reamintiri... În arșiţa dragostei

Cristina Scarlat: Dragă Adelina, începem dialogul nostru din exact punctul în care l-am încheiat pe primul: despre volumul-document despre Maitreyi, proaspăt apărut la
editura Taj, pe care o conduci cu pasiune: Maitreyi Devi, În
arşiţa dragostei[2]. Ce s-a întâmplat, din 2008 până acum,
1. Fragment din convorbirea cu Adelina Patrichi, În India, pe
urmele lui Mircea Eliade şi ale lui Mircea Eliade, din volumul Cristina
Scarlat, Mircea Eliade, hermeneutica spectacolului, Convorbiri, l, editura Timpul, Iaşi, 2008, p. 239.
2. Maitreyi Devi, În arşiţa dragostei Poeme şi confesiuni despre
Mircea Eliade, traduceri, note, interviuri şi cuvânt înainte de Adelina
Patrichi, editura Taj, Bucureşti, 2012.
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cu povestea cărţii până la a vedea lumina tiparului? Ecourile de culise ale evenimentului…Ce ai dori să ne spui, despre ceea ce ţi s-a întâmplat între timp?
Adelina Patrichi: Este, ştii foarte bine (acum ne tutuim, asta e una dintre schimbările petrecute între timp), o
carte neanunțată, aşa am gândit-o, am vrut să aibă aura
asta misterioasă, a apariției din neant. Dar o „coc“ de mult
timp. Cred că, fără să ştiu, semințele au fost plantate încă
din anii 70, când eram elevă şi... poetă în cenaclul literar al Veronicăi Porumbacu, cu patalama serioasă, adică
legitimație de poet. A fost una dintre extrem de puținele
legitimații pe care le-am deținut – între timp am căpătat
o puternică oroare de legitimații, titluri, apartenențe la un
grup. Dar atunci eram foarte mândră de carnețelul acela
cu fotografie. A avut şi el menirea lui. Pentru că această
întâmplare a făcut să aud pentru prima oară în viața mea
de Maitreyi nu din cartea lui Eliade, ci direct de la această
doamnă. Eram elevă şi Veronicăi i-a plăcut foarte mult o
poveste pe care am scris-o, numită Cartea mea fără coperți
(după cum vezi, cartea-i boală veche). Auzind că tatăl meu
fusese în India, mi-a vorbit despre întâlnirea ei cu o doamnă indiană în Europa. Veronica a şi publicat, asta am aflat
mult mai târziu, versuri de Maitreyi, într-o antologie. Au
trecut practic neobservate, ca şi faptul că cinci dintre poeziile din Aditya Marichi au fost traduse de ea şi Amita
Bhose încă din 1973 şi au şi apărut în revista Secolul XX.
Dar parcă au dispărut în timp. Doar peste mulți ani mi-am
amintit de indianca despre care vorbea Veronica pe când
eram copil. Între timp citisem Maitreyi şi am înțeles că îmi
vorbise despre Maitreyi Devi. Apoi, în anul 1996, plecând
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în India, am aflat de existența volumului Aditya Marichi.
Hotărârea mea de a publica efectiv aceste versuri a apărut
în 2007, când am intrat în posesia cărții în sine, la Târgul
de carte din Kolkata (numele actual al Calcuttei). Am știut
de la început cum o voi propune cititorilor – pornind de
la ideea extraordinară că despre acest volum de poezii de
dragoste în România nici nu s-a vorbit, și asta deși nu era
un mare secret, pentru cine ar fi avut ochi să vadă. Nu știu
ce a fost această orbire generală, pentru că erau atâtea indicii pe drum: în afară de poeziile din revista din anii 70, a
existat ceva mult mai săritor în ochi, încă din 1998 – nr. 3
din Bibliotheca Indica, editat de indianistul Vlad Șovărel
la Biblioteca Pedagogică Națională „I.C. Petrescu”, dedicat
corespondenței lui Sergiu Al-George, ne oferea scrisorile trimise de Maitreyi și răspunsurile lui, în originalul englezesc (traduse mai târziu de Vasile Andru şi publicate în
Viața Românească). Multă lume a avut acces la ele, mulți
dintre cei interesați de subiect le-au răsfoit. Acolo se afla
tot reculul poveștii, la vedere. Maitreyi îi scria lui Sergiu,
negru pe alb, depre volumul de poezii Aditya Marichi, despre geneza și importanța titlului, despre sentimentele din
spatele poemelor. Și totuși, nici editorii și nici alții nu s-au
înghesuit să valorifice aceste informații, să vorbească după
aceea despre aceste poezii pe larg, să dezvolte ideea, să facă
recenzii, să ducă informația mai departe. Nu au luat acele dezvăluiri fabuloase dintr-un loc, pentru a le sădi întrun altul, unde să înflorească. Legenda, așa cum este ea repovestită de români, a rămas incompletă. Ce să spun? Nu
că eram eu mai deșteaptă decât toți. Dar aveam o legătură foarte puternică cu Maitreyi, femeia, o înțelegeam, intrasem în pielea ei. Întâlnind, la început dintr-o întâmplare, pe Chabu, apoi pe Priyadarshi și pe Rupa, plonjând în
India reală, cu tabu-urile, regulile, oamenii, ciudățeniile
ei, am intrat și în universul lui Maitreyi. Ei bine, așa stând
situația, am hotărât cu adevărat să trec la atac și să public
cele 12 poezii din volumul Aditya Marichi în decembrie
2010, când repurtasem niște succese editoriale frumoase, care îmi dădeau puțin mai multă deschidere spre alte
proiecte de suflet. Pe de altă parte, întotdeauna îmi dorisem să traduc/public poeziile de dragoste pe care Maitreyi
le-a scris pentru Eliade, ca și alte scrieri ale ei, vorbisem
deja cu Rupa Sen despre asta, dar tot amânam. Și m-am
pus pe treabă. Aveam ideea, aveam editura, aveam publicul, aveam ingredientele... și aveam povestea! Am povestit cu câțiva oameni numărați pe degete despre aceste poezii – printre cei puțini a fost domnul Mihai Dascal (atunci
când ne-am întâlnit, cum ți-am spus în primul nostru interviu, să îi pun la dispoziție documentarul în care apărea
Chabu, despre care el credea că murise în copilărie – și era
pe punctul de a publica această informație greșită în notele la ediția romanului Maitreyi publicat la editura Minerva). Înainte de a începe editarea cărții am mai tras de
limbă pe unii și pe alții, ca să mă conving că diamantul pe
care îl vedeam eu în iarbă, neridicat, era diamant cu adevărat neridicat. Și nimeni nu făcea referire la aceste poezii de dragoste, oricât încercam să îndrept discuția întracolo. Era un diamant la vedere, dar aflat într-un teritoriu
al nimănui – poezia nu intră în general în raza preocupărilor indianiștilor, iar editorii de carte nu au avut acces la
informațiile deținute latent de indianiști. Eu eram singurul
locuitor al acelei țări stranii, aflată la granița între literatu-
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ră, viață și indianistică și l-am cules. Și am păstrat secretul până în ultima clipă, dozând efectul surprizei. Și efectul a fost cel scontat. Cu întârziere, e adevărat. La început,
când m-am dus cu cartea pe la librării și difuzori, s-au uitat la mine ca la o smintită – ce era chestia aia din mâna
mea? Cumva o carte de poezii? Pe care voiam s-o și vând?
Înnebunisem? Poezii?? Primii care au recunoscut din prima secundă potențialul acestei apariții atipice au fost librarii de la Librăria Eminescu, care au așezat-o din primul moment în vitrină, ca pe un trofeu, și Librăria online
București, care a înregistrat imediat un număr record de
vizualizări la pagina cărții. Volumul a urcat, imediat după
publicare, până pe locul 2 în Topul Librăriilor Cărturești,
și la Librăria Eminescu s-a aflat în topuri vreme de 4 luni
de la publicare, pe locurile 12, 6 și 9. La Humanitas nu a
ajuns încă, contractul de difuzare cu ei nu este finalizat. Și
prima ediție este aproape epuizată.
C.S.: Versurile semnate de Maitreyi, împletind imagini
şi gânduri despre emoţia trăită alături de Mircea Eliade, pe
care ni le oferi, în propria-ţi traducere, sunt scrise în 1972,
urmare a furtunii provocate în viaţa şi destinul lui Maitreyi
de Sergiu Al-George, care i-a povestit romanul a cărui eroină Maitreyi însăşi este...Volumul de versuri Aditya Marichi[3] este, astfel, prima replică literară la volumul lui Eliade-iar nu Na Hanyate, cum circulă varianta „oficializată”. Volumul editat-tradus de tine vine să lămurească şi să
schimbe lucrurile...
A.P.: O, da, dar volumul ăsta este mult mai mult decât
atât. Este declarația ei de dragoste, cea pe care nu o făcuse
cu patru decenii înainte. Vorbele astea însă, prima replică
la romanul Maitreyi, au fost mantra mea de editor, sloganul perfect pentru promovarea cărții. Tot era deschis drumul ăsta cu „replica“ pentru că apăruse deja de ani buni
traducerea românească a romanului Dragostea nu moare,
scris de Maitreyi, considerat, cum bine zici, Replica, cu
majusculă, la romanul Maitreyi. Ar putea să pară o mică
exagerare de editor această ridicare a micului volum de
poezii la înălțimea unei prime replici, dar, dacă stai să te
gândești bine, chiar asta este. În India aproape nimeni nu
știe, dar Aditya Marichi este scris în chip de răspuns, de
epistolă în versuri pentru Eliade. Asta e fenomenal! E diamantul căzut în iarbă despre care vorbeam. E de ajuns să
citești cu atenție scrisoarea către Sergiu Al-George din 12
februarie 1973, și vei vedea: ea dă să se înțeleagă în mod
clar că a scris acest volum de poezii ca pe o DECLARAȚIE
DE DRAGOSTE către Mircea, pentru că, scrie ea în paragraful anterior celui în care descrie cartea, nu a apucat să îi
spună niciodată că îl iubește! Detaliile despre titlul Aditya
Marichi (egal Mircea Eliade, spune ea, de fapt numele pe
care tatăl ei, filozoful, i-l dăduse lui Mircea, și știm și noi
că numele lui Mircea era pronunțat „Marici“ de către toți
bengalezii), vin imediat după constatarea că el probabil
n-a știut niciodată profunzimea iubirii ei. Înțelegi? Te ia cu
fiori. Femeia asta a vrut să restabilească adevărul, da, dar
3. În scrisoarea din 12 februarie 1973 către Sergiu Al-George, Maitreyi scrie:”The title of this book means rays of the sun
(aditya=sub; marichi=rays) this name was given to him by my father
– there is some similarity in the sound. I usually write my name as
Maitraye but I saw he wrote it as I used to write before I have done
so in this book.” „Maitraye Devi către Sergiu Al-George“, în „Bibliotheca Indica“, nr. 3, „Corespondenţă Sergiu Al-George (1922-1981)“,
ediţia a ll-a, Bucureşti, 1999, pp.55-56.
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acela în care era vorba despre reputația ei pălise de mult
– nu, ea voia în primul rând să creeze o operă a iubirii ei,
și să spună „te iubesc“ într-o creație nemuritoare. Voia să
își înscrie și ea în posteritate dragostea, sperând, cred eu,
că și iubirea lui pentru ea era păstrată intactă într-un cufăr
al comorilor uitate din memoria literară, și că se vor regăsi
pe un plan mai înalt, al unei lumi inventate, și că vor trăi
o poveste acolo, în vreme ce în lumea reală vor continua
să își facă datoria – ea față de soțul și copiii ei, pe care nu
i-ar fi trădat pentru nimic în lume, el față de soția lui. Ce
vreau să spun, mai simplu, este că ei i-ar fi ajuns să știe că
el o iubește încă, așa cum îl iubea ea, și ar fi trăit acea iubire mai departe în ținutul acela rarefiat al spiritului. Dar
n-a fost să fie. Iubirea lui murise. Cred că asta a dărâmat-o.
Dar rămân poemele și romanul ei, care i-au luminat ultimii ani ai vieții, geme în „puțul timpului abandonat“ cum
numește amintirile dragostei pentru Mircea în ultima poezie din volum. Lumina vine până la noi, după atâta timp.[4]
Rupa Sen: „(...) După ce şi-a scris cartea, febra
a părăsit-o.”
Adelina Patrichi: „Da, dar a scris cartea ca să scape de febră. (...)”[5]
C.S.: Sergiu Al-George a provocat o altă falie în destinul şi aşa schimbat de prima întâlnire a celor doi – Eliade
şi Maitreyi – la fel de adâncă precum cea făcută de ChabuChitrita Devi, sora lui Maitreyi care a dus, inocent, la „alungarea” tânărului din casa familiei Dasgupta şi ruperea po4. Într-un interviu acordat în 2008 lui Traian Penciuc, publicat în
suplimentul revistei „Timpul”, nr. 6-7/2008, p. 4, Pabitra Sarkar, fost
profesor universitar, martor al întâlnirii lui Eliade cu Maitreyi în 1973
la Chicago-unde se afla ca student Fulbright la Universitatea din
Chicago, referitor la calităţile de poetă ale lui Maitreyi, spune: „În
primul rând a scris memorii, dar a scris şi poezii, desigur. Majoritatea erau poeme de dragoste şi poeme inspirate din natură. Acestea
sunt temele preferate de fete. Nu consider că era o poezie în adevăratul sens al cuvântului. Nu dăinuie. Sunt poezii scrise de o fată
tânără ce vroia să se exprime într-un limbaj care era la modă în acea
perioadă. Încă nu trec de acea perioadă. Sunt plăcute însă nu lasă
nici o impresie de durată. Prin urmare nu o consider poetă ci o bună
scriitoare de memorii.” Dar, să nu uităm, poeziile sale erau apreciate
de Tagore însuşi!
5. Rupa Sen, martie 2007, în „Confesiunea Rupei Sen (nora lui
Maitreyi)”, (transcriere din materialul filmat de Adelina Patrichi în
casa lui Maitreyi, Kolkata, 2007), în Maitreyi Devi, În arşiţa dragostei..,
ed. cit., idem, p.74.
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veştii dintre cei doi tineri. Cum a fost colaborarea cu membrii familiei lui Maitreyi, pe care i-ai cunoscut, pentru realizarea acestui volum şi a celorlalte proiecte legate de povestea Maitreyi-Eliade?
A.P.: Există o altă falie, pe care n-ai pomenit-o, pentru
că nici eu n-am vorbit despre ea clar, numind-o falie – falia subînțeleasă, și anume între NOI și EI. Ceea ce aș vrea
acum este să reușesc să obțin de la ei permisiunea de a publica romanul Dragostea nu moare (publicat deja de alte
două edituri românești), dar s-o fac într-o ediție asemănătoare volumului În arșița dragostei, cu dosar, fotografii,
note culturale și comentarii, ca să ajute cititorul să simtă
cartea asta și să nu fie dezamăgit. Un soi de „instrucțiuni
de utilizare“. Cititorul trebuie să știe de la început că are
de-a face cu ceva foarte diferit de romanul Maitreyi – de
data asta este vorba despre amintirile unei femei în vârstă, căsătorită, cu copii, și indiancă pe deasupra. Este mai
degrabă indicat să se gândească la Na Hanyate ca la o biografie, o mărturisire, să vrea să fie transpus în emoția
acelei epoci efervescente, în care puteai da nas în nas, la
un eveniment literar, cu Tagore, dansatorul Uday Shankar sau prozatorul Saratchandra Chattopadhyay. Și să nu
se aștepte la flama aceea romantică din romanul Maitreyi.
Dragostea nu moare este cartea unei iubiri care nu se mai
poate consuma – și are defecte, pe alocuri pare o reglare
de conturi sau o scrisoare de reproș adresată direct lui Eliade, uneori trenează, alteori se pierde în prea multe detalii.
Dar este o comoară inestimabilă pentru cei ce vor să știe
ce a urmat după despărțirea de Eliade, pentru cei capabili
să vibreze la emoțiile unui alt spațiu cultural, al unei alte
epoci, al unui alt relief sufletesc.

Proiecte. Teatru, film...

C.S.: În 2011, la 27 decembrie, are loc premiera spectacolului Maitreyi la Sala Mare a Teatrului de pe Lipscani
din Bucureşti, 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 apar 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)[6]. La 19 ianuarie 2012,
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.[7] Plecând de la motto-ul nostru...Iată
că ai avut dreptate! Cele două poveşti s-au întâlnit în varianta lui Chris Simion. Ce ne poţi spune/ce ştii despre
proiectele Maitreyi realizate de regizoarea Chris Simion
(2008, 2011)?
A.P.: Chris Simion m-a contactat înainte de a începe
lucrul la această nouă dramatizare. Voia să colaborăm,
dar timpul nu mi-a permis să mă întâlnesc cu ea să discutăm detaliile. De văzut, nu am văzut încă piesa, după
6. www.adevarul.ro/cultura/Maia_MorgensternMaitreyi_
la_60_de_ani_0_616738629.html#.TvsU5Gi5U2w.facebook
7. www.youtube.com/watch?v=m5WdL2Wa2rk
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publicarea cărții a fost pentru mine o perioadă de drame în familie și n-am avut timp să ajung la teatru. Sper
să o fac cât mai curând. Mă bucur că măcar în teatru cineva a conștientizat potențialul acestui roman românesc.
C.S.: Ce ştii despre proiectul proprietarului român al
casei de producţie care voia să ecranizeze cele două texte,
de care vorbeai în prima noastră convorbire?
A.P.: Proiectul nu a căzut, există un producător indian, care așteaptă să se scrie scenariul. Din câte știu, Florin Paraschiv este primul român care a vorbit despre o
ecranizare după Maitreyi. Casa de producție despre care
vorbeam atunci se numește Para Film. Dar nu sunt de
specialitate, s-ar putea să mă înșel... Mi-e greu să înțeleg
de ce nu a apărut încă o ecranizare a romanului Maitreyi. Românii au o problemă cu exotismul. Au senzația
că este sub demnitatea și talentul lor o creație atinsă de
amprenta exotismului sau, doamne ferește, a frumosului. Culturi întregi, din cealaltă jumătate de lume, dispar
astfel în malaxorul operelor care nu curg pe fluviul nostru principal. Sacrificăm până și comori proprii în acest
malaxor... Să sperăm că domnul Paraschiv nu se va lăsa
și va continua proiectul.

Familie...
„(...) La tinereţe oamenii fac lucruri multe fără
sens. E parte din procesul de maturizare. (...). O
fată din Bengal şi un băiat din România au început această poveste de dragoste cu mult timp în
urmă...Nu puteau să privească pe atunci în viitor
şi nu aveau idee că ea va trece dincolo de graniţele spaţiului, timpului, religiei şi că vor uni astfel
două ţări pentru totdeauna. Aşa cum dv. sunteţi
dedicată lui Eliade, aşa suntem noi dedicaţi lui
Maitreyi...pentru noi ea trăieşte încă. Şi ne bucură să avem prilejul să vorbim despre ea... Vă mulţumesc pentru această ocazie...”[8]
8. Priyadarshi Sen, martie 2007, în „Confesiunea lui Priyadarshi
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C.S.: Câţi din membrii familiei lui Maitreyi mai trăiesc?
A.P.: Nu am idee. Aș putea să mă aventurez să fac o
estimare, dar aș greși. Când am ajuns în India, în 2007,
habar nu aveam că Chitrita murise.
C.S.: Cum au primit ecourile din România, urmare a
mărturisirilor lor privind relaţia Maitreyi-Eliade?
A.P.: În afară de câte un like pe Facebook de la domnul Sen, nimic. Și le înțeleg reticența. Și atunci când leam luat interviul păreau că sunt deschiși și gata să vorbească despre mama lor, dar nu păcăleau pe nimeni – în
privința lui Eliade, informațiile nu mai erau obiective.
Au mai fost români la fiul și nora ei, după cum știi. Dar
credința mea este că, poate ai sesizat și tu în interviul cu
ei asta, de multe ori practică un fel de wishful thinking, se
îmbată cu apă rece... De pildă, atunci când l-am întrebat
pe fiul lui Maitreyi despre ce a simțit, ca fiu al unui tată
(soțul lui Maitreyi) pe care l-a iubit mult, când mama lui
a publicat romanul în care a declarat că „a iubit un alt
bărbat“, replica lui a fost mult prea simplificatoare ca să îl
credem pe cuvânt: „La 15-17 ani, ne îndrăgostim de orice fată întâlnim. Eu m-am îndrăgostit de o mie de ori la
vârsta aia. Nu conta pentru tata, deci nici pentru mine.“
Să fim serioși! Nu vorbește nimeni despre acele aventuri
ale tinereții aici! Vorbim despre o dragoste nemuritoare,
declarată de mama lui încă din titlul cărții pe care a scriso din dragoste pentru acel bărbat, o carte în care autoarea repetă în nenumărate rânduri că îl mai iubește încă,
după aproape o jumătate de veac. O dragoste care a creat
deja trei opere literare! Așadar nu mă întreba despre aceste relații triste, contorsionate, umbrite de atâtea răni. Eu
am impresia că pășesc pe coji de ouă cu familia lui Maitreyi. Ceea ce vreau eu nu corespunde deloc cu ceea ce
vor ei. Ei ar vrea să vorbim despre Maitreyi, dar să uităm
despre episodul Eliade. Sau dacă vorbesc despre el, și ei,
ca și Maitreyi, vor să regleze conturi.
C.S.: Nu par prea deschişi, acum, colaborării pe acest
subiect care, iată, ani buni după consumarea episodului
din India, dezvăluie noi surse...
A.P.: Vorbeam despre dorința mea de a publica din
nou romanul Dragostea nu moare, în colecția Taj Retro,
colecția în care a apărut și În arșița dragostei. În acest moment, familia nu pare dornică să dea undă verde unui
asemenea proiect. Nu știu dacă își vor schimba punctul de vedere. Există prea multe tensiuni și simt că între
mine și ei este o rană deschisă. De Chabu mă despărțea
tot o rană, dar aceea era deja una închisă. S-a deschis un
pic și a sângerat când am vizitat-o, dar conturile ei cu
sora sa fuseseră de mult rezolvate și în seara aceea magică a fost prietena mea. Dar ea nu era rudă de sânge cu
cel care a avut cel mai mult de suferit în această istorie soțul, Manmohan Sen. I-a fost ușor să ierte. Eu nu cred
că fiul lui Maitreyi va uita vreodată ce a făcut Eliade. Eu
așa cred. Se poate să mă înșel. Sper doar ca într-o zi să
înțeleagă ce mult ajută publicarea tuturor acestor cărți la
păstrarea spiritului viu al lui Maitreyi, așa cum a fost ea
Sen (fiul lui Maitreyi)“ (transcriere din materialul inedit filmat de
Adelina Patrichi în casa lui Maitreyi, Kolkata, 2007, în Maitreyi Devi,
În arşiţa dragostei..., ed. cit., idem, p.80.
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și mai ales cum a ales să se arate lumii. După publicarea
romanului ei controversat (Aditya Marichi a scăpat de
aceste controverse, pentru că nimeni în India nu știa că
sunt scrise pentru și dedicate lui Mircea!) niciodată nu
i-a părut cu adevărat rău că a făcut acest pas. Cu toate
astea, rănită, a declarat undeva că uneori îi este rușine că
s-a dus la Chicago să îl revadă pe Eliade, fusese un pas
foarte „neobișnuit“, „neconvențional“ și „neindian“ (cuvintele ei). Am mai spus-o și o să mai spun: era o femeie incapabilă de minciună și viclenie. Și așa a vrut să rămână în fața posterității: adevărată, cu sufletul deschis
pentru disecția noastră. Și a declarat în nenumărate rânduri că este mândră că a câștigat cititori, faimă și avere
cu această carte! Și că vrea să fie judecată de posteritate.
Asta a spus-o într-o scrisoare către Sergiu Al-George[9],
pe care ai citit-o în În arșița dragostei. Dar cred că familia nu se va opune publicării altor scrieri ale lui Maitreyi
- din păcate multe sunt în bengali și vor trece ani până ce
vor putea fi editate.

Cărţi cu promisiuni şi surprize...

C.S.: Pregăteşti o altă carte despre relaţia Maitreyi-Eliade, de care ne vorbeai şi în primul interviu. Cum ai descrie travaliul creator la acest proiect ambiţios, incitant,
provocator din toate punctele de vedere? Ce va conţine nou,
față de ceea ce se ştie deja?
A.P.: Vor fi multe lucruri noi... Multe lucruri inedite
despre relația lui Maitreyi cu editorul cărților ei, cu familia, cu copiii orfani de care s-a îngrijit, apoi povestea
cu Veronica Porumbacu, prietenia cu Amita Bhose, fotografii noi, mărturii neașteptate. Și povestea lui Khoka
(khoka înseamnă „băiețel“ în limba bengali), acel personaj pe nedrept trecut cu vederea de toată lumea, acel „fra9. La 2 decembrie 1972, Maitreyi îi scrie lui Sergiu Al-George:
”If I can not send this letter to him I shall send it to you, translate it
into Romanian as Maitraye’s reply to the book after forty two years.
Let the story of an unrequisited love go down in history then posterity will give its right verdict on my father on Mircea and on me.”,
„Maitraye Devi către Sergiu Al-George“, în „Bibliotheca Indica“, idem,
p.54.
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te“ lipsit de noblețe și statut, văr prin adopție al lui Maitreyi (bunica ei o adoptase pe mama lui, deci mamele lor
erau surori, chiar dacă nu de sânge), autorul unui veritabil roman de epistole trimise lui Mircea. Ce trist destin
are acest Khoka, personaj cu un caracter cameleonic și
servil, filozof de ocazie, bufon și sfătuitor voluntar - unul
dintre cei 18 copii ai mătușii adoptate, Kutti. El sfârșește
în mizerie, tată a 12 copii, dar chiar și în timpul acela, pe când locuia în sânul familiei, Maitreyi recunoaște
că nu se bucura de respectul ei sau al celorlalte rude, lucru care, scria ea cu amar, se întâmplă cu toți cei ce trăiesc din mila altora: se bucură de generozitatea acestora,
nu și de considerația lor. Este un personaj cheie pentru
înțelegerea societății bengaleze, a cruzimii ei. Să nu uităm cum a fost și Eliade alungat, de un tată care mai târziu și-a lăsat familia pentru o tânără studentă! Mai sunt
multe de spus despre casa Maitreyi. În volumul În arșița
dragostei am vorbit despre faptul că Maitreyi a primit una
dintre cele mai prestigioase distincții internaționale, medalia Global 500, decernată de ONU celor preocupați de
mediu și care au inspirat pe alții cu faptele lor extraordinare, medalie pe care au primit-o și Margaret Thatcher,
Jacques Cousteau, Edmund Hillary, Robert Redford, National Geographic sau Greenpeace. O informație de acest
gen ne-o plasează pe o scară reală, o aduce din țara fanteziei noastre în coordonatele cotidianului, pentru care
avem instrumente de măsură. Sunt o grămadă de detalii la fel, reale, pe care le-am aflat vorbind cu bengalezii.
Pentru că în această lume reală ea a fost o campioană a
dragostei în toate aspectele ei, a luptei cu nedreptatea și
intoleranța religioasă. Și alăturând cele două jumătăți de
medalie rupte, complementare, o voi compune pe adevărata Maitreyi. S-a vorbit despre ea aproape numai în metafore, iar adevărata Maitreyi este pentru noi doar o umbră la picioarele lui Mircea. Numai în romane ea devine
o persoană adevărată, iar eu voi vorbi despre acea persoană din romane, care a existat în realitate. Voi povesti
de pildă pe larg ultimele ore ale vieții ei, recompuse din
mărturisiri ale prietenilor, ziarelor, familiei. La moartea
lui Maitreyi a vuit presa, și nu pentru că era eroina unui
roman. Chiar deloc! Ci pentru ceea ce crease ea în timpul vieții de după acel roman, fără știința existenței lui.
La moartea ei au venit să își aducă omagiul miniștri, iar
trupul neînsuflețit a fost dus la reședința familiei (unde
aveam și eu să iau interviul cu fiul și nora), apoi, acoperit
cu flori, la orfelinatul deschis de ea, în hohotele de plâns
ale „copiilor“ ei, orfanii. Unul dintre ei, un băiețel de trei
ani părăsit de mamă, locuia cu ea, era ca și copilul ei. Cât
timp corpul a fost în casă, copilul a trebuit dus de-acolo, pentru că nu se putea opri din plâns. Sunt multe de
spus, printre ele și multe lucruri neverificate, ori intime,
ori dureroase pentru familie, care nu vor putea fi cuprinse în volumul acela. Povestea cu Maitreyi mi-a provocat
chiar și mie răni care vor lăsa urme mereu, și din proprie inițiativă nu voi vorbi niciodată despre ele. Și atunci
am luat o hotărâre: Maitreyi va apărea și într-un alt proiect al meu - în romanul pe care îl scriu, cu acțiunea plasată în India. O parte din acțiune se desfășoară în trecut,
unde vor apărea, ca personaje, Maitreyi și Eliade, Amita și Chabu, Purushottama Lal (poet, critic, memorialist,
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traducător din sanscrită în engleză, autor de cărți pentru copii, profesor de engleză și studii indiene în India și
America, editor al unui număr de peste 3000 de cărți de
autori indieni, inclusiv Na Hanyate) și dansatorul Uday
Shankar, dar mai ales Rabindranath Tagore, care, spre deosebire de ceilalți, va fi personaj central al cărții. Nu știu
cât din ceea ce ți-am povestit va ajunge în roman și cât
în cartea despre Maitreyi.
Klotz, Bhansali. La nuit bengali...Hum Dil De
Chuke Sanam...Două poveşti...
C.S.: Ce crezi despre filmul Hum Dil De Chuke Sanam,
adaptarea nedeclarată a romanului lui Maitreyi Devi-cum
doar tu şi Liviu Bordaş, până acum, aţi sesizat? Mai mult
ca sigur că Din toată inima (titlul cu care filmul a rulat
şi în cinematografele din România!) e o continuare a interesului cineaştilor pentru universul lui Eliade/Maitreyi şi
nu doar ecranizarea unei simple şi atipice, totuşi, poveşti
de dragoste. Cum l-ai simţit?
A.P.: Nu e niciun secret, mulți bengalezi spun lucrul
ăsta, că Hum Dil De Chuke Sanam e o adaptare nedeclarată după romanul Na Hanyate; nu este vreo descoperire a mea sau a lui Liviu. Eu, una, aș fi putut să văd filmul de o sută de ori și n-aș fi remarcat apropierea de subiectul cărții. Dar ea există. Nu într-atâta încât să justifice vreo pretenție a familiei lui Maitreyi asupra filmului
sau cererea de daune în instanță. Nu că ar fi făcut-o! Dar
îmi amintesc de procesul pe care l-a intentat chiar Maitreyi, cu un sfert de secol în urmă, când Nicolas Klotz a
reușit să ecranizeze romanul lui Eliade, filmând timp de
aproape 4 luni în Calcutta. Maitreyi s-a simțit trădată și
rănită. Mircea îi dăduse cuvântul lui de onoare că nu va
fi de acord cu traducerea romanului lui în limba engleză,
ediție care ar fi putut fi citită în India. Îi mai promisese
că va adăuga romanului său o notă, un epilog, în care va
scrie că o parte dintre evenimentele descrise acolo sunt
pură ficțiune. Nu a adăugat acest disclaimer niciodată.[10]
10. La fel ca şi filmul lui Klotz, vizita lui Maitreyi, neanunţată, la
Chicago, în 1973, a stârnit controverse. Şi aici, Maitreyi încearcă să
se disculpe, povestind despre romanul lui Eliade şi despre Cristinel,
care au „rănit-o”: el, fiindcă nu şi-a ţinut promisiunea de a nu publica textul în engleză al romanului iar soţia, fiindcă şi-a dat acordul
echipei franceze pentru ecranizarea acestuia: ”In 1973, in Chicago,
as a consequence of her confronting Eliade about the lies he wrote
about her in his book, Eliade promised Devi that an English translation of his novel would never be made in her lifetime. Thanks to
the kindness of Eliade's translator Mac Linscott Ricketts, I can quote
Devi's own words from a series of letters she sent him in the years
1976-1988: "[Eliade] promised to me that never never he will allow
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Întâmplarea a făcut apoi că regizorul francez a vrut să
obțină de la Eliade în 1986 drepturile de ecranizare a romanului, dar Eliade a murit și cea care a cedat până la
urmă drepturile a fost soția lui, Cristinel. Hugh Grant
a fost ales să joace rolul lui Allan, Supriya Pathak pe cel
al lui Maitreyi. Poziția bătăioasă a lui Maitreyi a obligat
producătorul să schimbe numele eroinei: Maitreyi a devenit Gayatri. Acuzele aduse de Maitreyi în instanță au
cauzat o mulțime de necazuri echipei de filmare, care s-a
văzut în pericolul de a-și vedea părți din peliculă confiscate. După părerea mea, faptul că a intentat un proces și
a încercat să oprească filmul recurgând la acuzația de insultă adusă hinduismului sau pornografie nu-i face cinste. Ea era o femeie deschisă, deșteaptă, cu vederi înaintate. Intoleranța nu o caracteriza deloc. Cred că a fost o
nebunie, o furtună stârnită în sufletul ei rănit de faptul că
Mircea murise de curând, o durere pe care nu și-a pututo reprima decât răzbunându-se puțin pe văduvă. De altfel
a și recunoscut atunci că a fost foarte rănită de ceea ce făcuse Cristinel Eliade. În final Maitreyi a câștigat - filmul
nu a primit aprobarea guvernului indian de a fi distribuit în India. Fie vorba între noi, fără să fie o capodoperă,
acest film nu este nici pe departe pornografic. Dar să mă
întorc la filmul indian despre care mă întrebai, „ecranizarea“ cărții ei. Comparat cu celebrele furtișaguri de subiecte occidentale, practicate la scară mare de Bollywood,
e un mizilic. Înțeleg că s-au subtilizat scenarii întregi, de
la Pretty Woman, Atracție fatală, Mrs. Doubtfire sau Tăcerea mieilor, până la Floarea de cactus, Șapte mirese pentru șapte frati, West Side Story sau Unora le place Jazzul.
Cât despre calitatea filmului, nu sunt tocmai omul potrivit să vorbesc despre asta. Am predicat mereu necesitatea privirii culturii indiene în lipsa acelui cordon ombilical pe care i-l atașăm noi, care leagă de sclipiciul de
Bollywood, fără temei, o cultură uriașă și o civilizație fără
an English version to be published and he said he will also write
that in his tastament [sic] that this book shall never be published
in English..." "When I met him in 1973 after forty three years I asked
him why he has written such calamitous things about me. He said
it was a fiction and that there are other persons of the same name
as I! Well what can you say to this!" "My heart breaks to find Mircea
so untruthful, disloyal and wrapped up in himself and I shall certainly punish him if he dares to publish this book in English where
he mentions that in my maiden days I visited him at night! Such calumny!" "When I was in Chicago Mircea gave me his word of honour
that he will never publish it in English." "I will sue him for libel. You
may convey to him my views and also remind him his word of honour." "Eventually he promised to me that he will add an epilogue in
the next edition of Maitreyi [the original Romanian title of his novel]
saying that though some incidents described in the book are true
some are not. He told me he will send me this epilogue to check.
But as usual he has not kept this promise also. Now I know from
your letter that he has omitted the whole episode from his memoir - why?...Here was his opportunity to say that most of the things
he wrote about me were not true and absolve me of the guilt." "It is
not true that I visited him at night. He promised that he will write
this was a phantasy but he has not done so. He has kept the point
deliberately hazy. Why does he not keep his word?" "We shall not
take this lying down. If you are his well wisher you should warn him."
"When I went to meet him after forty three years propelled by an undefinable force...he misconstrued my yearning to see him. He asked
a friend of his whether I went to see him because he was a 'big man'
who might get a Nobel prize!!" Ginu Kamani, A Terrible Hurt…, idem.
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egal. Legându-le, ajungem să hrănim acel rasism cultural
care îi împinge pe mulți concetățeni să bagatelizeze tot
ce-i indian. Îmi plac dansurile din filmele de Bollywood,
un amestec de disco și dans clasic indian, îmi face plăcere să le văd în emisiuni TV indiene, dar nu le agreez înfipte într-un scenariu care nu are legătură cu ele - atunci
ele devin o ilustrație strălucită a proverbului românesc
„ca nuca în perete“. Dacă ar exista scânteia aceea de logică, de apartenență la film, de umor din filmele cu Fred
Astaire sau Gene Kelly, probabil că le-aș adora. Am spuso des, să confunzi India cu filmul ei este ca și cum ai judeca o cultură precum cea a Americii Latine după telenovele și nu după marile romane. Deși realizat de un regizor de prim rang al Bollywoodului, filmul de care vorbeai suferă de aceleași metehne cunoscute. Și cel mai rău
lucru este siropul. Sirop în priviri, în vorbe, în cuvintele
scenariului, în chinul lui Salman Khan să plângă...
C.S.: Poate fiindcă prima poveste-filmul lui Klotz- a
fost un scandal (filmul rulând o singură dată doar în India, în cadrul Festivalului Indian de film din 89), în Hum...
informaţiile sunt şi mai incifrate-locaţii, numele personajelor etc. Ce i-ai reproşa, făcând racordul cu universul romanesc al celor două texte şi cu universul autobiografic verificabil al celor două persoane-personaje care le-au inspirat?
A.P.: Nimic! Pentru că este „scris“ într-un registru atât
de diferit, încât nu cred că îl putem considera „rudă“ cu
ele. Nu câteva detalii disparate fac sâmburele unei creații.
Ci sufletul ei. Cartea lui Maitreyi este atât de departe de
siropurile de la Bollywood încât eu nu pot găsi un racord.
Indienii, în schimb, știu să decodeze filmele lor, să dezgroape din mormanul de sclipiciuri sâmburele neîmpodobit. Trebuie să poți simți convenția filmului bollywoodian, iar eu nu o simt. Pe cât de tare simt India, ori pe
Maitreyi, pe atâta mă depărtez de filmul de această factură, fie el și regizat de Bhansali, un greu al Bollywoodului. Nu pot și pace să îi văd în Salman Khan și Aishwarya
Rai pe Mircea și Maitreyi. Îmi displace și disprețul față de
alte culturi oferit în mod spectaculos de acest gen de film,
disprețul față de autentic. A filma în Ungaria susținând că
este Italia e una – dar alta e să nu iei în seamă toate acele
înscrisuri în maghiară de pe taxi, tramvai, ziduri, magazine etc, și, culmea, să filmezi o scenă în care soțul eroinei încearcă să se înțeleagă în engleză, întrebând de un
muzician numit Samir (cel care ar fi, după teoria că este o
ecranizare, chiar Eliade) și i se dă un răspuns în maghiară,
dar nu oricum, ci conținând în text cuvântul „maghiar“!
Să ne înțelegem, un film artistic nu este un reportaj de călătorie. O scenă este regizată, are scenariu, se trag duble
etc. Care a fost scenariul acestei scene? Cel ce joacă rolul
vânzătorului, presupus a fi italian, să spună, în maghiară, că el nu vorbește decât maghiara? E ca și cum regizorul i-a zis să spună ceva, orice, numai să sune străin... Ei
bine, aduc aceste detalii în discuție numai pentru a sublinia faptul că un regizor de Bollywood nu face decât un
film ușor, distractiv, lacrimogen, nu pentru că nu poate
altfel, ci pentru că nici nu-și propune. Și nu putem discuta la modul serios atunci acest film ca fiind o ecranizare
după o carte premiată de Academie, o carte a unei iubiri
complicate, cu multe straturi. Dacă s-a luat ceva din carte, s-a luat un schelet al narațiunii care s-a întâmplat să
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corespundă unei scheme telenovelistice practicată în tot
filmul de Bollywood. Iar întoarcerea eroinei la soț nu are
nimic din adevărul cutremurător al vieții lui Maitreyi – ci
este parte a limbajului de lemn al filmului de Bollywood,
purtător al unei morale nezdruncinate: femeia care fumează este invariabil bandita sau reaua sau prostituata
filmului, divorțata o termină rău, soția se întoarce la soț,
aventura extraconjugală nu se concretizează fizic, amanta
este o femeie pierdută, iar iubiții nu se sărută și nici măcar soții nu par să facă vreodată sex. De câte ori am încercat să văd un asemenea film mi-am amintit de morala
comunistă predicată de literatură și film, și mi-a pierit tot
cheful. Atunci ce rost ar mai avea să caut nuanțe în redarea personajelor? Ele nu există. Acolo, la Bollywood, s-a
reușit performanța ca într-un film după un roman clasic (Umrao Jaan, scris în urdu de Mirza Hadi Ruswa, pe
care îl voi publica și eu, despre o fată răpită de la părinți
și ajunsă curtezană), curtezana să fie de fapt, pe parcursul
întregului film, o virtuoasă și povestea să devină aceeași
ciorbă veche bollywoodiană de dragoste. În realitate, cartea vorbește despre lipsa de dragoste, despre faptul că ea
nu reușește să schimbe viața unei femei aruncate în noroi, pe care toată lumea o rănește. Motivul pentru care
dragostea nu are consistență în filmul indian este că India nu știe ce este dragostea. Căsătoria se face prin aranjament și azi. (Ai observat? Până și Maitreyi și-a căsătorit fiul prin aranjament!)[11] Și de aceea dialogurile între
îndrăgostiți par niște jocuri de copil; grosul lor este înlocuit cu o alergătură în pas de dans printre copaci. Nu
vreau să înțelegi că sunt împotriva acestei industrii. Ci
doar că o consider entertainment și nimic mai mult. Cercul ei și cercul literaturii nu se intersectează. În schimb
am văzut câteva comedii demențiale made in Bollywood.
Pot fi delicioși când vine vorba de comedii.
C.S.: Plecând de la motto-ul acestei convorbiri…Punerea „laolaltă”, într-un acelaşi tot – filmic, teatral, documentar- a celor două texte s-a concretizat, până acum,
doar în varianta teatru-studiu semnată de Chris Simion
din 2011. Cele două filme, ecranizări ale celor două romane, pot fi luate în calcul tot ca un dialog, în variantă cinematografică, a textelor-deşi limbajul cinematografic diferit al celor doi regizori, varianta de abordare şi atmosfera, cheia în care au fost produse diferă. Spre deosebire de
ecranizarea lui Klotz-film comercial cu tentă „pornografică”, aşa cum a fost „etichetat“, pelicula lui Bhansali aduce
poezia şi culoarea Indiei în cheie specifică filmelor indiene, cu care „asezonează“ textul lui Maitreyi Devi. Un film
frumos, curat, plin de spectacolul Indiei-aşa cum este el redat de reţetarul tip Bollywood, „sirop”, cum spui.... Crezi
că filmul face un serviciu sau un deserviciu poveştii dintre Eliade şi Maitreyi, cunoscută atât în spaţiul românesc,
cât şi în cel bengalez?
11. Priyadarshi Sen, martie 2007, în „Confesiunea lui Priyadarshi
Sen (fiul lui Maitreyi)“ (transcriere din materialul filmat de Adelina
Patrichi în casa lui Maitreyi, Kolkata, în 2007: „(…) Mama pentru noi,
indienii, e foarte importantă. Ea era foarte atentă, chiar prea atentă...când am crescut îmi spunea «fă aia, nu face aia...» (...).“ La întrebarea Adelinei, referitor la cine i-a ales soţia, fiul scriitoarei dă un
răspuns „demn de un bengalez“ (A.P.): „...credea că ea o făcuse, dar
de fapt a fost alegerea mea!“ În Maitreyi Devi, În arşiţa dragostei...,
ed. cit., idem, p. 76.
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A.P.: Nu cred că e luat în serios, ca având de-a face cu
cărțile. Este un film decorativ (ca toate filmele lui Bhansali, incluzând Devdas), fără nuanțe, dar exotic și spectaculos, curat, fără amprente, da. Prefer filmul cu Hugh
Grant totuși, cu toate că este tern, că nu strălucește. Dar
există acolo, prin comparație, ceva din spiritul cărții lui
Eliade, are umbre, pe când filmul indian este la o depărtare galactică de planeta dragostei din sufletul femeii Maitreyi. Arde tot, ca o lumină de reflector pusă pe un
detaliu delicat. Filmul de Bollywood, cu zorzoanele lui,
nu poate reda spiritul unui roman iconoclast, cutezător,
care aduce Indiei realitatea și adâncimile iubirii, lupta
iubirii cu tradiția și morala. Un film frumos, colorat și
curat nu poate oglindi un spirit revoluționar ca acela al
lui Maitreyi. Dacă la noi suferim de o aplecare bolnăvicioasă spre urât (sufletesc, fizic, de mediu, de exprimare), filmul indian suferă de frumos - un frumos nealiat cu
inteligența, cu frumusețea inteligenței, cu nuanțele și culorile ei. Ilustrul sirop bollywoodian te poartă prin toate
clişeele posibile şi imposibile ale unei relaţii fără adâncime, nuanţă ori coborâre în real. În filmul bollywoodian,
dragostea este pusă în contrast cu inteligenţa. Nimeni nu
foloseşte logica. Acţiunea se petrece într-o ţară, filmările
sunt într-o alta, se vorbeşte într-o a treia limbă. Nimeni
nu poartă o conversaţie. Ci cântă. Şi dansează. E musai
să danseze în munţii Elveţiei. Aici, fiind nevoie de Italia,
s-a sărit peste Elveția și s-a ajuns la italienii-maghiari.
Dar, repet, filmul de Bollywood este divertisment și nu
vrea să fie mai mult. Filmul indian însă nu se reduce la
Bollywood. Unul dintre cele mai frumoase filme pe care
le-am văzut vreodată a fost făcut de o regizoare de origine indiană, Deepa Mehta. Filmul se numește Water și are
toată strălucirea și frumusețea filmului bollywoodian (a
cărui imagine într-adevăr e o poezie), plus tot ceea ce ar
trebui să conțină un film adevărat - deschide o lume - nu
mai ești chiar același după ce l-ai văzut. Și să vezi ce pot
actorii de Bollywood, când sunt distribuiți într-un film ca
ăsta. Salman Rushdie spunea undeva că este un film magnific. Așa ceva aș vrea să văd după povestea noastră... Să
nu uităm că India, de fapt Calcutta, l-a produs pe Satyajit
Ray, premiatul cu Oscar, care, că tot vorbeam despre asta,
i-a ajutat pe francezi când au filmat ecranizarea cu Hugh
Grant, vizitând platoul de filmare și punându-și echipa
tehnică la dispoziția lor. Nu a ieșit un film bun, dar Hugh
Grant este un Eliade mult mai reușit decât Salman Khan...
Și dacă erau lăsați să filmeze pe îndelete, poate filmul era
mai reușit. Arta nu se face sub amenințare.
C.S.: Şi, tot de aici…Crezi că este necesară o altă revenire asupra celor două texte? Este bine-corect ilustrată povestea celor doi scriitori, în primul rând- şi, după aceea, a
celor doi eroi de roman? O revenire editorială-comentată,
cum precizai şi în prima convorbire, după toate aceste ecouri teatral-filmice? Ce alte proiecte editoriale ai in derulare, privind povestea celor doi?
A.P.: O altă dorință a mea este să reeditez într-un volum notele și comentariile semnate de Mihai Dascal și
Mircea Handoca în ediția din 1997 a romanului Maitreyi,
bineînțeles aduse la zi. Și asta pentru că, dincolo de relatările noastre, cei câțiva care ne-am apucat să disecăm povestea asta cu Maitreyi, cei care care ne fluturăm medali-
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ile scurtelor întâlniri pe care le-am avut cu diverși membri ai familiei Sen, din care scoatem cărți, filme, monografii, eseuri, articole, a existat acel volum extraordinar
editat de Mihai Dascal, un om care nu fusese în India, la
o dată când toate aceste noi informații nu apăruseră. Un
instrument extraordinar de studiu, care, revăzut și actualizat, poate fi oferit publicului larg. Cred că la editura Taj
el ar deveni un bestseller. Și cred că acum ar fi timpul lui.
Acolo apare, în peste 250 de pagini scrise mic, un amplu
dosar al romanului Maitreyi. Și întotdeauna m-am gândit
că este o mare pierdere acest lucru, că lucruri atât de interesante rămân doar în atelierul celor cu preocupări academice. Este soarta oricărui volum de acest gen, documentat și muncit, pentru că publicul larg, cel care adoră
romanul Maitreyi, nu are nevoie de sondări prea adânci
și în detaliu. Eu, având o editură care diferă de alte edituri,
care se ocupă de India exact prin faptul că public creații
literare pentru publicul însetat de literatură, deci ies cumva din nișă și mă adresez cititorului universal, am adus
deja toată povestea asta din spatele romanelor în sufrageria marelui public, am plasat-o în văzul lumii, în curentul
principal, am făcut-o ușor de observat, ca un candelabru
aprins. Chiar așa am și început, când am hotărât să public În arșița dragostei - era, mi-am zis, momentul să adun
mai multe lucruri la un loc - lucruri inedite și fragmente
din cele spuse deja - într-un volum pentru toată lumea,
dar fără să fac concesii ori rabat de la calitate. Și atunci am
pornit la concentrarea tuturor cunoștințelor mele despre
Maitreyi, la strictul necesar. A fost o muncă minuțioasă
de tăiere, de sacrificare a detaliilor poveștii, un efort de
a stoarce din ea esența. A fost foarte greu. Pentru ca cititorul mediu să aibă acces la povestea adevăratei Maitreyi, am inventat cartea În arșița dragostei - care, dacă
ești foarte atent, nu este una și aceeași cu Aditya Marichi,
nici măcar o ediție critică sau comentată, ci o carte nouă,
care îi înglobează poeziile. Este acel prag de care au nevoie cititorii neprofesioniști pentru a fi atrași în poveste, cum are nevoie de o trambulină gimnastul care vrea
să sară peste un cal. Între timp, făcusem un cont al editurii pe Facebook și această experiență, obligatorie de altfel, și interesantă, pentru o editură mică ce nu își permite un buget de promovare, m-a ajutat să înțeleg foarte
multe lucruri despre publicul cititor, despre obiceiurile,
plăcerile, superficialitățile, hachițele, cerințele, chiar snobismele lui. Dar cel mai limpede mi s-au conturat două
lucruri: 1. poezia se întoarce, 2. majoritatea adoratorilor
romanului Maitreyi (mă refer la publicul larg) nu știu nimic despre adevărata Maitreyi, despre ce a făcut ea după
episodul Eliade. Și am avut dreptate, și noroc. Acum cred
că a venit vremea să public un dosar mai larg, care cuprinde și partea despre Eliade. Nu știu dacă o să se poată duce la bun sfârșit acest proiect, sunt multe detalii de
bucătărie editorială de care trebuie să mă îngrjijesc. Și
stau prost cu timpul.

Receptarea critică... a criticii

C.S.: Criticul Eugen Simion adaugă în ultima ediţie a
volumului Mircea Eliade, nodurile şi semnele creaţiei
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câteva rânduri referitoare la romanul lui Maitreyi Devi[12].
El opinează că lectorul din România caută în „istoria repovestită fără strălucire”a lui Maitreyi Devi altceva: „biografia sentimentală a unui autor reputat (Mircea Eliade) prezentată în autoficţiunea unui autor/personaj care
îşi apără cu mijloace lirice şi moralistice reputaţia...”, pe
când pentru criticul literar, Dragostea nu moare reprezintă „jurnalul unui personaj care, ieşind dintr-un roman de
factură gidiană, încearcă să-i corecteze scenariul iniţial şi
să reconstituie biografia autorului, scriind în replică un
alt roman (un roman-confesiune, un roman moralistic)
care amestecă neinspirat ficţiunea cu biografia propriuzisă.” (Eugen Simion[13]) Cum opinezi?
A.P.: Prea multă lume cade în capcana comparării celor două romane, și fiecare are până la urmă dreptul ăsta,
iar un critic literar chiar este nevoit să o facă. Dar este
un concurs fără învingători. Succesul spectaculos al celor două romane la ele acasă nu este unul dictat de teorii și considerente (strict) literare. Dacă ar fi niște romane fără cusur din punct de vedere literar, ce le-a împiedicat să devină niște best-selleruri internaționale, să ia
premii mari și în afară? Lumea nu se sfârșește la hotarele
României sau ale Indiei. Să nu ne facem că aceste romane sunt cele mai desăvârșite creații literare care au apărut pe pământ. Bine, haide să le comparăm, dar atunci să
nu ascundem sub preș ce spun alții despre ele, și mai ales
să recunoaștem, și noi și indienii, că ele au atras și multe critici negative... Și, dacă e să tragem o concluzie din
tot ceea ce s-a scris despre ele, aceea este că amândouă
au „defecte“, cum am spus. Romanului ei i se reproșează,
într-adevăr, nu numai că este „moralistic“, că amestecă
„neinspirat“ ficţiunea cu biografia propriu-zisă, cum ai citat, dar au fost destui cei care au declarat că nu i-ar fi stricat o mână bună de editor, că prozei ei îi lipsește ritmul,
că este un răspuns mânios și naiv la cartea lui. Lui Eliade la rândul lui i s-a reproșat, de către critica occidentală,
că a pus pe hârtie o fantezie de orientalist și de mascul, că
romanul lui este o poveste colonială tipică de aventuri și
cucerire, ori opera unui tânăr pedant și prea arogant, cu o
capacitate de înțelegere limitată, în vreme ce indienii l-au
numit condescendent și șovinist în presupunerile lui despre obiceiurile și gândirea femeii indiene. Nu sunt creații
fără cusur, nu or fi demne de Booker sau de Nobel, nu
or avea o structură perfectă. Asta pe plan internațional.
Dar fiecare a creat un fenomen în țara în care a apărut. Și
acolo ele sunt mari. Foarte mari. Uriașe. Este foarte multă valoare extraliterară care le face atât de mari, și nu putem să n-o luăm în considerare. În Occident, romanele
lor sunt pierdute printre altele. Îndesate într-un raft plin
de cărți aproape anonime. Dar la ele acasă... ele sunt poate printre puținele creații care atrag spre literatură indigenă generația tânără. E fenomenal cum doi autori, morți
demult, pot înflăcăra așa imaginația noilor generații. Ei
bine, în India meritele „sociale“ ale romanului scris de

Maitreyi sunt imense, de aceea a fost premiat de Academia Indiană de Litere cu cea mai prestigioasă distincție.
Cine a avut norocul să ajungă să cunoască societatea indiană, mai ales pe cea bengaleză, e cucerit de romanul
ei, considerat de cititorii bengalezi iconoclast, filozofic,
poetic, chiar spectaculos. O femeie care are un prestigiu
imens într-o societate tradițională cum e cea bengaleză
aruncă într-o clipă la gunoi tot - și nu doar din iubire, nu,
ci și din dorința de a se elibera de povestea ei, poate, fără
să conștientizeze în acel moment, și pentru a elibera alte
femei ca și ea, pentru a le da un glas. În Calcutta o femeie cu statut social, fiică de savant, soție de om de știință
cunoscut, mamă și bunică, nu poate să facă așa ceva. Și
nici nu face. A făcut-o doar Maitreyi. A scris că toate astea nu fac doi bani. Că ea a iubit și l-a vrut pe acel bărbat și nu pe acesta, soțul, pe care, zice ea, cu amărăciune, a ajuns totuși să-l iubească până la urmă. În scris, ea
se revoltă împotriva părinților ei (de altfel mai deschiși
decât majoritatea părinților din Calcutta de astăzi), a celor ce nu au lăsat-o să își urmeze cursul vieții pe care o
visa. Deși, ne-o repetă obsesiv, a avut o viață frumoasă.
Și ne mai spune că îl iubește și azi pe acel bărbat. Și ce
mai spune? Spune ceva de necrezut: că e atee și agnostică! O indiancă, spunând asta. Dar de fapt fiecare rând de
acolo este un manifest. E un roman incredibil, din acest
punct de vedere. Secretul este să nu îl citești ca pe un roman. Luați-l și citiți-l ca și cum ar fi o carte de memorii.
Și atunci totul capătă sens. De fapt romanul ei nu amestecă ficţiunea cu biografia, pentru că nu este nici urmă
de ficțiune în el. Și o spun la modul cel mai serios. Singura ficțiune sunt acele nume schimbate. Și apoi trebuie să te gândești ce curaj nebunesc, ce caracter extraordinar a împins această femeie să riște totul. Da, e un defect,
din punct de vedere artistic. Dar cartea ei (cel mai bine
îi spunem carte) a fost, încă de la apariție, o lovitură de
piață. La întâlnirile cu cititorii, unde Maitreyi citea din
ea, se adunau peste o mie de oameni, ca și cum ar fi fost
o cântăreață faimoasă! E o altă lume. Alte reacții. Alte criterii, inclusiv estetice sau literare. Are dreptate distinsul
critic român, dar și alți critici, inclusiv indieni, au dreptatea lor. Nu sunt însă de acord cu o altă concluzie a domniei sale: pornind de la presupunerea (lui Noica, înțeleg)
că Maitreyi (cu „o înfățișare care nu mai amintea deloc
de superbia feminității indienești“, ține să ne informeze
criticul) venise în România nu din dragoste (nici măcar
din motive „spirituale“, cum șade bine unei indience) ci...
pentru a solicita drepturi de autor (!), domnul Simion
consideră că, dacă-i așa, sau numai așa, „biografia nu luminează pe dedesubt opera, reușește doar să-i întunece și
aplatizeze miturile interioare.“ E „o încheiere - în planul
realului - pe care seducătoarea poveste de dragoste din
Maitreyi n-o merita“, mai spune domnia sa. În planul realului? Acolo Eliade a încetat să iubească! Ce poate fi mai
rău de atât? Maitreyi nu există pentru noi, românii, decât
ca o marionetă pe sforile lui Eliade. O femeie scriitor, edi12. O precizare: numele scriitoarei este Maitreyi Devi, nu Mai- tor, activist social, figură proeminentă a intelectualității
treyi Devis, cum apare de nenumărate ori în volumul reputatului indiene din secolul trecut, medaliată de ONU, este redusă
critic.
aici la o bătrână urâtă și interesată, care străbate lumea ca
13. Eugen Simion, Mircea Eliade. Nodurile şi semnele prozei, edi- să pună mâna pe niște drepturi de autor... și strică magia
ţie nouă [a IV-a], Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2011, poveștii. Dacă era vreo Sharon Stone, se schimbau datep. 103.
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le problemei? Pentru că aceste aprecieri sunt deja despre
Maitreyi cea reală... care avea niște realizări și nu se înscrisese la niciun concurs de Miss. Cum spuneam, pe ea
românii nu s-au obosit să o cunoască. Nici indienii nu se
obosesc să îl cunoască pe Eliade. Sper ca noi să fim primii
care rup acest cerc vicios. Și mai sper că ne vom schimba
părerea când vom afla cine a fost și ce a făcut cu viața ei
adevărata Maitreyi. Este și datoria mea ca editor, ca scriitor, ca jurnalist, să o scot din rolul de fetișcană îndrăgostită ajunsă bătrână fără nuri, cu un gol negru de timp și
fapte între cele două ipostaze.
C.S.: În ianuarie 2008 Traian Penciuc realizează un interviu cu profesorul Pabitra Sarkar, vicecancelar al Universităţii „Rabindra Bharati” din Calcutta care, în 1973, ca
bursier Fulbright la Universitatea din Chicago, l-a cunoscut pe Mircea Eliade şi a fost martorul întâlnirii acestuia cu Maitreyi. Dialogul celor doi se centrează pe acest subiect, titlul interviului fiind Amintiri despre Mircea Eliade şi Maitreyi Devi. Ai văzut interviul?
A.P.: O, sigur că da! Am sorbit pe nerăsuflate tot ce
am găsit despre Maitreyi... nu dintr-o ambiție personală,
nici dintr-un interes imediat de a folosi cândva ceea ce
citesc, ci pentru că pentru mine povestea asta e vie. Am
citit despre întâlnirile altor români cu familia lui Maitreyi și de fiecare dată am sentimentul că am mai găsit
un mic diamant în mină. Eu mă bucur când apar lucruri
noi, chiar dacă nu sunt eu editorul, pentru că întotdeauna voi fi înainte de toate un cititor și doar după aceea editorul. M-am bucurat când am citit relatări despre întâlnirile Mihaelei Gligor sau ale Sabinei Fânaru cu membri ai familiei Sen, dar cel mai interesant mi s-a părut să
aflu că aceasta din urmă a reușit să se întâlnească cu fiica lui Maitreyi, cu Madhushree Dasgupta, și sărăcia de
informații care vine dintr-acolo mă face să cred că versiunea descrisă de fiul și nora lui Maitreyi este adevărată.
Dar m-a emoționat și am simțit un nod în gât când miam imaginat această fiică, față în față cu un român. Nu
pot să-ți spun cât de „grafice“ sunt pentru mine aceste
întâlniri povestite de alții - am senzația că am fost acolo, cu ei. Pentru că toți cei ce am fost în Calcutta avem
ceva în comun, suntem parte a unei familii – de mirosuri, de reacții, de obiecte. Nu sunt o vânătoare de trofee,
de informații cu care să fac troc, Maitreyi nu este pentru mine nici un idol și nici o preocupare constantă, dar
trebuie să recunosc că privesc toată această poveste din
prisma unui scriitor - nu mi se pare un deliciu livresc,
ci o felie de viață. Am căutat să aflu cât mai multe despre Maitreyi și am urmărit tot ceea ce a apărut la noi în
ultimii ani. Și episodul Pabitra Sarkar a căpătat în ochii
minții mele aerul unui film derulat cu încetinitorul - mai
ales masa oferită de Maitreyi și faptul că a putut oferi din
mâna ei bucate bărbatului iubit. Dar, vezi, iarăși revin la
caracterul parcă clandestin, rezervat inițiaților, al poeziilor din Aditya Marichi - domnul Sarkar vorbește despre
poeziile scrise de Maitreyi ca aparținând exclusiv perioadei adolescenței, și uită - sau nu știe, pur și simplu - despre poemele scrise pentru Mircea, când era deja bunică.
Încă o dată un exemplu despre felul în care Nu s-a vorbit
despre aceste poezii. Dar am râs în hohote când am citit
comentariile lui, că Eliade era un bătrân urât, și nu fusese
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prea frumos nici în tinereţe, Sarkar nu înțelegea cum se
îndrăgostise Maitreyi de el. Asta pentru că mi-am amintit de concursul de frumusețe în care o înscriu românii pe
Maitreyi. Mulți români vorbesc despre aspectul ei fizic în
fotografiile dinspre sfârșitul vieții. Domnul Simion atrăgea atenția că timpul nu lucrase în favoarea tinerei admiratoare a lui Tagore. Bărbații, mai ales, se simt trădați
că eroina noastră nu a rămas vreo fermecătoare jună indiană. Ce dovadă mai bună că este un concurs sortit să
rămână fără câștigători? Și că sunt două planete diferite planeta Eliade și planeta Maitreyi. Nici măcar în concursul de frumusețe rezultatele nu sunt clare...

Avataruri...

C.S.: Povestea editurii Taj, pe care ai înfiinţat-o din pasiune şi dragoste pentru tot ce înseamnă India, cum a crescut? Ce ne mai povesteşti?
A.P.: Au fost câțiva ani grei, din toate punctele de vedere. Și cred că nu sunt departe de a-mi fi găsit morile de
vânt, sunt specialistă acum în luptele cu ele. Am repurtat
și câteva victorii, cu care îmi acopăr marile înfrângeri. A
transforma cartea dintr-un obiect al pasiunii într-unul
al negoțului poate însemna spulberarea multor vise. Eu
mă încăpățânez să visez mai departe aceleași vise și să-mi
păstrez inocența; dar în viața reală am învățat să port cu
mine peste tot o macetă, cu care îmi croiesc drum, tăind
buruiana, pentru că altfel aș fi neputincioasă ca un orb.
Adesea mă întreb care o fi, oare, soarta unui visător care
nu are anticorpi la marea de urâțenie în care ne bălăcim
cu toții. În ciuda evidenței că valurile sunt mari, a crizei, a vârstei, a țării în care trăiesc, eu înot încă bine. Din
2008 am făcut multe lucruri frumoase. Am adus câțiva
romancieri de prim rang în România; au venit mai întâi
cărțile lor, apoi le-au urmat autorii în carne și oase - a
fost Shivani Singh, prințesa scriitoare, care a însemnat o
lovitură de imagine pentru editură și a legitimat-o cumva, dacă mai era nevoie, după ce reușisem să îl „câștig“
de partea mea pe Vikas Swarup, cu Vagabondul milionar.
Iar în toamna lui 2012 vine Amitav Ghosh, un autor din
„liga Rushdie“, care era un mare necunoscut în România
înainte să îl public. Este cel mai mare scriitor pe care îl
publică Taj până acum. Iată, o editură compusă dintr-o
singură persoană, are anual un bestseller aflat pe primele locuri în marile Topuri - Cărturești, Diverta, Humanitas, Eminescu. Și urmează o altă lovitură de teatru, publicarea unei noi ediții „Gitanjali“, tradusă pentru prima
oară direct din bengali, într-o formă mult mai apropiată de original, adică cu ritm poetic și rimă, cu muzicalitate, fapt pentru care putem considera poemele mai degrabă cânturi. Nu este o traducere care vrea să șteargă
ceea ce s-a făcut până acum, pentru că „Gitanjali“ tradusă până acum în România s-a referit la volumul compus
de Tagore adunând diverse poeme din mai multe volume scrise de el în bengali, și traduse apoi în limba engleză, sub formă de poezie în proză. Nu, acum este vorba
de traducerea unui „alt original“, o exprimare care poate
părea stranie, dar este cea mai potrivită. Ramona L. Ceciu, care studiază de aproape opt ani în Calcutta, a făcut
traducerea brută din bengali în engleză, iar eu și Ludmila Shumilov, romancieră pe care am descoperit-o și pu-
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blicat-o la Taj, am elaborat forma poetică în limba română. Muncă sisifică, dar care va duce la publicarea unei bijuterii care întrunește ambițiile literare cu cele academice. Deschide o serie Tagore, din care nu vor lipsi surprize legate de povestea noastră. Într-unul dintre volume va
apărea fotografia lui Tagore alături de Maitreyi dar mai
ales alături de... un poem în care Tagore vorbește despre
o tânără considerată de critică a fi Maitreyi.
C.S.: Pe cine ai numi, ca apropiaţi-prieteni-membri ai
familiei Taj?
A.P.: Editura Taj este un PFA. Eu sunt propriul meu
director, redactor, secretar, contabil, artist plastic, fotograf, PR, chiar autor și traducător uneori. Mult timp am
ascuns acest lucru, pentru a căpăta legitimitate pe piața
cărții. De curând am început să scot iepurele din joben
și să spun iată, editura Taj sunt eu. A fost o muncă de
ocnaș. Și este încă. Dar colaborez cu câțiva traducători
excelenți. Irina Margareta Nistor, Mihnea Columbeanu,
Anca Vișan și Elena Mareși sunt vedetele mele, pe lângă
autori. De fapt, primii doi sunt niște consacrați, pe când
ultimele două nume sunt de traducători extraordinari, pe
care i-am descoperit pe drum. Ei, autorii pe care-i public
și părinții mei ar fi apropiaţii-prieteni-membri ai familiei
Taj. Și mă mai ajută câte un prieten cu ce poate. E scurtă
lista... Și mai există cățeaua, îngerul meu păzitor. Și Adriana Doiciu, avocata mea. Da, sunt un PFA fără angajați,
dar am câine și avocat.
C.S.: Cum ai descrie “producţia“ de carte de pe piaţa
românească?
A.P.: Sunt tot mai multe probleme cu difuzarea. Vremurile de criză pe care le traversăm au creat monștri. Sunt
multe de spus, și nu vreau să mă lansez în afirmații pe care
nu pot acum să le nuanțez. Și aș fi foarte rea. Și aș fi foarte tristă. Și m-aș război cu niște mari mori de vânt. Și ar
trebui să pronunț cuvântul bani, care nu-și are locul aici.
Dar am să-ți semnalez un alt lucru: eu simt că lipsește un
instrument absolut esențial: lipsesc reperele - semnalele
bine documentate din reviste, topurile literare. Nu acelea
ale vânzărilor din librării, ci topuri sau recenzii făcute de
critici care să fie când zâne bune, când căpcăuni, să aștepți
să te ridice sau să te desfințeze. Rubrici de carte cu tăiș,
cu pro și contra, nu numai pro. Și nu numai ale cărților
românești. Reviste prestigioase din alte țări europene au
topuri de sfârșit de an, de exemplu, ale tuturor aparițiilor
editoriale, majoritatea traduceri din alte limbi. Eu am autori care au figurat în aceste topuri în Europa, deși sunt indieni. Se fac recepții cu aceste ocazii, toată lumea așteaptă
cu sufletul la gură titlurile alese de specialiști. Pentru asta
ar trebui angajați oameni cu un cuvânt greu, care au demonstrat că au voie să fie zâne sau căpcăuni... Nu înțeleg
de ce se mulțumesc revistele mari cu recomandări călduțe,
de fapt niște semnale trimise de editori, redate în reviste
prestigioase cu copy-paste. Sunt trecute cu vederea apariții
extraordinare. Ca să mă întorc la oile mele, mă întreb câți
dintre cititori ar fi aflat despre existența acestei cărți de
Maitreyi dacă nu ar fi existat Facebook? Există un singur
critic literar care a recenzat cartea: e vorba despre Elisabeta Lasconi[14], la Ziarul de Duminică, supliment al Ziarului Financiar. Sunt foarte puțini ziariștii ca aceia de la

acest supliment, care stau cu ochii pe noutățile editoriale pentru a aduna material din care își construiesc rubrica. Sigur că avem asemenea oameni, dar ei trebuie puși în
valoare, pentru că avem nevoie de un instrument, o busolă literară de anvergură. Nu vorbesc despre revistele literare, care ajung în puține mâini. Mă refer la publicații generaliste, cu difuzare bună, care ajung la publicul larg. O
rubrică de carte nu trebuie niciodată să fie doar decorativă. Și nici părtinitoare. Și încă un of al meu: în România
încă nu avem gustul bun al librăriilor și editurilor mici.
Ce lipsă! Când mă gândesc la minunatele librării de cartier din Londra, cochete, mereu aduse la zi, cu vitrine tematice, conduse de librari profesioniști, iubitori ai cărții,
cu clopoțel la intrare... În România ei nu pot apărea și din
pricina unei lipse de sensibilitate a publicului cititor, care
este încă în faza fascinației pentru tot ce e mare și sclipește,
dacă se poate cât mai mare, mai bazat, mai ramificat. Nici
media nu nutrește cine știe ce respect pentru proiectele
acestor pasionați ai cărții, afaceri mici, de familie, făcute
cu iubire și talent, și nas de editor. În India există edituri
mici lăsate moștenire din tată-n fiu, și foarte des autorii
mari acolo au fost descoperiți, nu la editurile mari. Chiar
Amitav Ghosh a fost descoperit de un asemenea editor și
i-a fost mereu îndatorat - Ravi Dayal a rămas editorul lui
indian mereu, și după ce cariera lui internațională l-a purtat pe alte meleaguri. Dayal a fost un editor care nu a visat niciodată să se extindă - scotea doar câteva titluri pe
an, dar a rămas cunoscut ca un perfecționist, și Ghosh îl
pomenește adesea. A murit în 2006, la 69 de ani. În India
editorii mici sunt o forță, o tradiție, o plăcere, au farmecul
unei sieste într-o grădină plină de minuni. Aștept să vină
vremea când și românii vor ieși din mall, din librăriile gigantice (nu toți, evident), și vor explora cu mari așteptări
listele de apariții ale editorilor mici, știind că aceștia sunt
singurii care scot numai titluri bune, pentru că nu își permit să dea un rateu, care poate însemna dispariția...
C.S.: Fiind familiarizată cu ambele spaţii culturale, al
Europei şi al Indiei, unde crezi că povestea celor doi romancieri este receptată obiectiv, lucid?
A.P.: Cred că la noi e mai multă luciditate. Dar nu miar plăcea să fim cu totul lucizi, atunci ar muri vraja care
le învăluie. Noi suntem îndrăgostiți de aceste personaje,
și luciditatea ne-ar căsători cu ei. Dacă i-am iubi cu iubirea lui Maitreyi, ar fi ok. A lui Eliade însă nu ar rezista
prea bine probei timpului. Haide să rămânem în starea
aceea, de logodnici eterni... Să nu riscăm.
C.S.: Povestea lor va continua?
A.P.: Nu știu, între noi și aceste cărți e, cum ți-am spus,
o poveste de iubire. Și poveștile de iubire nu au un sfârșit
previzibil. Nu știu. În ciuda citatului filozofic din titlul romanului scris de Maitreyi, iubirea moare...
C.S.: Ca şi în precedentul dialog... Ce întrebare ai fi vrut
să ţi se adreseze? Cum ai fi răspuns?
A.P.: Care au fost relațiile în triunghiul Eliade-Maitreyi-Tagore, despre care s-a vorbit foarte puțin. Dar la
asta am să-mi permit să-ți dau răspunsul în pagini de
roman...
C.S.: Îţi mulţumim!
aprilie-iunie 2012

14. Cronica a apărut şi în revista Hyperion, nr. 4-5-6, 2012, p.190.
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„Antibiografia accentuează
tot ceea ce este aparent contradictoriu
în biografia scriitorului, pentru
a sublinia astfel complexitatea reală a operei”
Andra Rotaru în dialogat cu Doris Mironescu
Doris Mironescu a fost distins în 2012 cu premiul Tânărul Critic literar în cadrul Galei Tinerilor Scriitori/ Cartea de Poezie a anului, premiu
oferit (ex-equo)* pentru volumul Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei, Editura Timpul, 2011.

D

Andra Rotaru: Lucrarea ta de doctorat a stat la baza
acestui volum. Care au fost necesităţile adaptării ei
pentru publicul larg?
Doris Mironescu: Deşi sunt, oficial vorbind, doctor în
filologie cu o teză despre Blecher, cartea publicată de
mine anul trecut sub titlul Viaţa lui M. Blecher. Împotriva biografiei la editura Timpul din Iaşi nu reprezintă teza. În teza mea cu caracter monografic, scrisă
în 2009, exista şi un capitol de biografie, însă acesta
nu se regăseşte în carte. Era, oricum, mult mai scurt.
Dificultatea reelaborării a venit din confruntarea cu
conceptul de „antibiografie”, pe care l-am teoretizat
în prefaţă şi l-am exemplificat în rest. Ideea mea este
de a nu citi biografia lui Blecher prin operă (aşa cum
se întâmplă în cazul biografiilor clasice, precum cele,
excepţionale, ale lui G. Călinescu despre Eminescu
şi Creangă), ci de a examina parcursul unei vieţi aşa
cum este el iluminat divers de sensurile posibile, plurale, ale unei opere polimorfe, deşi de mică întindere, care refuză totalizarea hermeneutică, deplasânduse pe o spirală a autointerogaţiei, într-o mişcare fără
sfârşit previzibil. O astfel de imagine a operei, mobilă mai degrabă decât statică şi polimorfă, refuzând
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unificarea, am descoperit-o în cursul analizei operei,
aşa încât e cinstit să spun că, dacă nu este o parte din
teza mea doctorală despre Blecher, biografia pe care
am publicat-o nu ar fi fost posibilă fără analiza amănunţită a scrierilor acestui autor în cadrul universitar deja amintit. În ce priveşte adaptarea pentru public, a fost şi aceasta o parte a corvoadei, doar că una
plăcută: îmi place să scriu „învăluit”, într-o manieră aluzivă şi intertextuală (chiar dacă unora le-a părut cam dificilă), pentru că asta mă ajută să-mi selectez cititorii, să mi-i fac complici. Câteva cronici
despre cartea mea mi-au arătat că am reuşit, măcar
uneori, acest lucru.
A.R.: Cum este reconstituită biografia unui scriitor care
a trăit puţin, din interpretări ale operei, lecturi împotriva curentului, descifrări de documente pe care le-a
lăsat în urmă?
D.M.: Dificultăţile oricărei biografii sunt cunoscute: e
vorba de a acoperi golurile de informaţie prin investigaţie a surselor, de a căuta justificări ale unor episoade enigmatice şi, în ultimă instanţă, de a încerca să unifici semnificaţia unui destin. Însă în efortul
biografului de tip „clasic” există o excesivă încredere în virtuţile hermeneutice ale minţii biografului şi
prea puţină umilitate reală faţă de obiectul de studiu, obiect care nu este un mare autor, ci un individ
a cărui biografie e „formatată” de opera excepţională pe care o scrie. Individul care scrie este un om ca
toţi oamenii, plin de contradicţii, navigând în non-
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sens, ba chiar mai mult decât oamenii obişnuiţi, de
convingerea că e un autor bun, fără să pot, deocamvreme ce el se hrăneşte din aceste contradicţii şi le
dată, să spun de ce. Ia-o ca pe o definiţie de uz intern:
exacerbează potenţialul scandalos, dorind să le despentru mine, critica înseamnă mai degrabă a pune
cifreze semnificaţia şi nereuşind s-o epuizeze (lucru
întrebări decât a afla răspunsuri, eventual ştiinţa de
a pune cum trebuie întrebarea necesară.
care face posibilă literatura, aşa cum o ştim). Scrierile sale codifică în moduri complexe nu biogra- A.R.: Sub ce auspicii se produce debutul lui Blecher?
fia omului, ci problemele pe care această biografie D.M.: Debuturile lui Blecher sunt, aşa cum şi trebuie,
mai multe. Începuse să scrie pe la 12 ani; alcătuia pole pune în joc; de aceea, biografia nu rezumă o opeezii în caiete de şcoală, pe care apoi le ducea spre evară şi nici opera nu explică viaţa scriitorului. Biograluare profesorului de română din liceu. Se pare că în
fia clasică, cu toate splendidele sale reuşite, se înşeală
această perioadă s-a „debutat” singur, într-o revistă
atunci când vede posibilitatea unei definitive lămuriri a vieţii prin operă şi invers – speranţa tainică a
şapirografiată, pe care o redacta singur şi unde îi plăfilologilor, exprimată prin titulatura, adesea întâlnită,
cea să pozeze ca director. Pe urmă a debutat (debutul oficial) la 21 de ani, în 1930, în revista lui Tudor
„Viaţa şi opera lui Cutare”, atât de utopică încât ajunArghezi, „Bilete de papagal”, cu o proză scurtă scrisă
ge adesea să fie parodiată, spre exemplu în opusculul lui Matei Călinescu Viaţa şi opiniile lui Zacharias
însă cu un an mai înainte. A avut şi onoarea de a deLichter. După părerea mea, biografia clasică eşuează
buta în franceză în 1933 în „Le Surréalisme au sertocmai în punctul în care reuşita îi este mai splendivice de la Révolution”, revista dirijată de André Bredă, în reconstituirea de senton (care mai înainte se numise
suri pline, de unităţi biogra„La Révolution Surréaliste”) cu
fice semnificative, pentru că
un poem intitulat L’inextricable
ignoră, vrând sau nevrând,
position. Iar din 1933 începe
tot ceea ce este scandal, consă se afirme ca publicist în România, la „Viaţa românească” şi
tradicţie, aporie, nonsens în
„Adevărul literar şi artistic”, apoi
biografia (şi opera) marelui
autor. Aici intervine antibila „Vremea”, „Frize”, „Azi”. În ce
ografia, instrument filologic
priveşte debutul în volum, acesinformat de o altă filosofie a
ta are loc în 1934 cu o plachetă
de versuri publicată în regie prooperei de artă, care pretinde
că sensul „ultim” al operei pe
prie la tipografia revistei „Adam”,
care biografia clasică îl livreaCorp transparent (cataloagele îl
ză este unul fals, de vreme ce
consideră apărut la editura „Bineglijează conţinutul conflicbliofila”, de care însă n-am auzit
tual al biografiei, de ordin invreodată altundeva). A fost un
volum fără mare succes, dar care
telectual şi ideologic, care
i-a atras atenţia şi prietenia unor
poate contribui la îmbogăţitineri avangardişti, între care
rea operei, şi nu la sărăcirea
mai ales Geo Bogza şi Saşa Pană.
ei sub pretextul unei interpretări totale. Şi de aceea există
A.R.: Cea mai importantă peri„lectura împotriva curentului”
oadă creativă a lui Blecher a fost
marcată de internările în spitaleşi accentul pus pe interpretări plurale ale operei în carle pentru tuberculoză osoasă. O
tea mea: antibiografia accenperioadă traumatizantă, în care
a luat contact cu scriitori şi pictori care îl vor marca...
tuează tot ceea ce este aparent contradictoriu în biografia scriitorului, pentru a sublinia astfel comple- D.M.: Blecher a fost un bolnav, iar scrierile lui majore
sunt toate din perioada bolii. Chiar prozele de debut
xitatea reală a operei.
din 1930 sunt scrieri de sanatoriu, cu bolnavi care viA.R.: De ce Blecher, un autor a cărui operă a fost o perisează însănătoşirea şi o leagă de superstiţii absurde,
oadă interzisă publicării?
sau care se agaţă în chip nejustificat de mediul spiD.M.: În nici un caz pentru că opera lui a fost interzisă (mai degrabă minimalizată, ascunsă sub obroc de
talicesc, pe care nu-l părăsesc decât autosuprimâncenzură în anii 40-50-60). L-am ales pe Blecher pendu-se. Sunt, şi acestea, texte foarte mature, unde se
tru că e un mare scriitor, dar şi pentru că Blecher e
găsesc, în miez, romane de-ale lui de mai târziu. Roscriitorul meu de suflet, dacă mi-e permisă excesimanul Inimi cicatrizate este o carte a sanatoriilor de
va subiectivitate. L-am citit pe Blecher prima dată
tuberculoză osoasă din staţiunea franceză Berckde mult, când eram prin liceu, iar el nu avea cota pe
sur-Mer, cu bolnavi nevoiţi să stea luni şi ani întregi
care a dobândit-o astăzi. L-am recitit pe urmă de mai
prinşi în corsete grele de ghips, pregătindu-se pentru
moarte sau constatând că, o dată scoşi din viaţă de o
multe ori, conştient că ceva îmi scapă, deşi aveam
sentimentul valorii lui, fără a avea şi „algoritmul” lui
maladie invalidantă, nu se mai pot reintegra printre
cei „normali”. Şi romanul postum Vizuina luminată
critic. Poate tocmai ăsta a fost stimulul pentru a mă
apuca, ulterior, de critica literară: faptul că aveam
este un „jurnal de sanatoriu”, care acuză aureolarea
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suferinţei şi astfel demantelează mitul biografic ce
începuse să se contureze în jurul său încă de atunci
(„marele bolnav de la Roman”). Dar cu siguranţă că
anii săi de sanatoriu (1928-1931 Berck; 1931-1933
Leysin; 1933-1934 Techirghiol) n-au fost plini doar
de tristeţe neagră, de vreme ce scriitorul era un tânăr
printre oameni tineri. Nu trebuie să uităm că tot în
sanatorii a avut Blecher primele „mari prietenii” (cu
poetul suprarealist Pierre Minet la Berck, cu pictoriţa Lucia Demetriade-Bălăcescu la Techirghiol) şi o
primă iubire neuitată, cu Maria Ghiolu, în toamna
lui 1933. În orice caz, din aceste experienţe a extras
Blecher materia literaturii sale, unele obsesii durabile, care îl definesc ca scriitor, şi mai ales a deprins de
acolo o stare de angoasă existenţială care dă literaturii sale o consistenţă altfel imposibil de mimat. Aş
spune totuşi că literatura lui Blecher nu se limitează
doar la „mitul suferinţei”, pe care scriitorul l-a repudiat ca falsificând experienţe altfel pline de miez. Marea lui carte, Întâmplări în irealitatea imediată, publicată în 1936 şi care l-a consacrat ca scriitor, nu este o
carte „din sanatorii”. Ea vine din copilăria scriitorului şi o încifrează pe aceasta în forma unei alegorii a
căutării ordinii în noianul de obiecte şi de semnificaţii ale realităţii vizibile, ca şi a unei alegorii a identităţii proprii, unice şi totuşi indescifrabile. Şi pentru
că în capodopera lui Blecher nu e vorba de boală (sau
poate doar, aluziv, în vreo două locuri pe care le-am
analizat în Viaţa lui MB), trebuie înţeles că literatura autorului nostru ţinteşte să fie altceva decât monografia unei existenţe. Cum vezi, mă întorc la tema
antibiografiei, care se potriveşte perfect pentru studierea cazului lui Blecher.
A.R.: De asemenea, prietenia cu Geo Bogza....
D.M.: Prietenia lui Blecher cu Geo Bogza a avut o mare
însemnătate umană şi nu numai. Bogza era un vital,
un ins plin de jovială energie şi de capacitatea de a
o transmite, lucru care pe Blecher, natură receptivă,
bun conducător de prietenie, l-a încântat. Din energia lui Bogza el s-a hrănit, şi o spune în mai multe
rânduri, în forme din cele mai ataşante, în frumoasa
corespondenţă pe care o poartă cu acesta şi care s-a
păstrat. Prietenia lui Bogza, întâlnit în vara lui 1934
la Braşov, în mai mare măsură decât corespondenţa cu Saşa Pană, începută cu câteva luni înainte, l-a
determinat pe Blecher să scrie cum şi ce a scris. Tot
Bogza i-a deschis debuşeuri publicistice precum ziarul „Vremea”. În acelaşi timp, prieteniei cu Bogza i
se datorează ciudata situaţie prin care cel mai îndrăzneţ prozator avangardist pe care îl avem să nu publice aproape deloc în revistele avangardei româneşti:
lucrul se datorează animozităţii apărute între cei doi
foşti prieteni, Bogza şi Pană, începând cu 1932, de
la excluderea lui Ilarie Voronca din secta suprarealistă de la Bucureşti în numele unor ciudate radicalisme, lucru pe care Bogza, prieten cu Voronca, nu
l-a acceptat.
A.R.: Ariile de interes ale scriitorului sunt diverse, nu se
rezumă doar la literatură...

20

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

D.M.: N-aş exagera făcând din Blecher un atlet al tuturor artelor. În realitate, opera sa majoră se limitează
la trei romane, secundară fiind poezia. De altfel, debutul lui Blecher în 1930 tot cu proză s-a făcut, caz
rar de cunoaştere a vocaţiei proprii, în ciuda faptului
că proza blecheriană e una de nuanţă avangardistă,
deci poetică, cu dezvoltări de altă natură, care deci ar
fi stimulat şi coarda lirică. Dar poet a fost mult prea
rar: volumul său din 1934 conţine doar 15 titluri, iar
în afara lui se pot înregistra doar altele două. Publicistica lui Blecher iar nu e o operă de autor; e intermitentă şi amatoare. Oarecare consistenţă are activitatea de pictor şi desenator a lui Blecher, care începe din sanatoriu să schiţeze chipuri şi peisaje suprarealiste, cu o puternică influenţă, după şederea la
Techirghiol şi cunoaşterea Luciei Demetriade-Bălăcescu, şi dinspre pictura naivă din care făcea parte
aceasta. A desenat mult, e adevărat, însă puţine desene au supravieţuit, în primul rând chipul lipsit de
trăsături distinctive din „Autoportretul” pe care şi
l-a făcut în 1934 şi care e acum destul de cunoscut.
Aşa că tot ca scriitor rămâne Blecher să fie apreciat în
primul rând, prozator de mare calibru, autor în primul rând al Întâmplărilor în irealitatea imediată şi al
Vizuinii luminate.
A.R.: Poate fi considerată opera sa publicată completă?
D.M.: Am implicat în încheierea cărţii mele că opera lui
M. Blecher nu poate fi considerată niciodată „completă”. Dar sigur că ceea ce Blecher a scris poate fi editat în condiţiile unui volum de opere complete, aşa
cum am să mă străduiesc să realizez într-o ediţie din
seria „pleiadică” de la Univers enciclopedic, care va
cuprinde inclusiv manuscrise inedite. Fraza mea se
referă la altceva. Opera lui Blecher nu este „completă”
în sensul unui proiect scriptural gândit sau descoperit pe îndelete şi dus apoi cu succes până la capăt. Ea
este rezultatul unei intenţii creatoare mobile, care îşi
explorează virtualităţile şi îşi modifică obiectivele pe
măsură ce aceste posibilităţi se materializează. Proiectul de operă se modifică sub imperativul a tot felul
de factori: probleme editoriale, (in)succes la publicare, stări de sănătate proaste. Dar în cazul lui Blecher
mai intervine şi hazardul biografic: opera lui e grăbită, forţată să spună cât mai repede şi mai concis „tot
ce are de spus”, pentru că timp nu mai este. Condiţia operei lui Blecher este, cu un adjectiv ce-i aparţine, una „patetică”. Ea există doar ca un elan disperat
către autorealizare, alergat din spate de perspectiva
morţii. Unor astfel de scriitori le este interzis sensul
secundar, armonizant şi răsplătitor, al titlului „Opere complete”. Şi totuşi lectura leneşă a posterităţii trebuie să coboare calmul clasicităţii peste o operă anxioasă şi nestatornică.
* Bianca Burţa-Cernat, volumul „Fotografie de grup
cu scriitoare uitate: proza feminină interbelică”, Editura
Cartea Românească
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„Malurile lucidităţii sunt iluzorii“
Andra Rotaru în dialog cu Ciprian Măceşaru
Ciprian Măceşaru s-a născut la 7 septembrie 1976,
la Câmpina. A debutat în anul 2007, cu volumele:
Cântecul greierilor de sub calea ferată, poeme şi Dialoguri în oglindă, interviuri, Editura Curtea Veche. În
anul 2010, publică, la Editura Brumar, jurnalul cultural Focul din tâmplă, şi volumul Poeme, urmat în
2011 de Străzi interioare, iar în 2012 de romanul Superhero, Editura Cartea Românească. Este prezent în
antologia Cele mai frumoase poeme din 2010, selecţie de Claudiu Komartin şi Radu Vancu, Editura Tracus Arte, 2011. A publicat articole, interviuri, proză
şi poezie în reviste precum: "Litere, Arte & Idei", "România literară", "Cuvântul", "aLtitudini", "Poesis Internaţional", "Orizont", "Mu" (Spania). A semnat cronica
de carte din revista "Şapte Seri". Este fondatorul şi directorul revistei "Accent Cultural" din Bucureşti. Andra Rotaru a dialogat cu Ciprian Măceşaru despre volumul de poeme Străzi interioare.

l

Andra Rotaru: Între puseele onirice şi realitate, „ceva se încăpăţânează să-mi spună cât sunt de prefăcut“. De unde începe
şi unde se sfârşeşte starea alertă a conştiinţei, ce aduce în plus
pendularea între extreme?
Ciprian Măceşaru: Luciditatea e acel lucru dureros pentru care versurile mele se aşază pe hârtie, în speranţa că o va
face mai suportabilă, doar că niciodată nu pot identifica până
unde ţine ea cu adevărat. Malurile lucidităţii sunt iluzorii. Şi
poate că asta e bine, e întrucâtva salvator, căci o luciditate perfect conturată ar anula posibilitatea dezvoltării iluziilor fără de
care nu putem căra în continuare bolovanul. Aşadar, pendularea între extreme este mai mult sau mai puţin controlată. O
parte a oniricului poate fi confundată cu realitatea. Şi invers.
Există şi prefăcătoria despre care amintesc în versul citat de
tine. Ea acţionează sub forma unei iluzii corupte, a unei iluzii
conştientizate pe care o păstrez, totuşi, în arsenalul meu existenţial doar fiindcă exerciţiul de a o întreţine asigură un prim
scut împotriva rachetelor celorlalţi, a oamenilor care vor săţi amintească în orice moment că, de fapt, însemni mult mai
puţin. Evident, e o minciună care funcţionează doar la un nivel superficial. Odată străpuns acest nivel, apărarea rămâne
formată numai din acele iluzii aproape sau total neconştientizate, acele iluzii care dau sens vieţii noastre.
A.R.: Accesul la propria viaţă e îngreunat: „viaţa nu e un
film nu o pot revedea“
C.M.: Viaţa nu poate fi retrăită. Cam atât e de spus aici.
Nu e secretul lui Polichinelle, ci un adevăr cunoscut de toa-
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tă lumea. Totuşi, nu e un lucru banal, iar spaima în faţa acestui adevăr cred că ne dă voie nouă, scriitorilor, să îl tot repetăm. Depinde ce avem de spus despre asta şi cum o spunem.
Astfel se face diferenţa.
A.R.: Personajul are acces şi la clipele reale de glorie, pe care
le minimalizează, însă. Autosabotare?
C.M.: Problema e că pentru el nu sunt clipe reale, ci doar
victorii iluzorii pe care, la primul atac al... lucidităţii, le plasează acolo unde le este de fapt locul, în mediocritate. Pe de
altă parte, astfel apare în el nevoia de revanşă, de autodepăşire, aşa că nemulţumirea devine motorul pentru o nouă încercare. E un mecanism simplu, amăgitor, dar puternic.
A.R.: „emoţia dăunează grav sănătăţii“
C.M.: Versul face parte din ciclul intitulat „manechine“,
parte a „străzilor interioare“. Cuvintele acestea sunt scrise
cu litere mari la intrarea în oraşul căzut pradă manechinelor. Simbolistica este evidentă. Personajul meu luptă împotriva manechinizării, luptă pentru a-şi păstra umanitatea, dar
pentru a rezista el este nevoit să locuiască la marginea oraşului, într-o căsuţă din cărămidă, strâmbă, casă a unui „om
cu umbre“, a unui om normal, cu slăbiciuni. Personajul meu
nu este un roboţel setat pe principiile corectitudinii politice,
principii pe care le consideră, în ciuda lucrului opus pe care îl
anunţă, intolerante. Sunt principiile unei noi utopii. Ele caută
uniformizarea societăţii. E o prostie! De la o mare nenorocire
întâmplată în cel de Al Doilea Război Mondial, se tinde către
o alta. S-a sărit dintr-o exagerare în alta. Nu sunt comparabile, nu asta vreau să spun. Condamn orice fel de manifestare
totalitară, criminală sau cum dorim să-i mai spunem. Specific asta fiindcă altfel rechinii corecţi politic vor spune despre
mine că sunt extremist de dreapta. Le propun să-şi ţină rahaturile pentru alţii. Başca faptul că mulţi dintre ei sunt vajnici apărători ai bolşevicilor. Şi naziştii, şi comuniştii sunt la
fel de nenorociţi. Să nu uităm asta. Dar să revin la personajul
meu. El luptă aşadar să supravieţuiască. Nu ştie dacă în căsuţa lui de dincolo de calea ferată, de la periferie, va reuşi asta,
căci „manechinele/ tropăie noaptea întreagă/ pe acoperişul
de tablă“. E gata să se refugieze împreună cu iubita sa întro pivniţă secretă. Cam asta e posibil să se întâmple în lume,
să ajungem să păstrăm umanitatea într-un fel de sectă. Totul în „povestirea“ mea e, desigur, puternic accentuat, dar nu
îngroşat. Să îngroşi înseamnă să exagerezi, iar eu nu cred că
fac asta. Oare câţi se gândeau că ar fi posibile grozăviile naziştilor? Nu se gândea aproape nimeni, dar iată că, din păcate, au fost posibile.
A.R.: Care sunt puterile femeii cu o sută de capete?
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C.M.: Femeia asta e transformată într-un fel de monstru al
disperării. Ea e dragostea care, precum în picturile Fridei Kahlo, îşi strigă durerea într-un mod brutal. „Femeia cu o mie
de capete,/ cu o mie de ochi/ cu o mie de mâini şi picioare“
nu reprezintă, aşa cum s-ar putea crede, o expresie a puterii,
ci una a deznădejdii. Dorinţa de a scăpa, de a fugi în o mie de
locuri în acelaşi timp, dorinţa subjugatoare de a vedea normalitate îi conferă dragostei o mie de capete şi o mie de ochi.
E poate cea mai tristă imagine din carte.
A.R.: „durerea e cel mai aproape de gând“
C.M.: E o chestiune atât de intimă, încât mi-e imposibil să
o dezvolt aici. Aş spune numai atât: spre deosebire de durere,
care ne domină existenţa, bucuria e doar un animal de companie care se gudură pe lângă picioarele noastre.
A.R.: Elemente disparate pline de viaţă vorbesc personajului tot despre moarte. Unde altundeva vor mai duce „străzile interioare“?
C.M.: La această ultimă întrebare aş răspunde cu un poem
din „roşu pentru pietoni“, volumul care ar trebui să-mi apară
undeva spre sfârşitul anului la Editura Charmides.
***
eram gata,
m-am dus să mor de ficat,
dar în salon erau 4 bolnavi
mult mai bătrâni decât mine
care vorbeau despre

Ciprian Măceşaru

***

lângă mine,
doarme femeia din nord.
pun capul pe spatele ei.
prin ziduri scurmă gândacii zilei de mâine,
zgomotul lor e tot mai puternic.
mângâi spatele alb al femeii,
spatele frumos şi impunător ca un aisberg,
mângâi gâtul ei ca o autostradă
ce se aruncă în soare.
somnoroasă, nordica îmi spune ceva
în limba ei imposibilă.
de mâine, răpus de nostalgie,
îmi voi lua nopţile şi voi trăi numai ziua.

***

e o noapte fierbinte,
miroase a alcool şi a demoni,
stau cu fereastra deschisă,
beau câte o gură de whisky.
femeia pe care-o iubesc doarme în cealaltă cameră,
mă gândesc la ea de parc-ar fi la capătul lumii.
o muzică se aude încet,
demonii îmi ling furioşi maţele,
cartierul e plin de oameni care stau la ferestre.
poemul ăsta e un fel de declaraţie de dragoste,
îl scriu pe un post-it, îl voi lipi pe frigider.
mâine dimineaţă, când eu voi dormi,
femeia din cealaltă cameră îl va citi
şi o să-i crească aripi.
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„cât de bine arată şi-acum sophia loren“.
cumva asta mi-a fost de ajuns,
m-a pus pe picioare,
„numai să vrei“, îmi spusesei
în ultima noapte.
m-am ridicat, aproape ca lazăr,
şi am ieşit din spital.
pe stradă treceau picioarele
sophiei loren, apoi sânii ei,
gâtul, ceva mai târziu ochii,
ca nişte bucăţi dintr-un adevăr
mult mai simplu decât tot ce-mi
închipuisem până atunci
despre viaţă.
nu mai eram poetul-vodcă,
nu mai eram poetul-moarte,
de-acum eram poetul-sophia loren.
am fugit până la tine
mai repede decât orice tramvai,
autobuz sau metrou,
te-am găsit aruncând
pieile pe care le lăsasem în urmă,
pieile mele vechi, de poet-drac.
mi-ai zâmbit şi ai plâns,
te-ai adâncit în braţele mele
şi a fost bine, şi a fost prima oară.

***

azi am privit în ochi
o fată de 20 de ani
şi m-am simţit vierme.
ea avea 20 de ani,
eu, cu fiecare secundă
în care continuam cu neruşinare
să privesc în ochii plini
de-o inconştientă cruzime,
aveam câte o sută de ani în plus.
până la urmă,
din mine a rămas
doar o grămăjoară de cenuşă.
rochia fetei, fluturând vesel,
m-a risipit peste şinele de tramvai.
sunt un bătrân libidinos,
un bătrân de 35 de ani.

***

întotdeauna,
cât sunt plecat,
în casa mea se sinucide
o femeie frumoasă.
niciodată nu ajung la timp
pentru a o salva.
găsesc
doar umbra ei,
pe podea,
ca o pată de sânge.
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„Aproape întotdeauna actul de a scrie
izolează un fragment al psihicului”
Andra Rotaru în dialog cu Ioana Greceanu
Ioana Greceanu a debutat cu un grupaj de poezii în revista „Luceafărul“, în 1997 şi, în volum, cu Poeme în pierdere, 1999, urmat de Singurătatea poartă
o pelerină roşie, 2003, şi Cu o sabie imprevizibilă începe ziua, 2007. În 2012 îi apare antologia bilingvă româno-albaneză în tălmăcirea poetului şi traducătorului Baki Ymeri, intitulată Recviem pentru omul din cub.
Andra Rotaru a dialogat cu Ioana Greceanu despre
Fragment dintr-un viu, Editura Tracus Arte, 2012, cel
mai recent volum de poeme al scriitoarei.

e

Andra Rotaru: Ce se petrece într-o intimitate ajunsă în
punctul nevralgic?
Ioana Greceanu: Există un punct al spiritului unde viața
și moartea, realul și imaginarul, trecutul, prezentul și viitorul,
ceea ce este comunicabil și ceea ce rămâne pentru totdeauna
inexprimabil se confundă. Este poate punctul unde se revelează adevărul, “dacă adevărul ar fi de pe lumea aceasta”.
Întrebarea esențială este câtă intimitate (interioritate)
poți suporta. Am momente când aș vrea să pot duce această
experiență a interiorității la limită. Mă gândesc la marii filosofi
(Spinoza, de pildă) sau la marii asceți (Sfântul Ieronim, Sfântul
Francisc sau Budda) care au trăit spre sfârșitul vieții într-o recluziune aproape completă. Se sperie gândul. Intimitatea poate însemna după dicționar, în afară de partea profundă a ființei,
un cerc închis, cadru limitat, dar și a ajunge la o relație de dragoste cu cineva sau ceva. Cu poezia, în cazul meu, nu spunea
cineva (sau mai mulți) că scrisul este un act senzual? Poezia se
află printre “expedientele” cu ajutorul cărora povara intimității
poate fi ușurată sau sporită, făcută insuportabilă. Și atunci, se
ajunge la “punctual nevralgic”: poezia ca nerv dureros martor.
De altfel, din punct de vedere fizic, nu devenim conștienți de
nervii noștri, decât prin durere. A te cufunda în intimitate, ca
și când ți-ai pune un văl negru pe față, ca la o înmormântare:
să înmormântezi lumea, să te cufunzi în universul întunecat al
sinelui celui mai nefamiliar, a te pierde pentru a vedea altceva, a te rătăci pentru a cauza angoase, cât și pentru a o reflecta.
A.R.: Unul dintre personajele volumului este capul, în stare
de veghe sau somn. Care sunt punctele sale terminus, mai departe de care acesta nu mai poate sabota omul?
I.G.: Nu cred că există “puncte terminus” dincolo de care
capul să nu mai poată sabota omul. Totul este cap, în stare de
veghe sau de somn. Chiar dacă uneori eu și corpul meu facem o conspirație pe la spatele propriului meu cap: capului îi
plac conspirațiile, uzurpările și capcanele în care cade corpul.
A.R.: Reușește personajul, prin pedepsirea continuă, să-și
înlăture durerea?
I.G.: Personajul nu, desigur, altfel despre ce s-ar mai exprima? El trebuie să-și justifice disperarea. Personajul poeziei este
un războinic care, în lipsa unui inamic exterior, se năpustește
asupra lui însuși. Durerea este pasiunea lui.
A.R.: “Dezgolirea prin care se arată orice față/ este un ecorșeu
zilnic al morții?”; “Avem de plătit/ consumul vital din altă viață”.
Personajul pare că se pregătește continuu pentru aceste plăți…
I.G.: Ceea ce pot spune despre cealaltă, “altă viață” constă din încercări mereu reiterate de a înțelege interferența din-
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tre lumea de aici și lumea de dincolo, dar acest lucru nu poate fi
exprimat în idei, ci numai imaginat. Trebuie să spun, totuși, că
sunt chiar sceptică în privința
existenței unui dincolo de moarte,
dar nu pot, de asemenea, să neg că
sunt idei care îmi dau adeseori târcoale, ca de exemplu, că noțiunile
noastre despre spațiu și timp au o
valabilitate discutabilă și că lasă loc deschis pentru orice descoperire viitoare, dacă nu chiar revelație. Și nu pot să nu țin cont
de intuițiile ciudate ale sufletului, de premoniții, de indiciile pe
care ni le trimite inconștientul, de exemplu, în vise. Aceasta, în
teorie. În poezie, totul este posibil, există libertatea deplină (și
atunci nu mai este nevoie să “vorbești liber”) și “personajul se
poate pregăti continuu” pentru orice plată. Moștenirea mitică
a omenirii, bogată în viață secretă trebuie lăsată să se adauge
vieții și imaginației noastre pentru a reîntregi ceea ce este infinit. PS: T.S. Eliot: “Mi-e imposibil să dezvălui tot ce vreți ca o
lanternă magică ce-mi proiectează nervii pe pereți.”
A.R.: Ați trăit o perioadă în Coreea de Nord. În ce fel și-a pus
amprenta noua cultură asupra poeziei Dumneavoastră?
I.G.: “Noua cultură” nu este cultură, este un cult al
personalității revitalizat, așa cum l-am resimțit tulburător și
descumpănitor, în perioada în care m-am aflat în Coreea, un
cult moștenit de exaltatul Kim Jong Il de la, nu mai puțin celebrul său părinte, Kim Il Sung. Când am ajuns pentru a doua
oară în Coreea de Nord am înțeles mai adânc sensul cuvintelor lui Dostoievski: “Ce faci tu pe pământul stăpânit de durere”. În acea stare de spirit am scris câteva poeme printre care
și cel de mai jos:
Într-un oraș, mausoleu (fragmente)“De-a lungul unei
străzi pustii ce se sufocă/ pașii mei psalmodiază un bocet al
oaselor/ un păianjen miop își țese pânza de doliu pe suflete/ amândoi, într-o lucrătură a picioarelor, simbolică…/ Iarnă hermetică/ iarnă care nu clintește nimic/ și voi fii ai somnului greu și ai pietrei/ purtați-vă cu mine ca niște pietrari/
ciopliți-mă până am să devin o statuie perfectă, pe dinafară
și pe dinăuntru/ ca voi/ nimic să nu-mi mai poată face moartea/ mai mult decât viața în orașul acesta maousoleu.” Pyong
Yang, ianuarie 2003 “În ce fel și-a pus noua cultură amprenta asupra mea?”…
A.R.: De ce titlul “Fragment dintr-un viu”?
I.G.: Poezia nu are niciodată, ca punct de plecare, imaginea unitară a vieții, coerența ei, dacă există o coerență. Și cum
ar putea exista, dacă uitarea te privează de propria ta existență,
dacă mari bucăți din ea nu-ți mai aparțin. Iar atunci când îți
amintești, ce-ți amintești? Versiuni ale propriei tale vieți, fiecare vârstă avându-și propria sa versiune a trecutului. Aproape întotdeauna actul de a scrie izolează un fragment al psihicului. Ca și al corpului, de altfel. În definitiv există o memorie a ochilor diferită de cea a pielii sau a brațelor. Pe de altă
parte, poezia își distruge obiectul (iubit), “personajul”, îl destructurează; procedând la o renunțare, ea încearcă să sesizeze această renunțare, să-l recupereze în altă dimensiune, cel
puțin fragmentar.
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Grupul de la Durău

[...] Boom-ul presei post-decembriste, după obţinerea libertăţii de exprimare, a creat un teren fertil ieşirilor în public a scriitorilor. Colocviile, dialogurile, întîlnirile ocazionale s-au liberalizat şi s-au înmulţit. Confuzia de valori, în astfel de situaţii, devenea
un pericol, nu numai estetic, ci şi social. Selecţia s-a făcut rapid. Atât a presei literare
de calitate cât şi a scriitorilor. Pe lângă revistele literare de tradiţie, au apărut noi reviste, cum au fost pentru acea perioadă „Contrapunct”, „Interval”, „Timpul”, (coordonat
de Cassian Maria Spiridon), „Literatorul”, „Calende”, care între timp au dispărut, dar şi
„Poesis”, „Euphorion”, „Arca”, „Discobolul”, „Hyperion”, „Dacia Literară”, „Apostrof”, „Poezia” şi altele, din categoria celor care contează, în paralel cu explozia aşa-numitei „presei literare de apartament”, care, prin publicarea în paginile lor a tuturor veleitarilor,
induceau spre o imagine deteriorată a perceperii literaturii adevărate.
În acest context al istoriei recente a apărut „Grupul de la Durău”, care, la un an de la
constituire, a editat primul număr al revistei „Caietele de la Durău”, din care au apărut,
până în 1998, şase numere. [...] Grupul i-a avut la început în componenţă pe următorii:
Adrian Alui Gheorghe, Liviu Ioan Stoiciu, Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian, Nicolae
Sava, Radu Florescu şi Doina Popa.
[...] La început, grupul se întâlnea sporadic. Regula întâlnirilor, aşa cum reiese din
paginile revistei, a stabilit-o apariţia acesteia. Erau întâlniri trimestriale, care, cu timpul, după încetarea apariţiei revistei, s-au transformat în întâlniri prilejuite de aniversările membrilor grupului. Liviu Ioan Stoiciu s-a retras din grup la puţin timp după ce
revista „Caietele de la Durău” nu a mai apărut, dar şi după conflictul provocat de un
grup de scriitori ieşeni care, la câţiva ani de re-apariţie a revistei „Convorbiri literare”,
l-au contestat vehement în presa centrală pe Cassian Maria Spiridon, redactorul şef al
acesteia. Grupul s-a întâlnit în continuare. Se întâlneşte periodic şi acum (2012).
1. Ce a însemnat grupul de la Durău pentru dumneavoastră, ca membru al lui?
2. În contextul acelor ani, unde îl plasaţi ca orientare poetică, literară?
3. A intrat în conştiinţa celor interesaţi de fenomenul literar românesc?
4. „Caietele de la Durău” au avut vreun rol în peisajul literaturii române de
atunci?
5. Dacă îi găsiţi un loc în istoria recentă a literaturii române?
anchetă realizată de Mariana rânghilescu
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Anchetele revistei

ADRIAN ALUI GHEORGHE

1. Într-o lume aflată mereu în
conflict, la nivel planetar dar şi
la nivel interuman, local, unirea
şi reunirea noastră la Durău, periodic, însemna o evadare de pe
frontul realităţii noastre imediate. Nu am premeditat în privinţa frecvenţei întâlnirilor, a duratei de realizare a acestor întâlniri. Limpede a fost doar componenţa grupului care a fost făcută pe baza unor afinităţi verificate în (de) timp, numărul de locuri a fost fixat de conformaţia cabanei la care ne întâlneam, pe care o obţineam pe gratis de la UFET, apoi a contat disponibilitatea fiecăruia de a se integra într-o formulă care nu impunea reguli stricte, ci doar posibilitatea de a participa
la întâlniri. Muntele Ceahlău, care îşi lasă umbra peste
Durău, a fost un argument, dacă ai fost doar o singură
dată în preajmă, ţi se face mereu dor şi revii. Şi astfel revenim acolo sau revenim „în spiritul şi în numele Ceahlăului” în alte locuri din preajmă, de vreo douăzeci de
ani. „Grupul de la Durău” e, în fond, o formulă de alint
pentru un exerciţiu de prietenie literară şi nu numai, verificat în vreo două decenii, cu suişuri şi coborâşuri, dar
egal în admiraţie pentru valoarea fiecăruia cînd a fost
cazul, cu amendări fireşti, când situaţia a impus-o. De la
grupul de bază la invitaţi, ca să enumăr aici pe câţiva:
Luca Piţu, Radu Săplăcan, George Vulturescu, Ion
Zubaşcu, Florin Săsărman, Ioan Ţepelea, Christian W.
Schenck, Lucian Vasiliu, Valeriu Stancu, Vasile Spiridon,
Gheorghe Mocuţa, Marin Mincu şi alţii, care nu-mi vin
în minte acum, cred că lista în sine vorbeşte despre un
dinamism al ideilor care ne-au atins, despre intersecţia
literară pe care am realizat-o conştient sau inconştient.
Oricum, am trăit.
2. Durăul fiind sub muntele Ceahlău, orientarea poetică, literară a grupului era una specifică: spre vârful
muntelui, spre pisc! Glumesc, evident. Nu a fost vorba
de fixarea unei ideologii literare, nici pe departe, am venit fiecare cu combustia lui literară şi cu disponibilitatea
de taifas. Umorul a fost primul liant, cred că niciodată
bancurile nu au sunat mai bine şi mai artistic, decât la
aceste întruniri. Şi anecdotele literare. Fiecare şi-a transformat viaţa lui într-o poveste, la acele întâlniri. Dacă întâlnirile au avut şi „o componentă” literară, dimensiunea, consistenţa şi importanţa ei o vor judeca cei care au
timp şi chef să o facă. Dacă se va găsi cineva...! Dincolo de asta, nu noi, cei implicaţi, putem judeca nivelul a
ceea ce a fost şi a ceea ce am provocat, ci „memoria” locului, a momentului literar.
3. E posibil să fi intrat, de vreme ce, chiar în acest context, al dialogului nostru, vorbim de o lucrare de masterat...! Oricum, în lumea noastră dezbinată din societatea românească, din lumea artistică plină de genii „neînţelese de comeseni”, gruparea şi întrunirile ei periodi-
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ce au stârnit curiozitatea, invidia uneori şi chiar au provocat atacuri şi insidioşenii proprii lumii noastre balcanice. Unii aveau impresia că în interiorul grupului facem politică, literară sau de altă natură, de asta am avut
spioni care s-au infiltrat o seară, două, între noi şi au rămas dezamăgiţi de faptul că noi nu puneam ţara la cale,
nu împărţeam funcţii, premii, influenţe. Trăiam pur şi
simplu. Sărbătoream cărţile noastre şi pe ale confraţilor.
Sărbătoream familiile care îşi permiteau să accepte, mai
ales la început, că nu toată lumea românească a intrat să
gâfâie în maratonul capitalismului sălbatic. Gruparea a
căpătat şi o „dimensiune literară” abia când am scos revista „Caietele de la Durău”, cele şase numere nu pot să
nu însemne ceva, măcar în istoria Durăului şi, în acelaşi
timp, în biografiile fiecăruia dintre participanţi. Revista
există, e concretă, a fost comentată. Personal am dezavuat ideea de gaşcă literară în orice moment, de asta cred că
grupul a fost format din oameni liberi care nu şi-au încărcat conştiinţa cu lucruri şi fapte discutabile. Nu cred
că ar avea cineva argumente în acest sens.
4. „Caietele de la Durău” nu au avut un rol premeditat, dar au intrat în dialog cu confraţii din ţară, au atras
atenţia asupra unei modalităţi absolut noi de a face literatură pe suportul prieteniei, al unei gratuităţi asumate, înţelese. Faptul că un Ion Cocora ne-a atacat la baionetă în nu ştiu ce revistă (Literatorul, cred), revenind
obsedant, faptul că alţi comentatori au scris la superlativ despre revistă şi despre coerenţa grupului, înseamnă
că „aventura” noastră e şi ea vreo virgulă pe retina vremii, dacă e să folosesc vorbe preţioase.
5. Da, în măsura în care individualităţile care compun gruparea contează în istoria recentă şi istoria adevărată a literaturii, a culturii.

GELLU DORIAN:

1. La început, „grupul” a însemnat doar o întâlnire a prietenilor,
a acelora care s-au privit cu
atenţie în timp, la diverse întâlniri, cum au fost, în special, Colocviile de Poezie de la Târgu
Neamţ, şi şi-au spus că ar fi bine
să se întâlnească undeva, la o cabană din Munţii Neamţului, din
când în când.
Ideea unor astfel de întâlniri
îşi are originea într-o mai veche
propunere a regretatului poet Aurel Dumitraşcu. Ideea a
preluat-o prin anul 1992 Adrian Alui Gheorghe, care, în
timp, s-a îngrijit cu atâta dăruire de opera poetului plecat de tânăr dintre noi. A ales chiar cabana la care să ne
întâlnim, cea propusă, pe când trăia, de Aurel Dumitraşcu – Cabana UFET de la Durău, fratele lui Aurel, John, fiind inginer silvic, înlesnind întrucâtva accesul în acea cabană. Prima întâlnire a fost fără prea multe pregătiri. Nu
am participat. Asta se petrecea în 1993. Grupul nu era
compact, dar se cristaliza. În 1994, am fost invitat şi eu
HYPERION
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de către Adrian Alui Gheorghe. Eram următorii şi aceştia au rămas până în 2001, când, Liviu Ioan Stoiciu s-a retras: Adrian Alui Gheorghe, Radu Florescu, Nicolae Sava,
Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Doina Popa
şi Gellu Dorian. La care, fiind o întîlnire de prieteni, erau
prezente soţiile şi copii. Armonia, astfel, era asigurată şi
sudarea grupului s-a făcut în scurt timp. În primul rând,
ne întâlneam câteva zile la final de săptămână, de câte ori
se ivea posibilitatea. Ne adunam la Piatra Neamţ, la Adrian şi Radu, apoi, cu o dubiţă, ne deplasam la cabana de
la Durău. Astfel izolaţi, dependenţi de mijlocul de transport, stăteam acolo şi ne împlineam voinţa de a comunica, de a ne face planuri, de a socializa, cum se spune mai
nou. Asta a însemnat, în primul rând Grupul de la Durău,
care nici măcar nu a fost botezat aşa de la prima întâlnire, ci pe parcurs, când el a intrat în atenţia altora, iar noi
am conştientizat importanţa lui. În al doilea rând, dacă
este să luăm în calcul că toţi eram literaţi, grupul trebuia
să însemne şi o remarcă de această nuanţă. Şi a însemnat
foarte mult pentru toţi membrii grupului. S-au eliminat,
din capul locului, ierarhiile. Nu că ele nu ar fi existat şi
nu există încă. Nu acesta era scopul nostru, de a ne diferenţia, ci de a ne simţi foarte bine peste toate câte se întâmplau în jurul nostru. Unii dintre noi aveam mai mult
succes, eram mai prezenţi în edituri, în presa literară, în
atenţia criticilor. Nu am dorit să facem, unul pentru altul,
trafic de influenţă. Nici nu se putea, nici nu a fost cazul.
Fiecare, din acest punct de vedere, a mers pe cont propriu.
Unii aveau edituri, conduceau reviste, organizau colocvii, concursuri literare, alţii doar participau la proiectele
unora sau celorlalţi (Adrian Alui Gheorghe organiza Colocviile Naţionale de Poezie de la Piatra Neamţ, edita revista „Antiteze”, a iniţiat şi organizat zece ediţii ale Concursului Naţional de Poezie „Aurel Dumitraşcu”; Cassian
scosese revista „Timpul”, avea Editura „Timpul”, urma să
preia, în 1996, revista „Convorbiri literare” şi să editeze
revista „Poezia”; eu editam revista „Hyperion”, eram redactor şef al Editurii Axa, organizam Concursul Naţional
de Poezie „Porni Luceafărul…”, „Zilele Eminescu”, iniţiasem din 1991, la Botoşani, Premiul Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu”, am început din 1997 să editez la Axa
colecţia „La Steaua – Poeţi optzecişti”; Liviu Ioan Stoiciu
era redactor la „Viaţa Românească” şi umplea coloane de
ziar la „Cotidianul”; Radu Florescu se implica în acţiunile
noastre, fiind singurul „om de afaceri” dintre noi; iar Nicolae Sava, de asemenea, era şi el redactor la ziarul „Ceahlăul”). Suficiente motive pentru a ne orienta discuţiile
de fiecare dată când ne întâlneam şi spre „cultura vie”, la
a cărei viaţă participam şi noi destul de activ. O altă alternativă, cel puţin din punctul meu de vedere, dar cred
că şi al celorlalţi, nu ne doream să devenim un punct de
atragere a atenţiei asupra noastră, pentru că totul decurgea foarte bine, iar prezenţa grupului în conglomeratul
mare şi divers al breslei devenea evidentă: unele întâlniri
ale noastre adunau şi alţi scriitori, care, privind din afară, au dat însemnătatea pe care noi, atunci, nu o cuantificam, dar care, peste ani, odată cu apariţia „Caietelor de
la Durău”, a devenit o marcă.
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2-3. Dacă este să ne gândim că, de la începuturile literaturii noastre, mai exact de pe la mijlocul secolului
XIX, când se profila „cercul” de la Junimea, apoi, cel de
la „Sburătorul”, ori recunoscutul „Cerc de la Sibiu”, ca să
nu mai amintesc aici de cercul echinoxiştilor clujeni, ori
Cenaclul de Luni, sau cele din jurul revistelor studenţeşti
din Iaşi, Timişoara, Bucureşti, prezente acum în diverse
discuţii când este vorba despre o perioadă sau alta a istoriei noastre literare, păstrând proporţiile, „Grupul de
la Durău”, de o cu totul altă geneză decât toate celelalte
amintite mai sus – ca de altfel şi unii dintre membrii grupului –, nu este încă „localizat” în vreo discuţie care să
conteze, privind contextul acelor ani. Depinde, evident,
de evoluţia membrilor grupului şi de cum ştiu ei să dea
importanţă „fenomenului”. Un studiu de caz, dacă s-ar
pune problema într-un cerc universitar, sau chiar preuniversitar, ar putea evidenţia importanţa acestuia prin
ceea ce înseamnă fiecare membru în parte (sau ce însemna la acea vreme de început de existenţă a grupului
fiecare dintre ei). Or, pentru cunoscători, se ştie că toţi
scriitorii care făceau parte atunci din grup erau nume
recunoscute de breaslă, cu evidente prezenţe în paginile de critică literară, cu premii, de asemenea, care contau (USR, Academie, ale revistelor importante). Însă nu
există încă un interes pentru evidenţierea lui, pentru că
nici membrii grupului, de cel puţin treisprezece ani, de
când nu mai apare revista, în cadrul întâlnirilor lor, sau
în cadrul altor întâlniri, nu au făcut caz de acest lucru,
nu au făcut lobby-ul necesar. Însă cred că plasarea „Grupului de la Durău” poate avea locul pe care orice grupare
literară care contează şi l-a căpătat cu trecerea timpului.
Cât priveşte „conştiinţa celor interesaţi de fenomenul
literar românesc”, ce se poate spune? Faptul că acum se
discută despre el, chiar în cadrul unei lucrări de master,
asta înseamnă că un prim pas s-a făcut. Şi asta a depins
şi de importanţa căpătată de fiecare membru al grupului, individualitate luată în parte, dar şi, probabil, de ceea
ce a însemnat revista „Caietele de la Durău”, din care au
apărut şase numere, şi în care, chiar de la primul număr,
a apărut şi „programul literar” al grupului. Din acel moment Grupul de la Durău poate conta şi intra, cu atâta
cât este, în conştiinţa celor care urmăresc îndeaproape
viaţa literară de la noi.
4. Revista „Caietele de la Durău”, la vremea apariţiei, prin anchetele pe care le publica, a stârnit valuri serioase, de la reacţia preşedintelui de atunci al Academiei
Române, Eugen Simion, care a luat, astfel, în calcul ancheta despre reevaluarea scriitorilor români, la tot soiul
de comentatori, fie in ziare de mare tiraj, fie în revistele
literare, care au remarcat astfel „fenomenul”. Cele şase
numere au reuşit, prin vivacitatea şi insolitul lor, să atragă atenţia, dar şi să schimbe ceva din mentalitatea grupului. Ba chiar să emuleze, fie în interior, fie în afara lui.
Ceea ce a însemnat mult. Din păcate, în ceea ce priveşte apariţia şi apoi dispariţia revistei, grupul nu a evoluat în bine. Revista va rămâne, fără îndoială, ca un reper,
dacă nu în evidenţele istoriei literare, în cele ale noastre
şi ale celor care cunosc acest fenomen. Despre rolul ei în
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peisajul literar românesc nu se poate vorbi, aşa cum am
spus, decât prin prisma rolului fiecărui membru al grupului, care, sperăm, nu va uita de existenţa revistei care,
atunci, le-a dat un impuls spre o conştientizare artistică,
dacă pot spune aşa, sau mai curând, unul de importanţă într-o lume care părea cucerită de o altfel de perspectivă decât cea estetică.
5. Istoria recentă a literaturii române, dacă este să ne
uităm la cei care o scriu, nu consemnează fenomene mai
ample, de mult încetăţenite, darămite o revistă de cerc
sau existenţa unui grup. În istoriile lor, nici N. Manolescu, nici Alex. Ştefănescu, să dau două exemple care contează, fiind cărţi viu comentate, cu mari calităţi, nu iau
în evidenţă, de exemplu, revistele literare în jurul cărora s-au format scriitorii români ai momentului, cercurile din jurul acestor reviste, care, în fond, fac istoria. Ci
doar produsul acestor cercuri, operele unor scriitori, nu
şi aria lor de influenţă. Prin urmare, Grupul de la Durău,
din acest punct de vedere, nu-şi va găsi loc, ca grup literar în sine, prea repede în vreo astfel de evidenţă. Însă el,
aşa cum este şi acum, îşi va găsi loc prin reprezentanţii
lui, care au intrat sau vor intra în atenţia celor care fac
astfel de evidenţe care contează.

RADU FLORESCU:

1-5. Uneori în viaţă, un grup de
oameni adună sau risipesc în jurul lor întâmplări, prietenii, destine. Dacă există o idee comună,
dacă timpul pe care l-am trăit
atunci a fost benefic, asta s-a văzut de-a lungul anilor. Odată cu
trecerea lui Aurel Dumitraşcu
într-o lume mai bună (!), gândul
că un prieten drag s-a dus atât
de repede a condus la iniţierea
câtorva întâlniri care mai apoi
s-au cristalizat sub forma unui grup de prieteni - scriitori.
În acel grup ne-am petrecut tinereţea, ne-am scris
cărţile, ne-am trăit o bună parte din viaţă, au fost şi sunt
cei mai frumoşi ani ca prietenie literară pe durata a două
decenii. Pentru mine, grupul a însemnat bucurie, speranţă, trăiri memorabile, prietenii pe viaţă.
În contextul vieţii literare de atunci, să amintesc că
era după revolta din 1989, fiecare scriitor al grupului
avea în faţă un timp al său, o întreagă viaţă nescrisă, iar
noi priviţi ca scriitori ai generaţiei 80, încercam să desluşim libertatea pe care o aveam. Acel moment de coeziune scriitoricească avea să debuteze cu publicaţia Caietele de la Durău, care avea ca program neliniştile noastre
zilnice, temele alese le propuneam de la un număr la altul în singurătăţile noastre, prin experienţele pe care leaveam, deschideam câte o uşă în ceea ce însemna atunci
viaţa literară. Ne recunoşteam în textele pe care le scriam, împovăraţi uneori de prostia din lume, de gândurile meşteşugite ale unor confraţi miraţi de experienţa
noastră ca grup.
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Cărţile care ne apăreau închipuiau lumea, erau imaginea, garanţia că neputându-ne suporta singurătatea,
scriam bucurându-ne. Se vorbea cu însufleţire, cu patimă, petreceam nopţi şi zile de poveste, recunoscând în
fiecare dintre noi o experienţă, un destin. Prea puţini au
fost interesaţi de mişcarea noastră pentru că erau mult
prea talentaţi să ne observe, ori spiritul creator al multora depăşea spaţiul moldav unde noi existam.
Rolul Caietelor de la Durău rămân în memoria noastră şi a cuvântului scris ca un experiment literar al acelor vremuri, al stării de spirit care ne anima viaţa, care
conştientiza în fiecare dintre noi o realitate, un destin,
o stare.
Noi putem spune multe, dar de cele mai multe ori istoria va decide, timpul va fi cel care va cerne nemilos. Nu
pun la îndoială că a fost o lucrare minunată, că uneori
ne-am identificat cu acea grupare literară, dar în întregul
lor, Caietele de la Durău au fost casa noastră ani buni. E
greu de spus dacă întâlnirile noastre, cărţile noastre, au
modificat într-un fel peisajul literaturii române, singura certitudine rămâne prietenia şi cărţile care ne stau în
faţă uneori. Nu am fost interesaţi să fim receptaţi întrun mod anume, iar proiectele noastre culturale erau în
mare parte o formă de existenţă a acelor timpuri.
Ierarhiile nu au fost niciodată punctul meu forte, o
privire de ansamblu mă face să cred că istoria literară
va înregistra undeva şi experienţa noastră ca grupare literară.
Mă întreb uneori dacă poezia m-a salvat, dacă prietenia celor din jur a fost un semn bun în viaţa mea, dacă
într-un anumit fel am învins uneori timpul, recunosc cu
mâna pe inimă că totul a meritat.
Poate că există o lume care adoarme şi o lume care
te ţine treaz pentru că oriunde aş fi şi orice gând mi-ar
pustii sufletul, rămân alături de cei care mi-au fost prieteni dragi. Locul nostru în lume începe şi sfârşeşte la
masa de scris. Restul până la moarte sunt întâmplări, nuanţe, eşecuri.

DOINA POPA:

1-5. Pentru mine Grupul de la
Durău a fost cel mai frumos lucru care s-a întâmplat în această viaţă.
A fost aşa, ca şi cum, într-o
lume agitată şi cuprinsă de alienare, s-ar fi deschis o trapă spre
un alt spaţiu, un câmp de energie benefică, ce avea să ne dăruiască pentru mulţi ani, firul viu.
Naşul grupului a fost Adrian
Alui Gheorghe. Tot el a fixat şi
spaţiul unde urma să se desfăşoare experimentul, o bucată de rai străjuită într-o parte de munţi înalţi în altă
parte de un râuleţ vijelios şi în altă parte de un deal plin
de brânduşe pe care, dacă te urcai ca să picoteşti sub soarele de munte, era ca şi cum ai fi făcut yoga, trăgând în
plămâni aerul păstos chiar şi fără să-ţi ritmezi respiraţia după o regulă anume. Nu ştiu câte speranţe ne-am făHYPERION
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cut fiecare, odată porniţi la acel prim drum. Dacă avea să
nu iasă nimic deosebit ar fi rămas o întâlnire între prieteni şi tot era ceva. Atunci, la început, nu aveam maşini aşa că am plecat spre Durău într-o dubă, închiriată de naşul grupului Adrian Alui Gheorghe, dubă careşi zgâlţâia cu zgomot tablele abia îmbucate şi scotea un
fum de te îneca. Eram cu toţii acolo, glumeam râdeam
aşezaţi care pe unde printre bagaje şi sacoşe cu de-ale
gurii cumpărate din piaţa de la Piatra Neamţ. Mai târziu aveam prea multe maşini de nu mai încăpeau în curte dar nu ştiu dacă ne simţeam mai bogaţi decât în dubiţa zgâlţâitoare şi plină de fum.
Încă de atunci de la prima întâlnire am fost însemnaţi cu firul viu aşa încât, vieţile noastre şi ale familiilor noastre, au început să se împletească într-una singură într-o poveste fără sfârşit. La fiecare întâlnire se mai
scria un capitol şi abia aşteptam să ne revedem ca să ne
continuăm povestea începută.
În curtea cabanei se afla chioşcul sub care se adăpostea masa hexagonală care avea să devină laitmotiv în Caietele de la Durău. Masa hexagonală a devenit noţiune
abstractă titlu de rubrică a dezbaterii pe diferite teme.
Când eram oameni normali, în chioşc, la masa hexagonală, mâncam supă a la Nuţi şi friptură preparată de băieţi pricepuţi. Când ne dădeam de trei ori peste cap şi deveneam scriitori, ne aşezam la masa hexagonală, fiecare
pe locul ocupat la început şi stabileam ce urma să apară în următorul număr din Caietele de la Durău şi toate problemele organizatorice legate de apariţia revistei.
Dacă nu am fi scos revista, probabil că întâlnirile noastre ar fi rămas într-un semianonimat. Deşi e cam greu,
în lumea scriitorilor, să păstrezi secretul mai ales că întâlnirile noastre aveau să se nuanţeze - mai aveam şi câte
un invitat ales pe sprânceană.
În tot cazul, prin Grupul de la Durău noi am întins o
punte către un ideal. Şi atunci când ceva iese de sub tipar, începe să deranjeze. Prin urmare, mai multe forţe
potrivnice din afară şi din noi s-au aliat ca să ne dărâme.
Din păcate, nici noi nu am găsit în interiorul nostru
tăria de a continua. A rămas doar firul viu care ne mai
animă din când în când.
Într-o zi, tocmai acest fir viu va ajunge să ne strângă
sub aceleaşi auspicii.
Grupul de la Durău şi Caietele de la Durău fac parte din literatură şi din istoria ei. Şi a rămas în conştiinţa
multora ca un experiment literar.

NICOLAE SAVA:

28

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

1. Dacă aş răspunde că a însemnat totul pentru mine acest
grup literar, aş minţi. La fel,
cum, dacă ai zice că nu a însemnat mare lucru în biografia mea,
aş afirma, la fel, un neadevăr.
Grupul de la Durău a însemnat
o parte luminoasă din biografia
mea literară. Numai faptul că
m-am simţit în acea perioadă
(şi numai) că nu sunt singur, că-

sunt aşteptat să particip la acele memorabile întâlniri
de la prima cabană în care am stat la Durău, apoi în altele, mi-a creat un sentiment de solidaritate literară cu
nişte scriitori, unii prieteni, alţii amici, pe care, până
atunci, îi cunoşteam, şi-i admiram, şi citeam, dar cu
care nu împărtăşisem niciodată, în grup, bucurii şi necazuri. Pentru că, trebuie spus, totul s-a bazat mai întâi
pe respect şi prietenie şi apoi pe afinităţile literare care
ne-au legat. Iar faptul că la acele întâlniri toţi membrii
grupului (cu excepţia mea, desigur) au participat cu familiile lor, soţii, copii, a fost benefic pentru că a dat diversitate întâlnirilor. (Dar, mai apoi, şi unele discuţii).
Caietele au venit mai pe urmă...
2. Unde poate fi plasat un grup de poeţi (şi o prozatoare) optzecişti din mai multe zări ale ţării, inegali ca
valoare, inegali ca vârstă, dar care au aceeaşi dorinţă de
a aparţine grupului, decât tot în cadrul generaţiei din
care provine? Grupul nu a avut o orientare poetică comună, fiecare dintre cei şapte scriitori care l-au alcătuit venind cu propriul său univers literar, mai ales că, la
momentul alcătuirii lui, membrii grupului erau scriitori
recunoscuţi şi nu tineri aflaţi la prima carte. Nu poate fi
plasat într-un loc, direcţie, anume, pentru că nu a avut
o orientare literară clară, distinctă, un program literar
(precum Cercul de la Sibiu, de exemplu), nu a avut un
mentor literar sau măcar un critic literar care să coaguleze ideile grupului şi să le dea o direcţie.
3. Nu, acest grup nu cred că a intrat în conştiinţa celor interesaţi de fenomenul literar, el fiind cunoscut şi
apoi recunoscut mai ales în rândul scriitorilor din aceeaşi generaţie care tindeau să adere la el. Unii dintre
prietenii noştri poeţi din ţară au şi participat la câteva
dintre întâlniri, dar nu au rămas pentru că nu s-au putut « lipi » de lumea de aici. Alţii au rămas doar cu dorinţa de a intra în grup şi, neavând această şansă, s-au
mulţumit doar cu invidia de pe margini sau, de ce nu?
cu admiraţia că poate exista prietenie adevărată între
un număr mai mare de 2-3 scriitori adunaţi la un loc.
4. «Caietele de la Durău» au avut un oarecare ecou
în peisajul literar din acea vreme, majoritatea revistelor literare în care s-a scris despre această revistă, inedită din punct de vedere al locului de apariţie şi ca organizare redacţională, au apreciat calitatea dezbaterilor
pe care le-a abordat în cele câteva numere. Evident, pe
alocuri, unele din anchetele abordate de redactori sau
unele rubrici au şicanat pe anumiţi scriitorii importanţi
din generaţiile mai vechi sau pe unii confraţi de generaţie. Câţiva au rămas şi acum cu această supărare faţă
de unii dintre membrii grupului. Nu cred însă că acest
grup literar şi această publicaţie a lui au avut un rol deosebit în peisajul literaturii române de atunci. El a fost
doar o pată de culoare în acest peisaj. Oricum, a fost o
experienţă inedită atât pentru viaţa literară din această
parte a ţării, Moldova, dar şi pentru peisajul publicistic. Afirm acest lucru pentru că în acea perioadă majoritatea revistelor literare din provincie erau stipendia-
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Marea întrebare este dacă Grupul de la Durău, după
te fie de Uniunea Scriitorilor din România ori de Guvern, fie de conducerile judeţelor sau de unele institu- atâtea prefaceri – e drept, marginale, ar putea, în actuţii culturale de pe lângă acestea. Caietele... nu au bene- ala lui structură, depăşindu-se varii vanităţi, să continue cu o nouă serie de Caiete, care să reflecte conjuncficiat de astfel de fonduri băneşti de la stat.
tura literară din al doilea deceniu al acestui mileniu?!?!
5. Dacă respectivele Caiete erau mai consistente, cu
un număr de apariţii mai mare, iar grupul ar fi avut un LIVIU IOAN STOICIU:
program literar cu care ar fi atras atenţia celor din jur,
1-5. Au fost 7 (şapte) – într-o
cu siguranţă că atât grupul cât şi Caietele ar fi avut acum
grupare de scriitori „gata forun loc în istoria recentă a literaturii române. Despre el
maţi”, membri ai Uniunii Scriise va mai vorbi - iată că se vorbeşte chiar prin aceastorilor din România-USR, azi
tă lucrare al cărei autor îmi cere aceste răspunsuri - dar
vedete, pe atunci doar recunosdespre el se va vorbi ca despre un fapt inedit, poate ciucuţi în plan profesional naţiodat, de istorie literară, petrecut la început de secol XXI
nal, personalităţi accentuate, ficând deja Uniunea Scriitorilor şi alte instituţii prin care
ecare fiind altceva: Adrian Alui
sunt înregimentaţi scriitorii români încep să dispară,
Gheorghe, Gellu Dorian, Radu
epoca Gutenberg fiind şi ea pe ducă.
Florescu, Doina Popa, Nicolae

CASSIAN MARIA SPIRIDON:

1. Grupul de la Durău a vrut şi
a şi reuşit să afirme că prietenia
este posibilă şi între scriitori. A
fost şi este şi în continuare (cu
destule păcate – toate omeneşti,
cum spune Poetul, legate de o
lopată de pământ) pentru mine
o bucurie, o oază de lumină,
putinţa de a fi într-o comunitate căreia doar prietenia, cu totul dezinteresată, îi dă temei şi
consistenţă.

2. Dacă prima întrebare trimite strict la Grupul de
la Durău, a doua pare a trimite la Caietele de la Durău.
Încă în cuvântul de deschidere de la primul număr am
afirmat că „vrem a da măsura, nu atât a unei generaţii,
cât a unei grupări animate de a afirma, în aceste vremuri sărace, că literatura n-a pierit”. Bineînţeles, literatura şi anchetele propuse în cele şase numere – atâtea
au rezistat vanităţii unora dintre noi – au fost cele care
marchează/ au marcat generaţia ‚80 – generaţie căreia,
vrem nu vrem, îi aparţinem. Caietele au fost şi rămân
expresia literară a Grupului de la Durău.
3. Reacţiile din presa literară a acelor ani stau mărturie clară asupra impactului destul de puternic provocat de apariţia şi problematica dezbătută în Caietele de
la Durău – fenomen unic în peisajul publicistic literar
postrevoluţionar.
4. Despre rolul Caietelor de la Durău în peisajul literaturii române de atunci – şi de ce numai de atunci?! –
sunt îndreptăţiţi să se pronunţe istoricii literari. Noi, ce
am avut de făcut/ spus – am împlinit prin paginile publicate în Caiete – cum se spunea la Junimea – autorul
a vorbit, autorul trebuie să tacă!
5. Locul îi este asigurat prin unicitatea despre care
afirmam la răspunsul de la întrebarea a treia.
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Sava, Cassian Maria Spiridon,
Liviu Ioan Stoiciu. A fost o minune că timp de cinci ani (1995-1999) întâlnirile de la
intrarea în staţiunea Durău, la o cabană modestă de
lemn (de pe malul unui pârâu de munte gălăgios; nu
mai ştiu, cred că era proprietate a Romsilva, sau cum se
chema pe atunci; Adrian Alui Gheorghe, prin relaţiile
lui din judeţul Neamţ, reuşea să facă rost de ea, când şi
când), au funcţionat sentimental, lăsându-se la o parte
felul de a fi al fiecăruia, diferenţele date de gol de atitudinile publice, de opţiunile politice sau literare (unele
se băteau cap în cap), sau prieteniile în particular. În
acest grup am înţeles cât de greu se atenuează neînţelegerile sau conflictele (inevitabile între scriitori care gândesc liber). Eu, cel puţin, regretabil, nu aveam disciplina unor reguli (nu aveam experienţa unui membru de
partid, de exemplu, care ştie ce important e compromisul cu colegul)…
Totul a pornit într-o joacă literară de prieteni scriitori, reuniţi la o zi de naştere a unuia dintre cei şapte, la
această cabană – era surpriza lui Adrian Alui Gheorghe
să o petrecem aici. Nu mai ştiu a cui a fost ideea să ne
reîntâlnim mai apoi trimestrial, pe cât posibil, la această
cabană (noi suportam cheltuielile de transport şi masa,
cabana ne era oferită gratuit) şi să scoatem o revistă a
grupului, tip carte, pe cheltuiala celor ce aveau posibilităţi din grupul nostru, la Editura Timpul, a lui Cassian
Maria Spiridon (el apare, de altfel, pe cele şase numere
ale publicaţiei, ca „redactor coordonator”). Entuziasmul de la început a fost de neuitat. Repet, prietenia de
departe dintre membrii Grupului de la Durău venea de
dinainte de Revoluţie, legată pe compatibilităţi literare
şi pe respect reciproc. În principal ne lega „optzecismul”,
starea lui de spirit. Mie şi prozatoarei Doina Popa, soţie,
ne-a plăcut din start propunerea să scriem obligatoriu
pentru fiecare număr al revistei Grupului, Caietele de la
Durău, noi am mai trecut printr-o asemenea experienţă la un cenaclu studenţesc pe care l-am condus la Bucureşti, între anii 1972-1974, intitulat „3,14” sau „Pi” şi
la care era obligatoriu să citim, toţi membrii lui, la fiecare şedinţă săptămânală de cenaclu, numai texte originale, „să ne formăm mâna” (sau să ne regularizăm scriHYPERION
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sul). Neobişnuit, la Caietele de la Durău am scris despre
cărţile membrilor din Grup (ceea ce a provocat stupoare în rândul cititorilor avizaţi, dar ne admirau demersul sincer). Natural, cele şase numere ale revistei-carte
a Grupului de la Durău (care avea permanent invitaţi; şi
la cabană, şi în revistă) reflecta şi realităţile literare ale
anilor în care ele au apărut. Interesant, strict statistic, a
existat şi un al şaptelea număr al Caietelor de la Durău
pregătit să apară (care n-a mai apărut datorită fricţiunilor legate de banii de editare), care ar fi egalat la număr membrii Grupului. Era un grup de scriitori moldoveni (cu o sensibilitate specifică). Poate sunt subiectiv, dar trebuie să subliniez: cele şase numere ale Caietelor de la Durău sunt remarcabile prin conţinut şi trimiteri, ele pot fi pentru istoria literaturii române un filon de minereu… aurifer (sau de uraniu; pe lângă Durău au fost mine de uraniu). Pentru mine, perioada întâlnirilor de la Durău (ele s-au prelungit şi după ce n-a
mai apărut publicaţia Grupului) a fost unică în viaţă, de
felul meu fiind un singuratic, inadaptabil la o viaţă literară de grup. Veneam la cabana modestă din Durău
(care ni se părea a fi providenţială) cu familiile, cu soţiile, chiar şi cu copiii. În plus, aveam mereu invitaţi care
se simţeau bine cu noi… Soţia, Doina Popa, era fericită că vine aici (ea e fire sociabilă). Eu, sosit de la Bucureşti la Cabana de la Durău, la poalele Ceahlăului, abia
aşteptam să urc pe munte, fie şi singur (am dintotdeauna pasiunea ascensiunilor). Pentru mine, totodată, a
fost o perioadă de creaţie nesperată (de altfel, am scris
proze în care sunt personaje chiar cei prezenţi la cabană, am scris şi poeme recognoscibile locurilor din jurul Durăului). Am şi un jurnal al acelor zile ale întâlnirilor noastre de la Durău, scris de mână, în fugă la faţa
locului, pe caiete de voiaj (nu ştiu pe unde le-am pus,
dar ele există), Dumnezeu ştie dacă-l voi publica vreodată. Ar fi meritat, în timp, după ce s-au închis Caietele de la Durău să fi apărut cei şapte membri ai ei într-o
antologie reprezentativă, să impună un stil al vieţii literare de Grup. Aşa a fost să fie, eu şi Doina Popa să ne
vedem de drum, la un moment dat (nu mai ştiu exact
de când; ştiu doar că toţi membrii Grupului au devenit şefi înlăuntrul sau în afara USR şi au devenit inaccesibili, tare dificil de abordat de mine; fiecare a ţinut
la punctul lui de vedere, a apărut intoleranţa) şi Grupul
de la Durău să se perpetueze într-o altă structură, dacă
am înţeles bine, creând confuzii. Au intervenit zâzania
colegială şi criticile nedrepte, neasumarea unor neînţelegeri. Ne-au despărţit opţiunile politice şi caracteristicile legate de ele (mai exact, mie mi se reproşa că eram
în opoziţie faţă de ei). Eu am reacţii instantanee la atacurile nedrepte şi nu cer nimic în schimb atunci când
iau atitudine publică. Deşi am fost plecat din Grup (habar nu am dacă am fost exclus), i-am apărat pe membrii
Grupului în momente-cheie ale unor post-războaie ale
lor publice. Îmi place corectitudinea, onestitatea. Sigur,
contează ce ne-a unit şi ce rămâne: cele şase numerecarte ale Caietelor de la Durău şi ecourile din opera fiecăruia dintre membrii Grupului. Pentru mine, Grupul
de la Durău a fost o trecere printr-un tunel de lumină
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– poate eu am fost singurul care am descoperit întunericul de la capătul lui.
Ca orientare literară? Trebuie relativizat, membrii
Grupului n-au fost pe aceeaşi baricadă (ba chiar am
avut senzaţia că fiecare a avut ridicată o baricadă a lui).
Eram optzecişti „ca ideologie” (am completat formula de a scrie a optzeciştilor), fiecare şi-a demonstrat că
merită să ocupe un loc al lui în literatura română „pe
propriile picioare, nu în grup”. Chiar avem de a face
cu scriitori de primă mână în acest Grup. Altfel, fiecare membru din Grupul de la Durău are ritmul lui de a
scrie şi de a publica o carte, unii sunt mai înstăriţi, alţii trag mâţa de coadă, au altă perspectivă asupra lumii
(unii călătoresc în străinătate regulat, alţii nu ies din
ţară), unii conduc instituţii sau reviste literare remarcabile, alţii nu conduc nimic…
Dacă a intrat acest Grup în conştiinţa publică a celor
interesaţi de fenomenul literar românesc? Da, nu s-a uitat, era un Grup invidiat, de unii privit cu bună-credinţă, de alţii… Grupul de la Durău, cât am făcut parte din
el, n-a fost niciodată considerat o gaşcă. Apoi, atunci
când au apărut, Caietele de la Durău au fost un model
de originalitate, au scos şi scântei, a fost o publicaţiecarte „vie” (de 100 de pagini, scris mărunt) receptată instantaneu, de atitudine, inclementă, crezută pe cuvânt.
Mare păcat că nu s-a perpetuat până azi…
Dacă a avut vreun rol în literatura română această
publicaţie? Are vreo revistă din ţară acest rol? Ea a dat
exemplul unei regrupări scriitoriceşti viabile, „pe banii ei”, în orice caz, care promova prietenia critică (doar
cea care nu te menajează). Au încercat şi alţii să ne calce pe urme, formând alte grupări (nu mă refer la douămiişti, care sunt numai grupuri-grupuri, şi nu numai pe
Internet). Noi, între noi, membrii Grupului, ne certam
inclusiv la Durău la cabană „constructiv” pe subiecte,
intram în polemici, nu ne menajam. Important însă:
ne respectam reciproc atunci (ne respectăm şi azi opera literară, doar că evităm să ne mai întâlnim ca „prieteni de familie”)… Un loc al fostului Grup de la Durău
în istoria recentă a literaturii române? Va avea tot timpul un loc, atâta timp cât fiecare membru al Grupului
va conta, va fi un nume, Caietele de la Durău fac parte din biobibliografia fiecăruia. Toţi cei şapte membri
sunt identificaţi cu acest Grup şi cu aceste Caiete de la
Durău. Practic, eram un grup mic (format din membri
apropiaţi sufleteşte, cu caracteristici aparte) în cadrul
grupării mari optzeciste (care ar trebui să consemneze
printre reuşitele ei şi întrunirea Grupului de la Durău).
Poate ar fi avut altă soartă Grupul de la Durău dacă,
între membrii lui, spiritul critic n-ar fi fost amendat şi
orgoliile n-ar fi explodat. Au apărut frustrări, inclusiv
economice sau legate de viaţa literară. Oricum aş luao, fondarea Grupului de la Durău (cu sau fără mine şi
Doina Popa) a adus şi plus-valoare. O morală? Am auzit că nu mai există nici cabana unde ne adunam, a fost
„mâncată” din interior de o ciupercă…
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Mâna

Am trecut de 18 ani, dar nu înţeleg nimic din viaţa mea. În careul în care
suntem adunaţi de director, atunci când mi se rosteşte numele în faţa a
două, poate trei sute de elevi, pornesc livid spre centrul careului pentru
a mi se strânge mâna, dar mâna mea pur şi simplu nu e în stare să stea
întinsă. Îi este o ruşine teribilă. Nu pot răspune salutului directorului în
mod corespunzător, fac doar semnul acela de „Lăsaţi, nu e cazul, n-am
niciun merit în asta” şi mă retrag şi mai ruşinat. Toţi ceilalţi au trecut testul. De asta or fi râzând acum, nu?
Mi-e tare ruşine să ies în careul şcolii chiar dacă am participat la faza pe
ţară a Olimpiadei de limba şi literatura română, pentru că sunt cu un an
mai în vârstă decât colegii mei de clasă. Ruşine pentru că am rămas repetent în clasa a şasea chiar din pricina limbii române. În plus, mâinii
mele drepte îi e atât de ruşine că scrie noaptea ceea ce crede ea că sunt
poezii, încât nu îndrăzneşte să apuce mâna întinsă a directorului. Adică nu se poate ridica până la înălţimea ameţitoare a acesteia. E clar, şi
norocu-i o pedeapsă. Şi reuşita-i o pedeapsă. Cum să fac să dispar chiar
acum?
Am ajuns la 23, dar mâinii continuă să-i fie ruşine, mai ales când i se cere
să arate şi altora ce a scris. Încă nu crede că ceea ce scrie e cu adevărat
poezie. Este şi motivul pentru care un poem publicat pe atunci în revista studenţească a centrului universitar în care am ajuns rămâne îngropat vreme de treizeci de ani, nereluat în vreuna dintre cărţile mele. Mi-l
semnalează în prag de primăvară 2012 o fostă colegă, care-l culege din
îngălbenita pagină de revistă şi mi-l trimite. Mâna dreaptă se ruşinează
de el ca pe vremea când l-a scris, dar eu am decis să-l fac public la un cenaclu. Şi a trecut testul.
„A, nu, să nu crezi că vei mai scrie ceva nou cu degetele mele”, mă avertizează mâna mea dreaptă. „Mi-e ruşine de mine şi mi-e ruşine de tine şi
de poeziile tale. Conştiinţa mea e o conştiinţă a ruşinii. Mai bine roagăte pentru mine să nu mai tremur din cauza paharului. Şi roagă-te şi pentru tine să nu mai scrii.”
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Dimineaţa bibliotecilor

L-am întâlnit la puţină vreme după ce împlinise 90 de ani, la Muzeul Naţional al Literaturii Române, într-un grup de optzecişti care, cu un deceniu înainte, îl declaraseră şi pe domnia-sa optzecist. I-am fost prezentat
şi i-am spus: “E limpede de ce vă întâlnesc abia acum: pentru că acum
aţi devenit nouăzecist”. Era natural, surâzător şi tandru, aşa că m-am aşezat să-l admir în tăcere, pentru că nu mai întâlnisem niciodată un filosof
care să stea printre oameni obişnuiţi şi, în plus, rămăsesem din lecturi
cu convingerea că filosofii, pe cât sunt de rari, pe atât sunt de inabordabili, spre deosebire de poeţi care, nu-i aşa, sunt şi mulţi şi te mai şi copleşesc cu disponibilitatea lor.
Îmi amintesc că, nu departe de acel moment, colega mea Marcela Gheorghiu de la Ziarul de Duminică a consemnat o confesiune, încântătoare
în măreţia ei simplă, în care, printre altele, Mihai Şora spunea o poveste ce mi-a rămas la inimă, pentru că şi eu am iubit ce-a iubit domnia-sa:
cărţile, numai că, în cazul meu, a avea o bibliotecă acasă reprezenta un
ţel de neatins. Iată o parte din povestea spusă atunci de filosof şi reprodusă de colega mea sub titlul “Dimineaţa bibliotecilor”:
“M-am născut într-o casă cu bibliotecă, iar din primele clase de liceu miam şi constituit propria bibliotecă, extrăgând pe furiş din biblioteca tatălui meu cărţile care mă interesau şi ducându-le în camera mea, unde
ulterior mi-am făcut rafturi. Sigur că am fost prins în cele din urmă asupra faptului, dar, cum cărţile nu erau înstrăinate din casă, ci doar deplasate în interiorul ei, nu am fost pedepsit. Din acest punct de vedere,
tatăl meu a fost foarte liberal. Îmi asigurase, la Timişoara fiind încă, un
abonament la o librărie: eu îmi cumpăram cărţi, iar el trecea la sfârşitul
fiecărei luni şi le achita. Exista, desigur, şi o bibliotecă a liceului, de la
care împrumutam. În perioada aceea, ajunsesem să citesc până la trei
cărţi pe zi.”
L-am revăzut apoi, la o ediţie a Festivalului de Poezie organizat la Iaşi de
către Emil Stratan, iar ulterior la vizionarea unui spectacol în Bucureşti,
la sediul UNATC. Dar aceste întâlniri au fost revelatoare numai pentru
că, după aceea, se prelungeau la interior în nesfârşite irizări. Şi, pentru
că adevăratul nostru punct de întâlnire se află undeva sus şi într-un alt
timp decât cel ireversibil, îmi permit să reproduc în continuare un ecou
al întâlnirilor noastre din timpul profan:
“cum să te caut acum, când am aflat
că sunt doar o părere a ceea ce credeam că sunt?
cum să te caut acum
când tocmai cred că te-am pierdut?
cum să te caut eu, beţivul,
cum să te caut eu, necredinciosul,
cum să te caut eu, trădătorul,
cum să te caut eu, ratatul,
cum să te caut eu, murdarul,
cum să te caut eu, vita,
cum să te caut eu, nelegiuitul,
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cum să te caut eu, cel care nu mai ştie cine este,
cum să te caut eu printre lacrimi,
cum să te caut eu, nepedepsitul,
cum să te caut eu acum când tocmai ai sosit?
vinovatul care sunt e mai aproape de tine ca oricând.
mă vei ierta? mă vei ierta? mă vei ierta?”
Poate că am greşit acest final. Poate că trebuia să închei încă înainte de
a începe, pentru a acoperi cu adevăr conţinutul propoziţiei domnului
Şora „Trăirea speranţei se petrece fără vreun cuvânt”.

Î

Foarţă e Forţa!

În toamna anului 2007, revista Poesis din Satu Mare a acordat Premiul
„Cartea de Poezie a Anului”, ex aequo, lui Şerban Foarţă şi subsemnatului. Fireşte, premianţii trebuiau să urce pe scenă şi să ţină discursuri. Al
maestrului a fost atât de viguros, de inspirat, de jucăuş, de înţesat cu
poveşti, de fluid şi de captivant, încât, atunci când mi-a venit rândul, am
spus doar că după o asemenea expunere nu se poate decât tăcea, ceea
ce am şi făcut mai apoi.
Acolo, la Satu Mare, am început să-l iubesc cu adevărat pe omul Foarţă,
pe care l-am mai întâlnit doar o dată, la Iaşi, la festivalul de poezie organizat de Emil Stratan. Strălucitor ca prima oară.
Scriu aceste rânduri pentru a-mi exprima neputinţa de a-l portretiza pe
domnul Şerban Foarţă. Când îmi aduc aminte de scăpărătoarele lui intervenţii publice, vorbele mele mi se par de leşie. La fel ca în 2007, cel
mai bun lucru pe care aş putea să-l fac atunci când mi-l evoc ar fi să tac.
De aceea am scris poemul care urmează, în loc de „Vă rog să mă iertaţi”
pentru neputinţele mele:

ficatul e o carte pe care nu ştiu când.

căci, vai, mereu se umflă când ai fi zis că-i gata.
slujbaş umil al gurii, cu cerul sub pământ
atunci când nu mai poate şi i se pune pata.
în marele-ntuneric în care scrie gesta
acestui trup din care odată va scăpa,
nu litera-i aceea cu care domnul ăsta
de mine şi de tine se va despovăra.
gelos pe bilă pentru că nu întotdeauna
în marele-ntuneric pot să îşi spună „Da”,
îşi face din plex soare, iară plămânu-i luna
şi iar îşi trece noaptea încă sperând că va.
cu-aceste astre negre ce-odată vor apune,
cu vodca asta neagră din care iar voi bea,
îmi voi trăi iar viaţa când voi muri pe bune,
ştiind c-această carte mereu se va umfla.
Poesis
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Claudiu KoMarTIN

Soare şi semne cu trecerea interzisă[1]

Felia de pâine uitată pe masă.
Susurul robinetului.
Zațul din cana de tablă.
Îmi amintesc: stăteai cu genunchii la gură,
Ghemuită între pat şi fereastră.
În spaimă ca într-o placentă mare. Cald rece
Şi iarăşi cald.
Aş fi vrut să învăţ limba pe care o vorbesc localnicii.
O limbă ca un cui înfipt în aer
De care e agățat un costum scump pătat cu salivă.
„Te urăsc fiindcă bei.”
„Te urăsc fiindcă fumezi.”
„Te urăsc când îţi duci mâna la frunte îngândurat.”
„Te urăsc când ştii ce voi spune şi foloseşti asta împotriva mea.”
Soare şi semne cu trecerea interzisă.
Pe o muzică nonşalantă şi gravă.
„Te urăsc fiindcă mă umileşti de faţă cu ceilalţi.”
„Te urăsc fiindcă nu poţi să aştepţi nimic în tăcere.”
Şi mica scuză ticăloasă şi confortabilă
Când tot ce ai crezut se face țăndări.
La marginea lacului într-o casă de sticlă.
O inimă bătând cât pentru două.
Şi aerul s-a oprit şi am fost
Numai noi într-un moment mic şi etern.
Cu memoria intactă ca a oricărui animal tânăr
Dintr-o specie pe cale de dispariție
1. Am pornit de la o piesă într-un act pe care am scris-o în 2010, în care două personaje îşi întretăiau monoloagele, totul petrecându-se
într-o maşină de tocat carne. Cred că intenția mea era să vorbesc despre relația de cuplu printr-o serie de enunțuri frânte şi aparent absurde,
înstrăinate, autiste, care se organizau într-o neaşteptată coerență. Nu cred că se putea face mai mult din acel text încâlcit decât impulsul acestui poem-ciornă în care am încercat să folosesc imaginile pentru a-mi explica legătura, în iubire, dintre adorație şi pedeapsă.

34

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Poesis

limba îmi fac de fapt mă reped
cu toată puterea sticla colorată
s-o capăt iar
şi iar e departe
şi din ce în ce mai departe şi-n sticla colorata încă
pâlpâie sufletul ca o bufniţă privind de sus spre mine ca
la dublonul de
aur al lui
ahab bătut în cuiul catargului
un ochi de sticlă mă priveşte
ca un peşte

sunt

Dumitru Necşanu

trist în plasa paingului

pe firul mărginit al morţii nimic nu a întors
privirea
fericirii spre mine în jilava peşteră prosperă timpul
şi
averile
mele închinate tristeţii acum
se deşiră
e
târziu din tunet se-aud doar
vocale văzduhul îşi mâncă liniştit
nefiinţa
nici măcar
tristă prinderea în graţiile firave suflet după suflet pecete
după pecete flămândă închinarea
genunchiului şi lacomă
privirea paingului
nătîng nici trist însumi
în plasa paingului
alung în depărtare gândul
acela

şotron

ea
aruncă sticla colorată mai departe
mie-mi trosnesc încheieturile de ceaţă şi
tot ce plănuiesc ascuns în fecunde secunde se
iroseşte

sticla colorată e tot mai departe
şi tot mai departe iau
avânt arunc vremelnicul
trup înainte mă prabuşesc e
iarnă încep să mă doară
cuvintele cu prea mulţi r se rotesc parcă
în vintrele frazei şi taie
sticla cum diamantul e acum aproape aproape şi cruce
cu
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mai bătrân ca mama cu trei zile şi nu ştiu doamne când s-o
rupe firul cât de prielnice îmi sunt astralele grămezi
de carne şi
doamne toate cele când
să ard arzând prielnicele astre cu gândul ori
cu mila ta ce trece printre
firave
mâini ce-aleg grăunţe pentru azi că mâine va veni
salariul şi eu fumam ţigări aroma din leul tău crescut
la piept eu
o gomoră înţeleasă să ai mitică de un suc umblând haihui
fumam
sub streaşină aroma unei vieţi ce-avea să vină pachet
rotund de şase
beţe în care adunam şi zestrea
cu mine mamă eu cu mine iar mă cert că nu am timp şi
nu ştiu cum
să-ţi cer iertare
sunt trist eu nu te-am întrecut şi nu cu tine am
avut cercare alumn îţi sunt şi te întreb ce pot să te învăţ să-ţi
fie bine

planetă de noembre

îngheaţă pietrele şi e
frig ca într-o carte despre
urşii cu greabenul alb unde nici cuvintele nu se propagă şi
deodată
aprinzând o ţigară mi-am încălzit azi cu un chibrit
tălpile la foc genunchii şi cald ce n-am avut
de mult îmi împresoară genunea şi cugetul

pretext vetust să îmi aduc aminte
iar de tine m-am încalzit sub soarele ce va să vină într-an sau
altul
şi mut aproape nu pot mai plâng căci e noembre şi mut aproape
suflu-n căuşul opaiţului icoanelor ce port
către aflare noembre trece trist şi nu e lună aş vrea să spun aş vrea şi
mut cum sunt nu am cuvinte genunchii stau la
sol şi plângere absorb grumazul
jos dumitre vina grea povară şi valuri grele mari
de pocăinţă
o să adopte nemurirea
prin pulpe moi de babă e noembre m-au încălzit nu
vreau să plec
mai e putinţă să visez
cum oamenii privesc la noi ţinându-şi palaria -n mână
şi capul pe spate privind uite cum trec planetele
întru eternitate şi-ncerc să cred că rahatul de vis în care mă aflu
e viaţă
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dacă mereu când vreau să dărâm o casă
peretele de la apus cade peste peretele de la răsărit,
dacă mereu când vreau să nasc prunci
cel dintâi venit se numeşte Cain
şi cel din urmă Abel se numeşte,
cum să te uit tată dacă paharul cu apă neîncepută
noaptea la capătul tău –
jumătate de sete?
Este un non sens să ducem flori moarte
la un mormânt mort.
Crucea ta,
un catarg adânc înfipt în cer.
TU,
bărbatul puternic ce-şi duce calul rănit în spate.

Este devreme

Noaptea în pat, trupurile noastre, o lună plină,
tu precum o seceră adormită peste un snop de lumină.

Vasile IFTIME

La mulţi ani tată

Este fără rost
să sărbătorim ziua de naştere a unui mormânt,
să ducem flori moarte,
perechi,
la o cruce desperecheată
apoi, să facem poze sub acel semn de carte
cu braţele desfăcute până departe,
să aprindem un soare în felinar lângă o casă pustie
În timp ce EL, noaptea,
ne zugrăveşte pereţii cu lumină.

10 iunie.
Stăm de o parte şi de alta a stratului,
mâinile noastre,
pod peste liliacul înmugurit,
peste stânjeneii ce ard precum nişte lumânări
cu floare violacee.
Privirea, un lăicer prins în patru cuie,
rugăciunea, respiraţia pietrei pe malul râului.
Tată,
nu am să înţeleg niciodată
de ce înfloreşti doar în culoarea unghiilor tale
şi de ce până şi iarba pe umerii tăi încărunţeşte?
Omul meu drag
m-a rugat să-ţi plantez trandafiri la picioare,
când ai plecat,
buzele tale pământenii au sărutat pentru prima dată
pământul,
pe mine vreau să mă săruţi din fiecare petală.
Este un nonsens să credem
că tu eşti îngropat într-o frunză,
că tu eşti îngropat în acest pământ leneş
bun doar pentru modelat ulcele,
în semnul acesta de carte putred până în creştet.
După tine,
oala s-a făcut ţăndări, zidul s-a făcut ţăndări
şi cerul s-a făcut ţăndări deopotrivă.
Cum să te uit tată
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Eu plin de rouă după o brazdă cosită prin vene,
sângele albastru îţi naşte zborul sub gene.
Geamul-i deschis, în văzduh norul desenează cărare,
până în zori drumu-i mai scurt cu o depărtare.
Marea adună pescăruşii în cuiburi pe apă,
încă un vis sub o brazdă de somn dorul îngroapă.
Stau în genunchi ca o răchită lângă fântână,
toate izvoarele lumii le sărut la tine pe mână.
Pe noptieră o floare adoarme în tulpină,
spre dimineaţă, zâmbetu-ţi înfloreşte întreagă grădină.
Dumnezeu la o mână, degete are o mie
pe cel mic dintr-o stea ne-a împletit colivie.
O rugăciune rostesc în gând ca o chemare,
peste noi doi, cerul coboară îmbrăţişare.
Sunt obosit şi este noapte târzie
din frunze de plop draga mea te întrup poezie.
Noaptea în pat, trupurile noastre, o lună plină,
eu precum o seceră adormită peste un snop de lumină.

Fotosinteză

şi am cules un buchet de maci roşii
macii au mirosul depărtărilor
prin petalele se aude glasul roţilor de tren
şuierul locomotivelor
ţipătul aerului despicat pe din două
şi am ascuns buchetul de foc
sub cămaşă
şi a început inima să şuiere
să alerge peste pustie
să cânte precum oţelul lustruit
de tălpile înstrăinării
şi am venit la tine cu un buchet de sânge
am desfăcut nasturii mi-ai zâmbit
de pe fiecare petală
în văzduh fluturi
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ţinea pe palme o pisică albastră
pe limba ei îi vorbea aşa se comportase
şi cu bulgakov citiseră împreună
hexachordos şi cartea ceaiului
începuse să ningă
ningea peste statuile din parc
se făcea tot mai frig
pe atunci gândea lucrul în sine
ca pe un imperativ categoric
îşi îmbrăca hanoracul perora judecăţi
de valoare riscante se întreba dacă
într-adevăr lumea este plină de sens
povestea ei este lungă cât
celebrul roman al lui musil
începe cu ea şi se sfârşeşte
cu ea nimic nu este nou sub soare

Alexandru Ovidiu Vintilă

obiecte psihice

Avea destul umor negru
şi o poveste lungă cât celebrul
roman al lui musil dimineaţă de dimineaţă
pe o etajeră îşi ordona cu migală
obiectele preferate le ştergea cu o
cârpă de praf după care îşi făcea o
cafea întotdeauna cu lapte şi zahăr
îi plăceau căluţii de mare
şi elefanţii de jad asculta
ten years after citea scrisorile
lui bernard shaw către stella campbell
admira impetuozitatea iubirii
şi uneori îşi imagina
o femeie care stătea picior peste
picior într-o cofetărie goală
alteori ieşea din casă
şi pornea pe străzi
mergea la biserică
îşi spunea că liniştea
este un obiect psihic
o maşinărie ciudată
după care se cufunda
în tăcere tăcea îşi tăcea
adoraţia pentru robert browning
şi elizabeth barrett
pe urmă aprindea lumânări
se aşeza pe singurul scaun
din cameră aştepta cuminte
şi privea în oglindă visa cai verzi
şi cai verzi zburdau în lumina gălbuie
la new york la muzeul de artă din
brooklyn atunci o prindea o melancolie densă
vocile din jur i se păreau nevrotice cu
accente absurde purta o rochiţă verde
cu franjuri îl iubea în taină pe bulgakov
bea lichior de mentă şi avea o pasiune
morbidă pentru pisici şi garoafe
ea avea destul umor negru
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ninsese mult
stătea nemişcată de trei zile
stătea nemişcată şi aerul parcă-i
furase minţile deasupra
fluturi de staniol un cer
învelit în cenuşă stătea comod
şi privea în oglindă visa cai verzi
şi cai verzi zburdau în lumina gălbuie
la new york la muzeul de artă din
brooklyn atunci o prindea o melancolie densă
îşi tăcea
adoraţia pentru robert browning
şi elizabeth barrett
uneori purta pe umeri o pisică
alteori un păun
la amiază se mulţumea cu o
partidă de şah câteodată bea ceai
neîndulcit pe stomacul gol
cânta la un pian vechi avea
multe lucruri pe etajera ei
se strânseseră suficiente o piatră de râu
două-trei flori de mină o mască africană
o pereche de ochelari o figurină
din lut roşu un elefant câteva lebede
un vas de pământ
într-o dimineaţă de iarnă
a văzut marea ca pentru adio
a salutat-o i-a făcut cu mâna
în alte dimineţi
îşi spunea că trebuie să
fie fericită de ceva timp încoace
îi reveneau în minte versurile
poetei nina cassian:
Eram singură pe plaja goală…
Goală-am stat pe plaja singură.
Marea era singură şi goală.
decupa oameni de hârtie, marionete
şi nori incolori
apoi
a venit dimineaţa şi dincolo
totdeauna noaptea

HYPERION

37

Şi nisipul îţi va devora sufletul.
Vei privi spre viaţa înmiresmată din spatele tău
Şi vei deveni un stâlp de sare:
Vei fi fericit.

URMA FULGERULUI
Eh, într-o doară să-ncerci
zimţii iluziei, cuţitul negru
al privirii abstracte.
Dar nu vei vedea
decât urma fulgerului
în anotimpul puber.
Şi peisajul cinic
desfoliindu-se
ca o armată
neputincioasă.

NIMENI NU AUDE CUVÂNTUL

Geo Galetaru

AŞA SE ÎNTÂMPLĂ

Da, sigur, aşa se întâmplă cu tine,
Vine toamna şi te ia în braţe,
Te duce acolo şi te pune-n cuvânt.
Vine pata aceea de catifea, vine
Pleoapa fardată dinspre ploile fierbinţi
Şi atunci spunem: da, sigur, aşa
Se întâmplă cu noi când vine toamna
Şi ne lasă oglinzi aurii la picioare.

INIMA UMBREI

Amiaza şi câinele vociferând pe podiş,
Cine să-ţi mai spună tăişul pedepsei?
Când ploaia fuge cu un orb în braţe,
Când acolo se ascund săbiile albe ale neputinţei,
Noaptea şi gesturile tale în zăpada învinsă.
Vorbeşte, vorbeşte, până se va vedea
Inima umbrei cum îţi calcă pe urme.

AM PRIVIT ILUZIA ÎN FAŢĂ

Cineva pierdea vara la ruletă, cineva
Care vine din câmpiile tinere şi spune:
Aici e de noi, aici îmbobocesc îngerii
Şi viaţa metaforei pe lacul scânteietor,
Departe în inima ultimei întâmplări rănite
Am stat şi am privit iluzia în faţă.
Atât şi nimic mai mult
Pentru o simplă lecţie
Despre singurătate şi fericire.

VEI FI FERICIT

Imperfecţiunile lumii la răspântii strălucitoare.
Lecţia despre îngeri în sălile goale ale nemuririi.
Miracolul desuet care ucide dâra de foc a neantului.
Câtă credinţă, atâta deşertăciune. Câtă iubire,
Atâta cochetărie cu meandrele nimicului.
Vei visa şi vei fi răstignit. Vei spera
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vicisitudinile trufaşe
şi acele cochetării cu meandrele metafizicii
pietrele tale de temelie beatitudinea şi disperarea
unei vieţi consumate pe înalte podişuri de oţel
am fost acolo vei spune am respirat
grozăviile care înnobilează carnea obosită
creierul care toacă frivolităţile de aur ale clipei
dar nimeni nu ascunde
splendoarea în grotele asurzitoare ale spiritului
nimeni nu aude cuvântul
uşor ca o pasăre din lumea umilă

SINGUR ÎNTR-O FEREASTRĂ
DE LA MARGINEA LUMII

ai vorbit
ai spus lucrurile acelea
de care nu-şi mai aminteşte nimeni
tandreţea nesfârşită a câmpurilor de ovăz
o stradă de aur în pantă
trecând prin inima ta necunoscută
imagini fugind cu duioşie de la locul crimei
oameni şi trenuri traversând dimineţile opace
cu împotrivirea unor animale ce-şi caută destinul
în subteranele violente ale nopţii de vară
ai vorbit
ai spus lucrurile acelea
de care nu-şi mai aminteşte nimeni
meterezele vieţii cădeau cu zgomot asurzitor
într-o grăbită acceptare a tot şi a toate
îndrăgostiţi fără nume în patria ferigilor
acolo cerul convorbeşte cu moartea
şi simbioza aceasta nu sperie nu isterizează
e un mod de a înţelege azurul ca pe o carte deschisă
ca pe un susur îndepărtat al neantului
ai vorbit
ai spus lucrurile acelea
de care nu-şi mai aminteşte nimeni
ai fost fericit când fericirea însemna
curajul de a sta într-o fereastră de la marginea lumii
doar atât – singur
într-o fereastră de la marginea lumii
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Svetlana Corobceanu

file de jurnal

bunica are o ură de moarte după ce a trăit moartea unei
iubiri apoi alta apoi alta

înainte de a se închide în cer omul se închide într-un
copac
doi ochi privind – un trunchi fără nas fără gură
un glas:
alexandra, andra, spuneţi-mi cum doriţi
căsătorită la 15 ani, aşa au decis rudele
e mai bine să naşti un copil
în registru în dreptul tatălui cineva marchează apartenenţa acestuia la o organizaţie subversivă sau la o sectă
religioasă
tanti lena îngrijorată: în siberia se moare de munci silnice
foame frig
timp de o săptămână mi-au căutat mire:
două covoare, o masă, un pat, se zvoneşte că veţi fi ridicaţi, un ceas cumpărat la odesa, o plapumă
serile – mama plângând
eu – măritată, alexandra, andra, spuneţi-mi cum doriţi
dar am alt nume de familie
soldaţii, sergent, colonel, ori ce o mai fi – eliberaţi casa
mama cu vocea de emoţii subţiată – fiica mea e
însărcinată, lătratul câinilor, ţipete, urlete, eu – în remorca unei maşini, ea – în alta
îmi face semn de adio
orhei – şapte luni de închisoare
cine e tatăl tău, cine e mama ta, tu, copilul tău,
aţi conspirat
piele translucidă, priviri şterse, mişcări de vierme striat
apropiindu-se foşnitor
eu stoarsă de puteri, golită, speriată
am născut la spital
medicul: băiat
degeţel
lângă uşa noastră stă soldăţelul de plumb
care ne păzeşte
ne apără
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de fuga noastră
pe drumurile patriei
nu există ieşire
te caut într-o bună zi
nu te caut dumnezeu
adus de sora medicală
mânuţele ghemuleţului roz se agită în aer
uşa se deschide
un buchet de flori zâmbete felicitări mama unei fetiţe tatăl
unei fetiţe
viaţa continuă
aştept
o minune
mirele meu adus de la celălalt capăt de sat
siberie
băieţel degeţel se mişcă un ghemuleţ cald la pieptul tău
picioruşele lui
încă n-au făcut primul pas
drumurile lui încă n-au început
creatură angelică
băieţel zâmbeşte pentru prima oară
dar e mai mult trist
frig
foamea mea este foamea lui
siberie
copilul meu plânge
vocea lui e ca un fir împleticindu-se în aerul de sticlă
tăioasă sub firmamentul îngheţat
el nu ştie ce-i acela un tren
mama mea pe unde o fi fiind? tatăl meu?
un tren e o jucărie purtată de un copil în praful cald al
drumurilor de acasă
o jucărie apare din senin în mijlocul camerei la sărbătorile
de crăciun
pe locul unde îşi mişcă mânuţele copilul meu nu a fost
niciodată acasă
nu a avut niciodată o sărbătoare
mi-e teamă să privesc
rana mea
desprinsă de mine
îmbodolită într-un şal
ochişori albaştri
din care cerul se scurge pe obraz
sub cerul acela se vor fi înălţat cândva fluturii
se vor fi zbenguit mieii?
mătasea primelor fire de păr
iată obrazul meu, cinci degeţele
ţineţi-vă de părul meu, de buzele mele
am greşit
am greşit
tace
în lumina zilei albă
un pachet nemişcat pe masa de lemn
la marginea lumii
nu s-a stors înlăuntru carnea mea
nu s-a transformat în lapte sângele meu
n-au cerşit îndeajuns
mâinile mele
iubirea este moarte şi tu eşti
mort
din moarte de iubire născut, copil
al iubirilor moarte
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Premiul II • Premiul revistei HYPERION Botoşani la Concursul „Rezonanţe Udeştene“,
ediţia a XVII-a, 25-27 mai, Suceava
Mihaela I. GRĂDINARIU

***

Sunt grădinarul cel de sub pământ,
Buimac, nu ştiu aici de-i zi ori noapte,
Rod şi rodesc seminţe de cuvânt
Încremenite-n urlet fără fapte.

Un limax blestemat, şi orb, şi mut,
Ce sapă-n van prin rădăcini de vreme,
Răscol de cruci în ţintirim aud,
Pe oasele tocite scriu poeme.
În huma limbi calde-mi fac culcuş
Ca într-un pântec milostiv de mamă,
Cu solzi de litere pe ochii duşi
Strămut în rai silabe fără teamă.

Între măşti, între ferestrele oarbe sau goale
Gândul cere de la sticlă povaţă.
Mângâie-mi părul cu aspritele zile,
Cu tăcerile-poverile, cu argintul-cuvântul,
Cu anii pierduţi, cu nescrisele file,
Peste care, potrivnic, se-mprăştie vântul.
Mângâie-mi părul, împodobeşte-mă cu lumină,
Maramă de flori chindisite anume,
Ca să păşim în mireasma deplină,
Amândoi fulgeraţi, amândoi fără nume…

***

O panglică pe ochii duşi îmi leg,
Un curcubeu cu sonuri de cenuşă,
Cu ce-a rămas din cântecul pribeg
Măsor zăvoare pentr-o altă uşă.

Şi când în toamnă socoteală dau
Flori de hârtie zboară către moarte,
Cerneală acră drept cucută beau
Şi mă ascund vremelnic într-o carte.

Din iris şi pupilă fac brăţări,
Zăluţe lucii, calpe, inutile,
Milos, un soare scapătă în zări,
Furând ce-a mai rămas din oarbe zile.

***

N-am voie nici privirea s-o aţin,
Nici ţese văluri, depărtări albastre,
Nici buzele să mi le moi în vin,
Amirosind doar pâinea nunţii noastre.

Din trupul meu ies aburi, ca dintr-o pâine caldă,
S-au jilăvit în noapte pereţi de catifea,
Şi mâinile fugare în amintiri se scaldă
Împrăştiind fioruri de sete tot mai grea.

Şi-mi caut prin gene arse cărări nestrăbătute,
Lumini cu gustul dulce de fruct preaotrăvit,
Când seva de sub coajă îmi porunceşte iute
S-alerg spre-ntâmpinarea surâsului uimit.
Şi paşi s-aştern în ploaia de prea mult aşteptată,
Ca să respir cuvinte şi mîngâieri cu jind
Cînd risipeşti jăratec din degete pe vatră
Şi-mi torni podoabe nouă cu râset de argint.
Şi-aştept. Împieliţată nădejde încolţeşte,
Un dor de pribegie ivită de nicicând,
Ca să-mpărţim în două, amar şi bărbăteşte,
Şi pâinea, şi tăciunii, şi visul cel curând.

***

Mângâie-mi părul cu degete crude,
Muguri deschişi în amarnică zloată,
Acum şi aici fericirea-şi aude
Ţipătul, pânsul şi inima toată.
Mângâie-mi părul cu nopţile tale,
Smintite de frig, de pereţi şi de ceaţă,
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Şi întrebări nătângi tot pritocesc,
Paingi acăţători cu pânză deasă,
Şi nimeni nu-i să-mi spulbere firesc
Poteci de vorbe moarte pe sub casă.

***

Cu degete şi gheare adulmec în deşert,
Să muşc tristeţe albă, întinsă, preaaleasă,
Şi gândul, pradă sfântă, mă-mbie ca să-i iert
Ce-a mai ţesut prin frunze în vara secetoasă.

Nimic nu-mi stă-mpotrivă, nici patimi, nici dureri,
Nici cupe încărcate cu lâncedă licoare,
Nici timpul, melc agale, împleticit în ieri,
Nici rădăcini înfipte în amintiri fugare.
Şi vin ca un războinic şi inima drept scut,
Cu herghelii focoase în ochi şi plete ude,
Ca să-mblânzesc balaur cu solz necunoscut
Să-şi lepede hlamida şi rănile mult crude.
Şi-apoi ? Poveste mândră, de agrăit arar,
Pe prag, în miez de noapte, la focuri fără şarturi,
Când trupul se-ncovoaie ca piatră de hotar,
Iar sufletul e caier cerut înspre înalturi…

Poesis
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Manşoane de ruină.

Am plâns o generaţie,
Ca să stau drept,
Sub strâmbe pete de lumină.

Încă zece perechi

Andreea Nastac

Bună ziua

Bună ziua, val sincronic,
Bună ziua perpedincular
Ca pe o magistrală de eucalipt a zorilor,
Sau pe tronsonul norilor,
Bună ziua ceremonios și cu vigoare,
Ca un balon propulsat de soare,
În vintrele veșnice ale cerului.
Bună ziua cu tălpile vegheate de paznicii nopții,
Întocmai ca o umbră plecându-se sub aspra spinare a stăpânului,
Coșcovit de închipuiri, ale lunilor larve.
Bună ziua întrupat într-o plămadă de salvie
Panaceul izolării și al emulatriei,
Căci salvia hrănește spiritul cu boabe de vindecare,
Precum marii vindecători înșirați în lire și în șire,
Dinaintea noastră, cu silință și uimire.
Bună ziua razant și tămâios,
Ca un călugăr care se ridică de pe jos,
Prinzând, cu pulpana șiacului său,
Credința șiragului amoros.
Bună ziua, bună ziua.

Pete

Felinarele se tânguie fără de vină,
În seara aceasta
Bulbi hermafrodiţi se disting,
Ca doi iubiţi, de alba naftalină...
E lună plină, şi e lumină!

Sub mine,
Iar pământul,
O, pământul acesta rece şi secetos,
Care cutreieră pe dos,
Şi păsări şi făină...
Ce repede alunecă în jos,
Ca o iubită neagră ce-mpleteşte,
De gheare şi de site,
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De sus până jos m-am uns cu cerumen.
Cerumenul care a scăpătat din untura
fierbinte a asfinţitului,
stropindu-mă pe faţă,
Cerumenul răpit jelbelor femeii care plânge,
pentru masca marină a lucrurilor,
Cerumenul lustruit de strigoi în nopţile cu lună de sticlă
când strigătul precede respiraţia,
Cerumenul născocit de cerul fantastic de fecund,
în gând,
Spre a mă prinde cu ramurile mâinilor
de cel mai apropiat copac, de guriţa ciocănitorii,
Da, încă un strop de cerumen mai îmi trebuie
ca să îmi lipesc cele zece perechi de aripi
Şi să-nhaţ ciocănitoarea
să o întreb,
De ce numai ea altoieşte inima copacului.

În cruciş

Stau în cruciş,
Ca două coarne-mperecheate,
fildeş ivoriu de victorie
al elefanţilor născuţi norocoşi.

Stau în cruciş;
Cu unul dintre genunchi,
mângâi paginaţia piciorului
de lemn.
Stau în cruciş.
Turcii au poposit în poala mea,
mai mică ca iarba,
să le picur steaua în semilună,
ca un indigen.

În cerul de uraniu

Câteva gene,
Aruncate cu de-amănuntul în frecuşul ochiului
îmi irosesc pleoapele.
Bătăile, în intriga lor,
Amuţesc izolate.
Sub bagheta magică a sterilităţii,
Cerul pare de uraniu
Şi tot ceea ce am împins cu ochii din pământ,
Se reflectă în suspensia de plumb Văzurile îmi sunt abia salvate.
Dulce logoree a norilor,
Scaldă-mi faţa, şi circularitatea
Picăturilor amestecă-mi-o în singurul supravieţuitor;
Singur, uraniul din creştet
Va înmuguri învingător.
HYPERION
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LA TERASĂ

Se plictisea temeinic. Isprăvise neverosimil de repede
treaba care-l aduse în acel oraş din Nord – un control de rutină la una din puţinele întreprinderi de stat rămase aici – ,
declinase politicos invitaţia la masă a gazdelor, unde s-ar fi
plictisit şi mai tare ascultând bancurile comesenilor şi urările de sănătate la adresa lui, însoţite de inevitabilele păhăruţe de horincă, alcoolul tradiţional al locului, şi-acum sta
singur, la o ţigară şi un esspreso lung, pe una din nenumăratele terase ale barurilor care însoţeau de-o parte şi de alta
bulevardul („Traian”, „Decebal”? – nu mai ţinea bine minte)
ducând în linie dreaptă spre gară.
Era spre amiază. Un soare cald încă, de octombrie, îşi trimitea pieziş razele printre blocurile nu foarte tipizate ca-n
alte reşedinţe de judeţ, semn că, pe vremea dictaturii, un
prim-secretar mai descuiat la minte permisese unor tineri
absolvenţi de Arhitectură repartizaţi în oraş să iasă din rutina de pe urma căreia apăreau în serie acele paralelipipede
inestetice de patru sau opt etaje şi să dea, cel puţin centrului,
o imagine cât de cât acceptabilă. Mda, gândi, nu era un oraş
urât şi oricum infinit mai liniştit decât Bucureştiul. Ca spre
a-l contrazice, bulevardul se umplu dintr-o dată de gălăgia
şi forfota unor grupuri de elevi care ieşeau de la ore, probabil de la un liceu din apropiere, ascuns în spatele blocurilor.
Apoi se făcu din nou linişte.
S-ar fi putut întoarce la Bucureşti chiar în ziua aceea cu
avionul sau cu acceleratul de după-amiază, dar numai gândul că nu putea fuma în aeroport, în avion sau în trenurile
de zi îl făcea să-şi ia de fiecare dată, în deplasările mai lungi, bilet dus-întors la vagonul de dormit clasa I, cabină single, unde savura, cu geamul întredeschis, curgerea domoală
a peisajului luminat de lună, de lumina propriei cuşete şi de
licărul scurt al mucurilor de ţigări pe care le arunca în răstimpuri pe geam, ţintind expert, în mişcare, un stâlp, un copac sau arabescurile vreunui pod.
Cafeaua era surprinzător de bună, chelneriţa care-l servise şi care făcea şi pe barmana era – judecând după accentul cu care-l întrebase ce doreşte – o unguroaică tânără, ape-
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tisantă, iar măseaua din dreapta jos care-l necăjea de două
zile părea că luase o pauză. Vru să deschidă ziarul local, când
de după colţul blocului la parterul căruia era terasa apărură două tipe. Le evaluă imediat cu profesionalismul cu care
examina actele contabile ale întreprinderilor: una era brunetă, mignonă, cu părul tuns à la Mireille Mathieu, cu breton şi şuviţe coborând spre gât în arc de cerc, cu minijupă
din piele neagră şi cu nişte botine lăcuite, tot negre, suindui pe glezne cu şireturile la vedere; cealaltă, blondă, mai subţire şi mai înaltă, purta o fustă sobră, peste genunchi, iar părul, lung, îl avea strâns într-o coadă ţinută în faţă, peste umărul stâng. Amândouă cam la 35-40 de ani, n-arătau rău. Bruneta, povestind însufleţită ceva, intră prima şi se aşezară la
două mese de el, lângă ficusul artificial ce străjuia intrarea.
Erau, pesemne, de-ale casei, fiindcă imediat la masa lor se
înfiinţă chelneriţa-barmană şi întrebă:
- La fel, doamna Neli?
- La fel! – răspunse bruneta. Ba nu, Ildi! – o opri ea şi izbucni într-un râs zgomotos, dându-şi capul pe spate. Adă şi
nişte frişcă!
Blonda o privi nedumerită:
- Frişcă? Da’ ce te-a apucat?
- Stai să vezi – făcu bruneta, trăgându-şi răsuflarea – stai
să vezi!
Scoase dintr-o poşetă roşie un pachet de Kent lung, o brichetă şi cu gesturi precipitate, ca şi cum răgazul de a-şi aprinde o ţigară i-ar fi pus în pericol şirul gândurilor, trase scurt
un fum şi reluă cu aceeaşi însufleţire:
- Mă şi gândeam: ce l-o fi apucat pe Dorel al meu cu-atâta folclor? Mă rog, el lucrează la Centru’ ăla de cum dracu’i zice... de îndrumare, sau cam aşa ceva, a creaţiei populare,
da’ până acu’ o lună nu-i plăceau deplasările, îi trimitea pe
alţii şi el stătea la ’jde mii de votci la barul OJT. Şi de-o lună
încoace tot bate satele cu magnetofonu’ ăla vechi de la Centru şi cu camera de filmat pe care ne-am luat-o anu’ trecut
din Franţa, ştii, când am fost la Lyon cu formaţia de dansuri. „Că, zice el, caut melodii metafizice vechi”. Păi spune şi
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tu, Claudia, câte melodii metafizice vechi mai poate secreta
un sat? – şi apăsă pe cuvântul „secreta”.
Cealaltă, blonda, ridică vag plictisită din umeri. Semăna
puţin, observă el, ca alură, ca ţinută, cu nevastă-sa. Însă bineînţeles că Aimée a lui era mult mai tânără, mai frumoasă,
mai sexy, şi dacă n-ar fi invazia asta de absolvente de actorie
de la tot felul de facultăţi particulare, cu siguranţă ar prinde
un rol principal undeva pe scenă sau într-un film, nu doar
ce jucase până acum, vreo zece secunde într-o reclamă la un
detergent. Da, medită el, e greu să răzbaţi azi în artă, ca femeie. Trebuie să te culci cu toţi nespălaţii, chiar dacă ai absolvit o facultate de stat.
Chelneriţa-barman apăru cu o tavă pe care el identifică
două cafele, două pahare largi, butucănoase, probabil, după
culoare, cu coniac, şi un bol cu frişcă.
- Uite, Claudia, frişca! – făcu încântată bruneta şi izbucni din nou în râs.
Lui nu-i dădeau nici o atenţie, nu-i aruncaseră nici măcar o privire. Parc-aş fi ficusul ăla din colţ, gândi. Cel puţin bruneta vorbea tare, fără nici o oprelişte, putea fi auzită şi din stradă. De fapt, pe cine interesa ce făcea Dorel al ei
cu folclorul?
- Buuun – zise bruneta, după ce sorbi din coniac, apoi din
cafea. Mă şi gândeam la un moment dat că-i mai bine să bată
satele după chestiile alea metafizice decât să bea toată ziua
la OJT. Nu că n-ar bea şi pe-acolo pe unde umblă, dar măcar să nu-l mai găsesc eu cu capul pe masă.
- Neli – zise blonda – eu trebuie s-ajung la două la Liceul 3...
- Păi da, că tu eşti inspectoare acuma, te-ai scos! – zise
mereu veselă bruneta. Dar mai avem o oră, dragă! Ce te
grăbeşti aşa?
- Trebuie să trec şi pe-acasă să-i las ceva de mâncare lui
Mircea – zise blonda.
- Aaa, da, Mircea, săracu’, cu diabetu’ lui... Mai ţine regim?
– făcu bruneta şi lui i se păru că vede nişte luminiţe ironice
în ochii ei căprui.
- Mai – zise blonda. Ştii cum e el, serios.
- Serios, da, da, şi nici nu bea ca al meu. Băiat serios, da,
da. Ai avut noroc, Claudia!
Blonda bău şi ea din coniac, apoi se uită la ceas.
- Numai puţin, stai să vezi! – zise bruneta şi veselia îi reapăru pe chip. Alaltăieri, marţi, ba nu, cu o zi înainte, luni,
aveam ore după-amiaza şi căutam o carte despre genul dramaturgic, în biroul lui. El, la o votcă, bineînţeles. Şi văd în
bibliotecă, peste cărţi, culcată pe-o parte, camera video. Nu
ştiu ce m-a apucat, pe cuvânt de onoare, Claudia, că nu ştiu
ce m-a apucat, şi m-am gândit: ia să văd eu ce filmează Dorel al meu sau numai merge pe sate ca să bea fără să-l pot eu
controla. Iau camera, o bag în priză, verific dacă are casetă în
ea – ştii, casetă din ea mică, mini. Avea. Dau un pic înapoi şiapăs pe play. Şi-mi apare pe ecrănelul ăla lateral o babă ştirbă stând pe un scaun şi lălăind ceva că „Mă luai, luai”, parcă
pe lângă rai, că nu se-auzea prea bine, un fel de bocet, ce să
zic, frumos, cât se-auzea. M-am lămurit. Dau să-nchid, când
deodată – zbang! – imaginea se schimbă şi ce crezi c-apare?
- Ce? – întrebă blonda, uitându-se încă o dată la ceas.
- Un pat! – exclamă în culmea entuziasmului bruneta. Un
pat, dragă! Din ăla mare, cum dracu’-i zice, matrimonial,
dragă, ocupa toată imaginea. Mă şi gândeam că ce l-o fi apucat pe Dorel să filmeze un pat, că n-avea nimic folcloric pe
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el, o velinţă, ceva, decât un cearceaf şi două perne, ca la hotel. Hai noroc! – şi ciocni zgomotos paharul ei de al blondei.
- Neli dragă – începu blonda – eu ar trebui totuşi...
- Hai, mă Claudia, dă-o dracului de inspecţie, că poţi s-o
faci şi mâine! – o întrerupse bruneta. Asta-i problema acuma, inspecţia?! Păi n-ai fost şi ieri în inspecţie, la mama dracului, la ucraineni? Stai să vezi!
- Bine – făcu resemnată blonda, ducând ceaşca de cafea
la gură. Mai stau zece minute.
- Aşaaa... – îşi adună gândurile bruneta, apoi, ca şi cum
amintirea i-ar fi produs o mare satisfacţie, expresia de încântare îi reveni pe chip. Şi mă zgâiam la patu’ ăla când în...
cum îi zice... în, da, în cadru, apare mergând spre pat, văzută
din spate, o tipă. Goală complet. Am recunoscut-o imediat.
- Poftim? – făcu blonda. O tipă? Ce tipă?
Bruneta bătu din palme şi explodă fericită:
- Tu, dragă Claudia! Cum te-a făcut mă-ta! Ţi-am recunoscut aluniţa de pe buca stângă!
Ceaşca blondei căzu întâi pe masă, apoi pe mocheta verde, dar nu se sparse.
- Stai, dragă – făcu mereu veselă bruneta – ce te-ai speriat aşa?! Ildi – strigă ea spre bar – mai adu, te rog, o cafea!
- Neli, eu... – făcu, albă ca varul, blonda.
- Te rog să nu-mi faci acum o criză – zise, de data asta cu
gravitate, bruneta. Ce, parcă eu nu ştiu că Dorel te-a plăcut
atunci, la început, în facultate, pe tine? Dar aşa a fost să fie:
eu l-am luat pe el şi tu pe Mircea, cu toate că, îţi aduci aminte,
Mircea mi-a făcut prima oară curte mie. Însă ce nu mi-am
dat eu seama, că-n afară de pat şi de voi doi îmbârligaţi nu
se vedea mare lucru din cameră, este unde-aţi fost: la „Două
veveriţe”? La „Izvoare”? La „Stejarul”?
- Neli – îngăimă blonda – eu n-am...
- Păi normal că n-ai ştiut că eşti filmată, am realizat imediat – râse bruneta. Care femeie, dacă nu-i curvă, se comportă
aşa natural cum ai făcut-o tu, ştiind că-i filmată? Nici una!
Maaamă, şi ce poziţii ştii! Se vede – şi-n glasul ei se strecură
o uşoară undă de invidie – c-ai studiat yoga, c-ai făcut brahmaputra, kamasutra, dracu’ să le pieptene. Eu n-am avut posibilităţile tale, ai mei săracii, nu-mi dădeau bani să mă duc
şi eu la un salon, îmi trimiteau la facultate numai slănină şi
zacuscă. Hai noroc!
Ciocni de paharul blondei rămas pe masă, observă el privind pe furiş. Blonda stătea ca paralizată, cu gura întredeschisă, uitându-se fix în ochii brunetei şi nu se mişcă nici
când chelneriţa îi aşeză în faţă o nouă cafea. Profesionistă
chelneriţa, fiindcă pe faţa ei nu se citi nimic când luă ceaşca rostogolită pe mocheta verde; era ca şi cum ar fi îndepărtat o scamă.
- Dar ce m-a dat pe spate – reluă pe un ton entuziasmat
bruneta – a fost chestia cu frişca!
Blonda tresări puternic.
- Frişca, dragă! – zise bruneta. Mie nu mi-ar fi trecut aşa
ceva prin cap, să mă omori! Eu, după un clenci, îl las pe Dorel al meu să doarmă şi să viseze la melodii metafizice vechi.
Dar tu l-ai sculat din morţi! Ce l-ai mai pictat, ce l-ai mai
uns! Parcă era o savarină! Nu mi-am dat seama de ce bărbăţelului meu îi plac atâta în ultimul timp frappé-urile! La ce
l-ai învăţat tu, cred că acuma-şi pune frişcă şi-n votcă.
- Porcu’! – se auzi desluşit blonda.
- Toţi sunt porci – zise cu înţelepciune bruneta şi văzând
că blonda vrea să se ridice, îi puse cu blândeţe mâna pe braţ:
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Stai numai un pic, că n-am terminat. Îl ştii pe nebunu’ de
Feri de la şcoala mea, ăla de fizică obsedat de aparate, de video, de chestii de-astea?
Blonda încuviinţă maşinal din cap.
- Ei, şi alaltăieri, că ştiam că pleci în inspecţie la ucraineni,
m-am dus la Feri la laborator şi i-am zis: mă Feri, dă-mi şi
mie o cameră video, da’ aşa, una mai micuţă, că mă duc la
un botez, sunt naşa copilului, şi vreau să filmez în secret, să
le fac o surpriză finilor după chef, să le rămână o amintire.
Feri, că şi ăsta mă place, s-a dus la un dulap şi-a scos ceva deacolo. Pentru dumneavoastră, doamna Neli, zice, am ceva
special, ultimul răcnet digital, şi mi-a dat asta.
El ridică privirea şi văzu că bruneta deschide poşeta de
pe scaunul de-alături şi scoate din ea un fel de paralelipiped
îmbrăcat în piele.
- Arată ca o trusă de farduri, mi-a explicat Feri, dar are
autonomie de funcţionare o oră, pe baterii, fără să-l băgaţi
în priză, doamnă. Îl puneţi în poziţia asta, apăsaţi aici şi nu
ştie nimeni că filmaţi. L-am pupat în colţul gurii, că merita,
Feri s-a făcut roşu ca racu’, am luat aparatu’ şi ieri l-am sunat pe Mircea.
- Ce?! – făcu blonda.
- Păi da – râse bruneta – că ştiam că pleci în inspecţie, nu
mi-ai spus tu? Servus, Mircea, ce faci? Eu mă plictisesc, zic.
Claudia-i acasă? Nu? Pot să trec pe la tine să beau o cafea?
El: vai de mine, cum să nu, bineînţeles, te aştept, cum o vrei,
mai dulce, mai amară, mai slabă, mai tare? Eu: mai dulce,
mai tare, cu frişcă.
Blonda păru din nou că înţepeneşte. Rămase cu mâna întinsă spre ceaşca de cafea.
- N-o mai lungesc – zâmbi bruneta, sorbind o gură bună
din coniac. Am ajuns, Mircea mă aştepta într-un halat de
casă cu crocodilul ăla imprimat pe guler, „Lacoste”, nu?, i
se vedea părul de pe piept. El s-a dus în bucătărie după cafele, eu am aşezat aparatu’ lângă televizor, era într-adevăr
ca o poşetuţă, am apăsat pe buton şi-n cinşpe minute eram
amândoi pe canapeaua din sufragerie, că m-am gândit că-n
dormitoru’ vostru nu se face, totuşi... Eu eram cam inhibată,
că nu ştiam dacă poşetuţa înregistrează, dar Mircea al tău a
fost în mare formă. Are diabet pă dracu’, n-are nimic. Nu e
înzestrat ca Dorel al meu, cred c-ai observat şi tu, dar e mai
tandru, vorbeşte frumos, porcos, te tulbură. Aş fi stat mai
mult de-o oră, dar mi-era că se termină digitalu’. N-am tras
decât două duble, hi, hi, parcă aşa se spune, nu? M-am ridicat, m-am dus la baie, m-am îmbrăcat, mi-am luat poşetuţa, i-am promis c-o să ne mai vedem când o să lipseşti tu şiam plecat. N-am avut răbdare să merg până acasă, am venit aici şi m-am uitat la ce-am filmat. O minunăţie! Parcă-i
filmul ăla de la miezul nopţii! Vrei să vezi? Uite, apasă aici! –
şi-i întinse blondei aparatul.
Fără o vorbă, aceasta se smulse din scaun, ieşi alergând
pe lângă ficus şi se pierdu la primul colţ. Blonda, zâmbind
mereu, duse aparatul la ochi, se uită câteva secunde, apoi o
strigă pe chelneriţă:
- Ildi! – şi-i făcu semn că vrea să plătească.
Ildi veni cu nota, bruneta puse poşetuţa în poşetă, plăti,
bău ultima înghiţitură de coniac şi pentru prima oară păru
să descopere că mai era cineva pe terasă. El îi susţinu cu simpatie privirea.
- Păcat! – zise tare bruneta, ridicând din umeri. E cam
proastă.
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El ridică la rându-i binevoitor din umeri, în sensul că asta
e, dacă-i proastă blonda, e proastă, n-ai ce-i face.
- Am fi putut să-i învârtim pe amândoi pe degete, la cât
sunt de tâmpiţi – continuă ea cu nostalgie. Am fi mers împreună în concedii, la mare, în Grecia, în Turcia, în Malta...
Ne-am fi jucat frumos cu amândoi, i-am fi schimbat fără ca
ei să ştie, în fond ăsta-i farmecul, că ei sunt până la urmă băieţi buni. Dar aşa... – şi, privind pe unde fugise blonda, dădu
din mână a lehamite.
Apoi se ridică, zise „Numai bine” şi ieşi. El privi cum se
îndepărtează mişcându-şi încet şoldurile brusc triste şi, o clipă, se simţi îndemnat s-o ajungă din urmă. Rezistă tentaţiei:
la urma urmei, ce-ar fi putut să-i spună? Indiferent ce, ar fi
părut vulgar, ca un agaţament obraznic la un colţ de stradă.
Mai bine să rămână să mediteze la toată întâmplarea.
Bău ce mai rămăsese din cafea. Poate c-ar fi fost totuşi
mai bine s-o ajungă din urmă. Nu, nu. Oricum, uite, dom’le
ce naşte provincia! – gândi înduioşat. Cine-ar fi crezut căntr-o zonă tradiţională, cu obiceiuri pudice, cu cutume...
Deşi, cu ani în urmă – ehei, pe atunci era mult mai tânăr!
– în plină dictatură, la Sighetul Marmaţiei, unde venise în
control la o fabrică de textile, o ţesătoare cu care el avusese
o aventură de-o noapte îl uluise cu o imaginaţie erotică inepuizabilă, de parcă ea, suava ţărăncuţă abia venită la oraş
de prin coclaurile Maramureşului, ar fi fost starletă porno
la Monte-Carlo. Mda: provincia – izvor nesecat de talente,
cum se zicea pe vremea aceea.
Vru să plătească, când dintr-o dată, fără nici un preaviz,
durerea din măseaua cariată reveni în forţă. Şi, de parcă valurile ei succesive ar fi dus spre creier o aluviune, un cheag
murdar, o idee i se înfipse ca o ţepuşă în minte. Ştia că greşea,
că poate va urma ceva ireparabil, dar puse mâna pe telefon
şi formă numărul lui Aimée. Niciodată nu urî mai mult vocea de femeie stătută care-l anunţa că pentru moment abonatul Vodafone nu poate fi contactat. Formă febril numărul
de fix, de acasă. Telefonul sună lung, interminabil, apoi ştiu
imediat, după ronţăit, cine răspunse: Maman. „Săru-mâna,
Maman, eu sunt. Aimée e acasă?” Ronţăit. O şi văzu, fulgerător: o rozătoare uriaşă, în capot, ca de desen animat, ronţăind tone de chipsuri. „Aaa, tu eşti, dragă? – zise soacra. Nu,
nu e acasă”. „Da’ unde e?” „E la o filmare”. „LA O FILMARE?! CE FILMARE?! N-AVEA NICI O FILMARE!” Ronţăit. „La o probă din astea... cum le zice, că mi-a spus...” „Ce
probă?!” „La un casting, dragă, aşa mi-a spus. Se filmează
noaptea”. „Noaptea?!” „Da. A zis că vine numai dimineaţa,
că face mai multe scene. Tu vii mâine, da?” „Ce scene?! Cu
cine?” „Nu ştiu , dragă. Cu unul din regizorii ăştia tineri, ăştia premiaţi... cum le zice... ăştia care trag mai multe duble...”
„Cu cine?!” „Cu minimaliştii, dragă, aşa le zice, mi-am adus
aminte, mi-a spus ea”. Ronţăit. El îngheţase. „Tu eşti bine,
dragă? Vii mâine, da?”
Ăştia care trag mai multe duble. Privi la ceas: putea prinde avionul de după-amiază. Chemă chelneriţa, plăti şi ieşi
grăbit pe lângă ficus. Apoi se opri şi se mai uită o dată spre
masa unde stătuseră cele două. Însă nu imaginea lor îi reveni în minte, ci, spulberată imediat, imaginea lui fumând liniştit şi aruncând chiştoace dintr-un tren de noapte.
Găsi imediat un taxi, zise „La aeroport!” şi, pe când urca
scara avionului, îi rânji din nou, monstruos, gândul: ăştia
care trag mai mult duble.
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Matei Vişniec

c
Tuns

Cabaretul cuvintelor

- S-a terminat şi cu cuvintele care conţin litere cu
nasul pe sus… d, h, t, l…
- În cazul ăsta crezi că s-a terminat şi cu literele care
te lovesc sub centură… g, j, p, q?
- S-a terminat. Interdicţie de acum înainte pentru
orice cuvînt să ţintească în sus sau să plonjeze în adîncuri. Literele vor fi mai puţine dar toate de aceeaşi talie.
- a racu! Mă tem totuşi că vom pierde nişte nuanţe
în acest caz… Sunt sensuri pe care nu le vom mai putea capta… Dac-aş putea, m-aş topi în natură.
- Ei spun că nu va fi grav. Oricum şi gurile vor fi tăiate toate după acelaşi calapod, toate vor avea aceeaşi
circumferinţă, vor fi toate gemene. Cele mai mari vor
fi parţial cusute iar cele mici vor fi lărgite…
- Şi creierele? Vor proceda la fel şi cu creierele?
- Absolut. Uita, s-a şi operat… Şi pentru că veni vorba, tu cum te numeşti?
- Eu? Eu sunt cuvîntul uraaa!
- Ia te uită. M-ai liniştit. Şi eu sunt tot cuvîntul uraaa!
- Păi atunci să strigăm de trei ori uraaa!
- Uraaa! Uraaa! Uraaa!

- Cum te simţi?
- Cum să mă simt?
- Acum, că suntem toate egale, cum te simţi?
- Mă simt.
- De cînd ne-au tăiat la fel… Sau nici măcar nu eşti
la curent? S-a decretat egalitatea absolută a cuvintelor. Toate cuvintele sunt egale. Absolut toate, fără excepţie, egale-egale. Nimeni nu mai are dreptul să-şi
exhibe egoul. Nimeni nu mai are dreptul să aibă mai
mult panaş decît ceilalţi. S-a terminat şi cu ambiguitatea. In aceeaşi frază nici un cuvînt nu mai are dreptul să fie mai ambiguu decît vecinul său… şi de altfel
nici mai explicit…
- Şi cum o să facem?
- Nu ştiu. Ni se mai cere ca în aceeaşi frază nimeni
să nu mai fie mai melodios decît vecinii lui. Nici mai
poetic…
- Da‘ ce au ăştia cu noi?
- Vor să ne vadă pe toate în uniformă. Scrie în drecret: în aceeaşi frază toate cuvintele vor purta aceeaşi
uniformă.
- Cuvinte în uniformă! Cine a mai văzut aşa ceva! Identitate
- Domnule…
- Păi, da, toţi în uniformă şi o unică pălărie pen- Da?
tru toţi.
- N-aţi văzut pe aici vreun păianjen?
- Care va să zică vom ieşi toate dintr-o singură pă- Un păianjen?
lărie.
- Un păianjen gigantic cu 12 picioare. Cîte şase de
- Da, şi vom fi scrise de o singură mînă. Şi toate vom
fiecare parte. Un păianjen foarte negru şi foarte păros,
fi tăiate la aceeaşi înălţime.
cu antene subţiri, incandescente.
- Deci s-a terminat cu majusculele.
- Nu, n-am văzut. Dar de ce mă întrebi?
- S-a terminat şi chiar îmi pare bine. De multă vre- Pentru că era păianjenul meu. Şi l-am pierdut.
me aveam un fel de alergie faţă de cuvintele care înce- Era animalul tău de companie?
peau cu majuscule.
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- Da, era insecta care îmi ţinea de urît. Deşi e cam
mare… Cînd mi l-a dăruit tata nu era chiar aşa de
mare. Numai că s-a îngrăşat cîte puţin în fiecare zi. La
început era mic, mic… aşa, ca o furnică. Dar acum e
cît un iepure. Deci nu l-aţi văzut…
- E un păianjen periculos?
- Da, bineînţeles, e un păianjen veninos. Altfel ce
sens ar avea să mă joc cu el?
- Şi de ce nu ţi-a oferit tata mai degrabă un iepuraş
sau o pisică? Ar fi fost mult mai potrivit pentru o fetiţă ca tine…
- Nu ştiu, domnule, dar acum nu l-aş mai schimba
pentru nimic în lume. Acest păianjen face parte din
identitatea mea.
- Ia te uită, ghemul ăla cu păr care adulmecă marea,
nu e cumva păianjenul tău?
- A, nu, al meu era mult mai mare… Şi mult mai agil.
Ăsta este mai degrabă obez…
- Şi cei doi care ies din mare… Îi vezi, acela filiform
şi celălalt care seamănă cu o broască ţestoasă…
- Nu, nu, gîngăniile astea nu au nimic de-a face cu
păianjenul meu… Păianjenul meu are o carapace foarte lucioasă şi cînd se deplasează scoate un fel de mormăit.
- Ciudat, de cînd am început să vorbim toată plaja
a fost invadată de mici bestii… De unde ies oare toate aceste coleoptere?
- Nu ştiu, domnule. Poate că le scuipă marea… În
noaptea asta marea a fost agitată… Dar dumneavoastră văd că nu aveţi nici o problemă cu şarpele de pe
braţ.
- Nu am că e foarte leneş. Aşa îi place lui să stea imobil şi cu ochii închişi.
- Şi aşa îl purtaţi mereu, încolăcit în jurul braţului
dumneavoastră stîng?
- Da, e ca un fel de prelungire a mîinii mele… De
cîteva zile nici nu a mai coborît de pe braţul meu.
- Şi cum îl hrăniţi?
- Se descurcă singur. Uneori, noaptea, pleacă şi se
plimbă printr-o grădină cu meri. Iar cînd revine este
perfect sătul.

De-a dumnezeul

- Nu mă mai joc cu tine.
- De ce?
- Pentru că nu avem acelaşi dumnezeu.
- A, de asta! Atunci la revedere!
- Şi în orice caz dumnezeul meu este mai puternic
decît dumnezeul tău.
- A, nu, aici te înşeli. Dumnezeul meu este mult mai
puternic decît dumnezeul tău.
- Ba nu, dumnezeul meu este mai puternic decît toţi
ceilalţi dumnezei, stă scris în cartea sfîntă a dumnezeului meu.
- Ba nu, dumnezeul meu este mai puternic decît
toţi ceilalţi dumnezei pentru că este unic, stă scris în
cartea sa sfîntă unică. De altfel în univers nu există
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decît un singur dumnezeu adevărat, care este al meu.
Stă scris în singura carte cu adevărat sfîntă dictată de
dumnezeul meu.
- Eşti total stupid. Universul însuşi nu este decît un
dumnezeu. Univers şi Dumnezeu sunt unul şi acelaşi
lucru. Şi din cauza aceasta dumnezeul meu este mai
puternic şi mai unic întrucît pentru mine universul nu
există înafara dumnezeului meu, universul este locuinţa dumnezeului meu.
- Vorbe… Tot dumnezeul meu este mai puternic
pentru că este mai generos. Cînd îi cer ceva îmi împlineşte dorinţa imediat.
- Mincinos ce eşti.
- Ba nu, acesta este adevărul.
- Mincinos ce eşti.
- Ba nu, acesta este adevărul.
- Hai să văd. Cere-i ceva dumnezeuleui tău. Cerei un măr.
- Nu am chef de mere. Tocmai am mîncat un măr
venind încoace.
- Cere-i un căţel. Cere-i un dolar.
- Nu, că nu merge chiar aşa. Cînd îi cer ceva trebuie să fiu singur cu el.
- Foarte bine, mă întorc cu spatele. Uite, închid ochii
şi îmi acopăr urechile. Acum eşti singur cu dumnezeul tău. Cere-i un pachet chipsuri.
- Nu, că nu-i cer niciodată lucruri atît de joase.
Dumnezeul meu nu este un supermarket.
- M-am săturat de dumnezeul tău. Şi oricum începi
să mă enervezi cu dumnezeul ăsta al tău. Prea e vizibil, prea se expune peste tot. Dumnezeul meu nici nu
are faţă. Nimeni nu-l poate vedea, asta e şi dovada că
e cel mai puternic.
- Şi tu mă scoţi din sărite cu dumnezeul tău. Te rogi
tot timpul la un dumnezeu care nu are chip. Nu e normal.
- Am plecat. Şi nu mă mai joc cu tine niciodată.
- N-ai decît să pleci. Nici eu nu mă mai joc cu tine
niciodată.
(O minge cade de sus.)
- Oooo!
- Aaaa!
- O minge!
- Căzută din cer!
- A, ce frumoasă e!
- Divină!
- Ca să vezi…
- Ca să vezi…
- Crezi că… ?
- Ştiu şi eu…
- Bine, ce-ar fi să…
- Aşa zic şi eu…
- Să… întîi…
- Să ne jucăm întîi…
- Aşa zic şi eu…
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- Şi după aceea vedem noi…
- Şi după aceea vedem noi…
- Ne jucăm pînă cînd apune soarele… Şi apoi…
- Da, da… pînă cînd apune soarele…
- Stăm cît încape…
- Cît trăim…
- Şi apoi…
- Şi apoi vedem noi…

Intersecţie

- Şi tu ce faci aici?
- Sap un tunel.
- Te-ai luat deci după mine.
- Cum aşa? Vrei să spui că şi tu sapi un tunel?
- Da, şi sunt mai avansat decît tine.
- Nici vorbă, eu sunt cel mai avansat dintre noi doi.
- Avansat spre ce?
- Avansat spre celălalt capăt.
- De fapt, de ce te-ai apucat să sapi acest tunel?
- Pentru că nu am de ales. Ca să poţi trece de cealaltă parte a mării trebuie să sapi un tunel.
- Bine, atunci spor la săpat.
- Şi tu de ce te-ai apucat să-ţi sapi tunelul?
- Eu vreau, dimpotrivă, să mă îndepărtez de mare.
Tunelul meu ţinteşte cerul. Este un tunel care mă va
apropia de stele. De altfel sunt aproape de ieşire. Întrevăd deja cîteva stele de partea cealaltă. Curînd le voi
putea atinge, le voi putea chiar mîngîia…
- Unde întrevezi tu stele? Vreau să le întrevăd şi eu.
Pot să intru puţin în tunelul tău?
- Da, dar fi atent… Nu atinge nimic, tunelurile aeriene sunt fragile, se pot prăbuşi în orice moment…
Ei? Întrevezi?
- Da, ai dreptate. Se întrevăd cîteva firicele de lumină tremurîndă…
- Bine, acum pot să intru şi eu puţin în tunelul tău?
- Da, dar fi atent. De cealaltă parte a mării se află
un tărîm fabulos, plin cu arbori care dau fructe ciudate. Pere-ere, nuci-creiere, smochine-Chine, mereEve… Le întrevezi?
- Da… Ce-ar fi să facem schimb de tunele?
- La ce bun? Indiferent în ce direcţie săpăm, tot ne
intersectăm pînă la urmă.

Restaurare emoţională
în mod fără eşec

– Bună ziua, Mihaela. Acesta este prenumele dumneavoastră, nu-i aşa? Mihaela…
– Da…
– Bună ziua, Virgil. Prenumele dumneavoastră este
Virgil, nu-i aşa?
– Da…
– Relaxaţi-vă… Nu va dura mult… Ciudat cum toţi
oamenii ezită cînd e vorba să spună „bună ziua“ unei
maşini. Vi se pare şi dumneavoastră bizar să-mi răspundeţi la salut?
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– Nu, de loc…
– Nu, nu…
– Ba da, vi se pare totuşi bizar… Dar ştiu ce vă blochează. Sunteţi blocaţi întrucît pentru moment aveţi
impresia că eu nu am nume. Daţi-mi voie deci să mă
prezint: mă numesc Fericire. Eu sunt cel care vă va
ajuta să redeveniţi compatibili. In consecinţă eu sunt
cel care va face astfel încît fericirea să revină în viaţa
voastră. Deci, Mihaela, poate merit şi eu puţină tandreţe sonoră…
– Bună ziua, domnule Fericire.
– Virgil… Spune-mi, Virgil, ai încredere în mine?
– Da, domnule Fericire. Bună ziua.
– Uite că lucrurile sunt pe calea cea bună. Pot să trec
acum direct la subiect? Sunteţi gata, Mihaela?
– Da…
– Virgil?
– Gata…
– Deci, am să vă scanez întîi puţin, foarte repede, ca
să văd dacă spuneţi cu adevărat adevărul… Deci, Mihaela, încercaţi să pronunţaţi cu voce tare fraza aceea
care se tot frămîntă în mintea dumneavoastră… Daţi-i
drumul, s-o auzim cu toţii, vă veţi uşura în felul acesta.
– Nu-l mai iubesc pe prostul ăsta. Mă agasează. Nu-l
mai pot suporta. Chiar şi vocea lui mă enervează. Am
impresia că ştiu dinainte tot ce vrea să spună, chiar din
clipa cînd deschide gura. De ani de zile nu m-a mai
surprins cu un singur cuvînt amuzant, cu o singură reflecţie interesantă. Cîteodată îmi vine să cred că pînă
şi copiii noştri au ieşit mediocri din cauza lui, pentru
că el este total nul. Incerc eu să nu fiu dură cu el în faţa
copiilor, dar de fapt doar acest lucru mă mai calmează
puţin, să-i spun în faţa copiilor cît de nul şi insipid îl
consider. De 15 ani trăim împreună dar în acest moment sunt convinsă că mi-a distrus viaţa.
– Virgil?
– Femeia asta mi-a indus un sentiment de culpabilitate atît de puternic încît nu mai ştiu ce să spun… Nu
mai sunt capabil să citesc clar în mine însumi. Cîteodată îmi spun că nu am dreptul să o judec. S-a dăruit atît de intens copiilor, s-a ocupat atît de bine de ei…
Cînd mă gîndesc la acest lucru îmi spun că sunt obligat, într-un fel, să-i iert totul. Drept pentru care nu îndrăznesc niciodată să o contrazic, pentru că îmi spun:
„nu are sens, dacă i te opui faptul va mina şi mai mult
relaţia ta cu ea, totuşi femeia asta s-a sacrificat pentru
ideea de familie, îi datorezi măcar acest lucru, să nu o
agasezi şi mai mult.“ Pentru că problema noastră asta
este, tot ce îi spun o agasează, simpla mea prezenţă o
agasează, ştiu că nu-i place să o mai ating, şi de altfel
sunt cîţiva ani buni de cînd nici ea nu mă mai atrage, nu mă mai excită… Pentru mine ea nu este decît
un bloc de marmură rece cu care totuşi trăiesc zi de
zi în casă.
– Excelent. Vedeţi că metoda funcţionează? Aţi îndrăznit să exteriorizaţi o parte din ceea ce vă apasă…
Întrebare: v-aţi gîndit vreodată să divorţaţi?
HYPERION

47

– Bineînţeles.
– Absolut.
– Mihaela, Virgil, ştiţi cîte cupluri au trecut înaintea voastră pe aici?
– Cîte?
– Patru sute treizeci şi opt doar de la începutul anului.
– Şi cu ce rezultat?
– Iată cîteva imagini, dragii mei prieteni… Priviţi
aceste feţe crispate şi nefericite filmate înaintea intrării lor în sala de „restaurare emoţională“… Şi iată-le
după, destinse şi fericite, după „restaurare“. Nu sunteţi deci primii care solicită aceste serviciu de restaurare emoţională în mod fără eşec. Aşa cum puteţi constata, revenirea la fericire este posibilă. Şi ştiţi de ce
este posibilă? Mihaela?
– Nu, nu ştiu…
– Virgil?
– Nu, nu am nici o idee.
– Revenirea la fericire este posibilă pentru că ea îşi
are încă sediul în voi… Ea, fericirea… Pentru că la început v-aţi iubit totuşi. Şi este adevărat că la început
aţi fost fericiţi, nu? Mihaela?
– Da, l-am iubit. L-am iubit ca o nebună. L-am iubit pentru că era frumos, îl consideram interesant. Era
şi puţin visător… Şi îi plăcea să danseze. Mă simţeam
bine cu el, mă simţeam în siguranţă. Chiar şi relaţia
noastră fizică, în primele şase luni a fost un adevărat delir.
– Virgil?
– Da, bineînţeles. La început a fost formidabil. Mihaela era de o dulceaţă infinită, purta numai minijupe şi asta mă excita enomorm. Iubeam totul la ea, începînd cu parfumul ei… Abia după naşterea primului nostru copil a început ea să se schimbe, a devenit
altă femeie…
– E bine, e bine, dragii mei… Iată că în felul acesta
am găsit, împreună, punctul de restaurare emoţională.
Acest punct de restaurare emoţională este în voi, pentru că fiecare dintre voi poartă în sine mai multe persoane… Da, Mihaela, da Virgil… Fiinţa umană adultă este o cuşcă în care sunt închişi un bebeluş, un copil, un adolescent, un om pe cale de a deveni matur…
Pentru că fiecare fiinţă a trecut prin faza bebeluşului,
a copilului, a adolescentului, a tinereţii mature… Pînă
la sfîrşitul vieţii sale omul continuă să închidă în el diversele persoane pe care le-a traversat… şi care nu dispar… Ele rămîn mereu închise în fiinţa voastră şi vă
obsedează, vă urmăresc… Mihaela, Virgil… Sunteţi
gata să treceţi la etapa următoare? Sunteţi de acord cu
acest punct de restaurare pe care îl reprezintă primele
voastre şase luni de viaţă comună?
– Da…
– Da…
– Bine, copii… am să procedez acum la un erase… Vreau să spun la o ştergere emoţională a memoriei voastre. Pentru că memoria voastră este plină de
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prea multe reziduri… Şi vom înlătura unele depuneri… Deci, veţi trece printr-o defragmentare de creier… După cum puteţi constata, operaţiunea durează
cam jumătate de minut… Aşa… Iar acum vom arunca la coş toate fişierele-memorie care rezistă armonizării totale în materie de dorinţe, pasiuni, vise şi obişnuinţe…
– Dar…
– Aşteptaţi puţin…
– Scuzaţi-mă că vă întreb…
– Nu, nu, vă rog să nu-mi ştergeţi amintirile legate de…
– Nu, ăsta-i un fişier pe care vreau să-l…
– Ah, mă înţeapă…
– Dar eu vrea să continui să mănînc dulciuri…
– Nu, nu, nu… sunt încă profund ataşat de…
– Gura, paraziţi sociali ce sunteţi! Repetaţi acum
după mine: de acum înainte îmi voi iubi familia în
mod fără eşec…
– De acum înainte îmi voi iubi familia în mod fără
eşec…
– De acum înainte îmi voi iubi familia în mod fără
eşec…
– Îmi voi iubi soţul, îmi voi iubi soţia, îmi voi iubi
copiii, îmi voi iubi patria, îi voi iubi pe membrii guvernului, îl voi iubi pe şeful statului!
– Da, da, voi iubi îi voi iubi…
– Da, da, voi iubi îi voi iubi…
– Patria noastră nu poate avansa, nu poate progresa fără dragoste… Ea are nevoie de dragostea tuturor
cetăţenilor săi… Din această cauză toţi cetăţenii trebuie să trăiască în perfectă armonie… trebuie să se iubească întîi între ei… şi apoi să iubească patria, statul,
obligaţiile civice, munca şi viitorul…
– Da, da, le vom iubi pe toate…
– Da, da, le vom iubi pe toate…
– S-a termina cu fandoselile emoţionale care ne împiedică să muncim şi să fim utili societăţii…
– S-a terminat cu fandoselile…
– S-a terminat cu fandoselile…
– Hai, pupaţi-vă pe gură şi mergeţi acasă ca să vă
ocupaţi de copii şi să vă uitaţi la televizor.
– S-a terminat, la revedere, să trăiţi!
– S-a terminat, la revedere, să trăiţi!
– Vai, cît te iubesc, Mihaela!
– Vai cît de iubesc, Virgil!
– Vă iubim pe toţi. Auziţi? Pe toţi vă iubim cu drag
mult!
– Vă iubim pe toţi. Auziţi? Pe toţi vă iubim cu drag
mult!
– La revedere, Mihaela, la revedere Virgil… Următorii!
_____________
* Din volumul "Cabaretul cuvintelor" în curs de apariţie la Editura Cartea Românească

Beletristica

t
ADRIAN G. ROMILA

Întâlnirea

Trebuia să termine definitiv treaba asta în care se trezise
brusc, ca un figurant ales la întâmplare, într-un film prost. Navea un plan, totul se petrecuse prea repede, dar se va gândi.
Încă mai gâfâia și-i curgeau broboane de sudoare pe frunte. Era
timp până la noapte. Sau așa crezuse până când își aminti că
azi avea întâlnirea cu cei trei foști colegi. Stabilise la telefon ora
și locul. La el acasă, la 16.00. Se izbi cu palma peste frunte. În
pizda mă-si, și ăștia, acum! Azi. La dracu', la dracu', la dracu'!
Transpiră din nou de la efort. Dar termină, slavă Domnului! Ștersese parchetul și gresia din hol, strânsese covorul îmbibat, îl scosese la intrare, făcut sul, cârpele și ăla mare, de bucătărie, le aruncase pe ghenă, în jos și își schimbase hainele, murdărite bine de tot. Ridicase obiectele răvășite, fotoliile întoarse,
vaza crăpată, perdeaua mototolită, hârtiile amestecate, aparatul foto, pusese totul la loc și strânsese ultimul ciob. Aruncă o
privire, era în regulă, nu se mai cunoștea nimic. N-apucaseră
să se murdărească pereții și lemnul lăcuit al podelei, nu descoperise nimic, studiase cu atenție. Mai împinse o dată ușa de la
șifonierul mare, unde-o băgase, acoperită de paltoane, vestoane, sacouri și alte bulendre mari. Răsuci cheița ornată cu canaf,
după ce forță puțin ușa, ca să se închidă. Ce bine ca aveau cheiță
șifonierele astea vechi! Nu se mai fac acum din astea, drăguțe,
cu lucrătură decorativă, din metal. Le avea de la bunici. Mai rămânea să facă un duș, și apoi, ce era mai important și mai greu.
O soluție era, până una-alta, să închidă ușa de la cameră.
Pur și simplu nu va intra aici și va avea grijă să nu intre nici
băieții. O încuie, se asigură că nu se mai deschide, duse covorul
pe balcon, se mai uită o dată prin jur, să nu fi rămas ceva aiurea la vedere, se spălă, sumar, pe mâini, pe față, pe gât, curăță
chiuveta și fugi la supermarket, pentru ceva de servit. Gin cu
apă tonică, suc, apă minerală, bere, cafea instant, fursecuri, alune și saleuri. Hai că era bine pentru patru oameni cu chef de
depănat amintiri! Deschise laptopul, pregăti folderele cu muzica lor și aranjă masa. Nu complicat, așa, la botul calului. Scaune să fie, pahare groase, de sticlă, farfurioare, rock și chef. Ca
pe vremuri. Termină exact când se auzi soneria. Trase aer în
piept, se privi, ușor emoționat, în oglindă, își aranjă un zâmbet cam strâmb și deschise. ”Băăăăăăi, ce faaaaci!” ”Bătrââââneee, de-un car de ani nu te-am văzut!” ”Hai, să trăiești, ce bine-mi pare că te văd!” ”Saaaluuuut!” Cuvinte de regăsire entuziastă. Nu aduseseră nimic, cum le ceruse.
Începuseră din prima, cu chef, cu cheful ăla așteptat. În sufragerie era aerisit, lăsase balconul la îndemână. Convivialitate perfectă, fără sincope. Au râs hohotit, au povestit o mie de
chestii vechi și noi, au băut, au ronțăit. Din liceu, din fața blocului, de la petreceri, de la escapade, despre fete și-ntâmplări memorabile. Pe fond, Deep Purple și Led Zeppelin și Pink Floyd.
Tinerețe. S-au uitat pe poze, avea o grămadă, în computer. Și ei
au intrat pe Facebook, pentru altele. O mulțime de foști prieteni erau acolo, aproape că niciunul nu lipsea, despre niciunul
n-au putut spune că nu știau câte ceva. Cine cu cine e, cine pe
cine are, cine s-a însurat deja, unde lucrează, cât câștigă, cine
a plecat în afară, cine s-a întors. Constatase, între altele, că nimeni nu era singur, erotic vorbind. Toți aveau iubite sau soții.
Unii și odrasle. L-a încercat emoția când băieții au ieșit pe balcon, să fumeze, și au zărit covorul. O pată neagră uriașă trecuse acum pe spatele țesăturii, iar sulul se lăsase pe ciment, îndoit la mijloc. Dar n-au întrebat ce-i cu el, deși observase că
l-au remarcat.
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A făcut un
drum la bucătărie, să spele paharele, un rând. Le-a
adus, încă ude. Au
reluat, cu același
chef. Schimbă muzica, dădu pe blues,
Clapton, Rolling
Stones, Cohen și
alții. ”Dance me
to the end of love”,
”Closing time”, ”Before you accuse me”,
”Tears in heaven”.
Se mai amețiseră,
puțin, trecuseră la confesiuni mai intime. Cine cum o face, câte
au avut, pe cine au vrut, pe cine au întâlnit și era cât pe ce. Despre el, în privința asta, nu dăduse prea multe informații. Nici ei
nu întrebaseră, mai degrabă îi spuseseră despre ei înșiși. Scoase
câteva din trabucurile cubaneze, ca surpriză. Cu efect. Băieții
umplură camera de fum dens, aromat. ”Sunt mortale țigările
astea, bătrâne, mortale!”. Și iar hohote și povești și bancuri, cele
mai bune bancuri. Băură toată berea și tot ginul, mâncară peste
jumătate din alune și fursecuri. Făcură câteva fotografii, cu aparatele lor mici, al lui, mare, rămăsese în camera încuiată. Mizeria de acolo, oh!, MIZERIA de acolo fusese pusă în tot timpul acesta între paranteze, o uitase, aproape. Dar așa și trebuia, de ce să amestece lucrurile? Una-i una, alta-i alta! Fiecare
întâlnire cu ale ei. Se intersectaseră, dar nu putea să le prevadă
pe toate. Bine că n-au vrut ăștia să vadă tot apartamentul și să
intre acolo. Îi creștea un pic tensiunea când trecea pe lângă cameră, întâmplător, dar numai un pic.
S-a spart gașca târziu, pe la 11 noaptea. Erau amețiți bine.
S-au despărțit greu, cu promisiuni de revedere. Multe promisiuni.
Trebuia deschis geamul, să iasă fumul, în primul rând. Făcu
ordine în sufragerie și spălă toate paharele și farfuriile. Bău
multă apă, simți nevoia să bea apă. Se întoarse pe hol și stătu, câteva clipe, cu respirația ținută, în liniștea apartamentului. Nu se auzea nimic în cameră. Descuie ușa. Un miros ciudat îl izbi, ceva stătut, parcă, ceva consumat, ars, nu-l putea defini. Deschise șifonierul încet, răsucind cheița cu canaf. Fără să
mai fie spijinit de ușă, capul ei căzu brusc, dintre paltoane și
sacouri, cu sângele închegat în colțurile buzelor și în nări. Se
trase, speriat, înapoi. Ochii îi erau întredeschiși, fața albă, albă
de tot. Părea și mai frumoasă. Văzu că toate rufele de jos erau
năclăite, cursese mult sânge cât el avusese întâlnirea cu băieții.
Șifonierul trebuia și el schimbat. Când o trase afară de după
umeri, hainele fetei murdăriră puțin parchetul. Erau îmbibate
bine de tot, dar sângele se mai închegase. Devenise rece, grea,
flască, țeapănă, se gândea cum o s-o care afară fără să fie văzut. Și unde o s-o ducă, s-o facă dispărută. Se așeză pe fotoliu,
până să găsească o soluție. O privi, așa, dezarticulată, cu bluza
ridicată, găurită, răvășită, cu burta dezgolită și murdară, pe alocuri, de lichidul roșu, inform. Simți din nou că-l îneacă turbarea de la amiază, abia îi trecuse. Tâmpita dracului! Păi ce credea ea, că merge așa?
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Constantin Iftime

Priveşte-ţi veacul artei tale, poet înfricoşat!

f

(fragment de roman)

Capitolul IV.Nunta Emmei

1. Vai, Emma vrea şi mijloacele şi scopul. Nu poate
scăpa de veacul ei burghez
Flaubert răsuflă uşurat. Şi-a adus acţiunea pe un făgaş
bătătorit. Acum poate accelera. A zăbovit prea mult cu
dezmeticirea lui Charles. Şi-l dorea înamorat. Între timp,
şi bătrânul Rouault, tatăl Emmei, a avut ocazia să iasă din
umbră. Prea se identificase cu mărunta lui durere. Un bătrânel rotund, cu pielea albă şi cu un cercel în ureche, care-şi înghiţea înjurăturile groase odată cu ţuica. Emma înghiţea şi ea cu noduri când îl privea. Asemenea scene o
apăsau. O trăgeau de lângă eroii ei, care vorbesc despre o
lume de dincolo de durere. Suferise la moartea mamei ca
un ermit, care-şi vede păcatele deasupra capului. Se scuturase între timp de durere şi de vedenii. Scăpase de atingerile ciudatelor fiinţe ale castităţii, de umezeala şi de focul
sufletesc din biserică. Rupsese frâul măicuţelor, ca un cal
nărăvaş. Acasă, la fermă, durerea umilinţei fusese şi mai
mare. Scena văicarelilor tatalui făcea parte din acest cadru.
Scena pregătea intrarea lui Charles. Flaubert căutase câteva nopţi scenariul şi detaliile ei. Peste pustiul din sat, venea
mai la vedere urâţenia bătrânului. Iritarea nervilor Emmei atinsese un maxim. Iritarea avea ceva medical. Atunci
apare Charles. Medicul de ţară. Contrapunct. Pe fondul
acestei iritări, figura lui iradiază. Prin încrucişare, vedem
cum iradiază Emma. Va scăpa. Ea trăieşte dincolo de cercul lucrurilor utile. Nu putea altfel. Sau vrea să-l rupă liberă? Numai în felul acesta gândeşte şi simte. Cu voinţa
şi dorinţa proaspete. Vai, vrea însă şi scopul, şi mijloacele. Nu poate scăpa de veacul ei burghez. Asta o va pierde?
2. Atunci nunta devine evenimentul în care extravaganţele sar la vedere
Niciodată nu i se va întâmpla să mai facă ceva aşa cum
doreşte ea până la capăt, ca aici, la nuntă. După nuntă, ne-
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gociază prea mult. Se blochează. Mereu iubirea a trecut pe
lângă ea. Prezenţa profesorului de muzică de la maici se
reduce la o singură frază. Naratorul necruţător ascultă de
realitatea atât de ostilă ei. Nu vrea să-l divulge. El nu descrie decât conflictele eroului văzut din exterior. Urmează strict un canon. Este crud. E un canon al altor timpuri.
Emma, ca un Don Quijote, trebuie să facă faţă realităţilor ei, aşa cum vin. Nimeni nu-l ajută pe eroul lui Cervantes. Se află în alte timpuri însă. El vrea să fie în prima linie
a disputei. Este cavalerul căruia toată realitatea decăzută
îi devine ostilă. Vrea să o reaşeze, iar maltratarea lui sau
chiar moartea lui face parte dintr-un mare scenariu. Scenariul are vechime. Natura nobilă nu ţine cont de raţiuni
mărunte. Nu are calculul, ci doar excesul. El, acest tip de
erou, readuce frumuseţea în modernitate. Şi Emma, când
se afla în sălaşul purităţii, adolescentă precoce, rănită de
prea timpuriu de frumuseţea lumii, a văzut totul. Şi a crezut. Atunci a fost o clipă magnifică.
Emma simte ceva în acest scenariu vechi. A avut un
sentiment puternic, pierdut. Are farmec, însă. Are prospeţime. Febra erotică o îndreaptă spre trăiri excesive. Doar în
excesivitate, se întâlneşte cu Don Quijote. Fiecare-şi vede
de drum însă. Acum, în postmodernitate, ştim. Fiecare se
vede îngropat în propria-i subiectivitate.
Naratorul ţine cont de cerinţele Emmei. Cât de cât, îi
face poftele, o vrea vie. Aacţiunea care duce spre împlinirea excesivităţii are ocolişuri sau duce drept înspre ridicol.
Don Quijote aleargă, scoate sufletul din mârţoaga lui, îşi
înfige suliţa în paletele morii. Cum stă înfiptă pe un deal,
în calea vânturilor, mohorâtă, cu braţele de cârpă, pare un
zmeu! O moară de vânt, şi-i atât de idilică! Urmează înşfăcarea şi sfărâmarea armăturii lui Don Quijote. Armătura celui raţional şi puternic?
Emma vrea un spectacol totuşi. Şi naratorul i-l pregăteşte, chicotind. Lejer,senzual. Tonul frazelor se lărgeşte
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uşor-uşor. Simte câmpul larg, natura adică, unde şi veridi- nuitul face să acopere cu frunzare crengile groase ale unei
citatea, şi neliniştea, şi ridicolul pot fi simţite distinct. Fără primarităţi. Flaubert mereu simte marile stări. Acolo se
nici o patimă. Nu va fi şi o natură metafizică, scrâşnind?
află o candoare adâncă. Focul şi dorul de aventură aţâţă
aceste adâncimi reci. Flaubert avea nevoie de o femeiuşca
3. Înainte de nuntă, Flaubert îşi face numărul sti- bine încălzită acolo. Odată cu feromonii, în jurul femeii,
listic
vor gravita si micile păcate, a căror aventură vor crea roAvea nevoie, poate, ca să intre în mecanica mai lentă manul modern. Un roman plin de senzualităţi. Când are
a momentului festiv. Nu poate să rastoarne buna realita- ocazia, Flaubert trece de la fidelitatea naturalistă a amăte, cea a obişnuinţei. Doar pe ea o va împacheta cu scli- nuntului, la detalii, care, înşirate pe sărite, fac istorii măpici. Fiecare detaliu va străluci. Va cauta doar asemenea runte. O istorie a iubirii senzuale putem avea. Şi în cele câlocuri sau lucruri. Pielea obrajilor sau stofa hainelor noi. teva scene de început, când figura luieste pregnantă încă,
Fiecare haină de la nuntă ne va aminti detaliile hainelor Bovary face paşii siguri spre o legitimare a sa, ca stăpân
adolescentului Bovary. După ce şapca a fost scotocită cu al nurilor Emmei. Notaţiile, în asemenea scene, trag când
buricele degetelor, cu calm de negustor, de narator atunci, spre aluzii biblice, unde senzualitatea-i plină de tensiuni,
naratorul devine şi mai rece. Şi parcă spune: cozorocul de când spre gânduri, vlăstare ale unei concupiscenţe cu faţa
vinilin stăluceşte ca nou peste tot. Ai să vezi. Şi se va ţine plecată. Toate puse într-un tablou de contraste hazlii.
de cuvânt. Este ultima observaţie a acelei scene de la inDeschiderea momentului înamorării începe brusc. Voternat, de la începutul romanului. Acest tip de observaţie cea autorului are o uşoară răceală. Verbele virează spre
opreşte şuvoiul descrierii. Punctează calm. Ea opreşte to- prezent sau păstrează urme prea uşoare de trecut. Acţiurentul de cuvinte despre peticile unui obiect. Ca un fund nea are nevoie de energii rapide. Vor fi mulţi paşi de făcut.
de sac. Blochează ritmul vocii interioare. Regula va fi re- Multe gânduri şi mai ales multe fapte de urnit. Moş Roluată periodic. Ea, spune Llosa, e una din mărcile stilului uault îşi iese din sine, părăseşte pielea albă a trupului roFlaubert. Şi el o va utiliza în romanele lui. Contrapunctul tofei. Un trup de ţăran, care oscilează între ocara ţărăneasşi punctul final. Arta nu se îndepărtează prea mult de mu- că şi culcuşul cald. Din când în când, aspiră brusc la regizică, spune deseori Flaubert.
mul burghez. Rămâne cu o aspiraţie prea îndrăzneaţă sau
Cererea în căsătorie, bănuiesc, nu figura printre punc- cu urma şi spaima îndrăznelii, până la urmă. Flaubert nu
tele mari în planul romanului. Flaubert, când scria şi re- mai toarce firele subţiri ale acestei psihologii. E vorba de
scria, nota mai întâi paşii cei mari. Urma cursul unei ten- fundal. Vrea contraste palpabile, râs sănătos, chiar în doze
siuni. Detaliile le adăuga apoi, lucrând cu mâna rece. Cu medicale, în combinaţii cu candoarea confortului obişnucât evenimentele se mărunţeau, mâna i se încălzea.
it. Nu vrea rânjetul spaimei, nu vrea faţa tocită a melanMai întâi, deci, prozatorul creiona primul arbore al ca- coliei în scenele lui. Acestea sunt jos. În semiîntuneric, pe
pitolului. Schilod şi defrişat de frunziş. Îl transcrie pe co- la creţuri sau pe sub mese şi scaune. Kafka le va deteca.
loana din stânga a manuscrisului. Era prima piele desprinMomentul înamorării lui Charles începe, deci, cu plata
să de pe monstrul deasupra căruia Flaubert se apleca gâ- serviciului medical. Datoria fusese de mai multe ori trecufâind. Flaubert gâfâia, tremura încordat. Scria cu o pati- tă într-un caiet nou, de răposată. Heloïse Dubuc, cu numemă vizibilă. Aşa se descrie el însuşi în Corespondenţă. Ală- le ei romantic şi sufletul acrit. Câteva luni amânase datoria
turi, îşi înşiruia cuvintele primei descrieri. Scrisul său, în şiretul Rouault. Ştia el. Intuiţiile de viclean le-a moştenit
mare parte, descria atunci. Cuvintele se aşază pe firul tare Emma. Amânarea plăţii a contribuit la declanşarea morţii
al unei tensiuni. Dialogul vine rar. Parcă mai greu. Doar fulgerătoare a sărmanei Heloïse. Când lucrurile s-au brocând are nevoie de o mişcare bruscă a imaginilor. Pedala dit, ca-ntr-o poveste, vine răsplata: 75 de franci, în moreplicilor cade mai ales pe expresivitatea mişcării gându- nezi de 2 franci, şi o curcă. Exactitatea (ştirbă), ca şi adărilor. Greu de prins, această mişcare rapidă, în toată pros- ugarea darului în natură, după o pauză (asemenea pauză
peţimea şi graţia gândurilor, prin descriere doar. Foşne- reprezintă unul dintre detaliile stilistice ale lui Flaubert),
tul lor, în mişcare, e uşor de individualizat. Să ne închipu- ne aşază atenţia pe natura lui contrastantă, de ţăran. Naim totul pe fundalul unor treceri suspecte – iată un deli- ratorul mizează pe energia brutală a acestui personaj. Pe
ciu, trecerile lui Flaubert. Vom mai reveni.
brutalitatea lui ascunsă, pe care o va moşteni, în felul ei,
Charles are mişcări greoaie. La început, gândurile lui Emma. Din fluidul ei va toarce un poem despre moartea
foşneau lent. Încetineala vine direct dintr-o înţepenire pri- nevestei. Dar în altă cheie.
mară. Mai întâi, la Flaubert, se simte, planta şi apoi aniIată cum. Bătrânul Rouault are intuiţii adânci. Vrea
malul. El urmează ordini stabilite de un canon. În aceas- să-i trateze melancoliile lui Charles prin artă. Povestită înlănţuire, se simt toate mişcările pământului, în toa- rea e făcută pentru sufletul greoi al lui Charles. Îl bate pe
tă prospeţimea lor. Mi se pare că o spune Nietzsche, apoi umăr (familiaritatea abruptă) şi-şi aminteşte zilele de după
o accentuează Heidegger, mai târziu. E o problemă de fi- moartea soţiei. Intră direct în atmosfera biblică. Cutreiera
lozofie, adică. Amândoi suferă, cum recunosc, de o prea toate deluşoarele, apoi cădea la radacina unui copac. Ca
mare deplasare spre cer, spre raţiune. Cred că şi Flaubert. Moise, îl chema pe bunul Dumnezeu. Îl vede cârtiţa cu
Sufletul lui Charles împietreşte uşor-uşor. Această liniş- burta plină de viermi (o imagine demnă de un mare poet),
te ne închipuim că naşte o spaimă. Ca şi o tăcere. Una apoi bătea cu bâta în pământ (o furie ritualică, din imamăruntă din larma obişnuită. Emma nu putea, ca perso- ginarul culturilor primare). Urmează o descriere a uscănaj de roman, să însoţească decât o asemenea ciudăţenie. rii sentimentului erotic al celui suferind. Îi rămâne o tuse
Emma are un organ puternic, primar. E un animal rapa- seacă în piept. Traseul acestei dureri ajunge, până la urmă,
ce. Cu Charles, naratorul dă frâu larg obişnuitului. Obiş- în zonele psihologiei moderne.
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Momentul povestirii morţii soţiei, cu încărcătură poetică, vine în contrapunct cu cel al jocului ocrotirii lui
Charles de către ţăran. Charles este bandajat cu măiestrie. Când revine, la fermă, Rouault îi vorbea în şoaptă, ca
unui bolnav. Cerea pentru el ulcelele cu smântână groasă
şi pere la cuptor. Auzi! Naratorul face viraje scurte. Charles, cu hohotul ce i se cuvine, intră în contrast cu şiretenia
şi calculul lui Rouault. Charles nu este şiret. Sufletul său
simplu oglindeşte strâmb lumina surâzătoare din preajma
Emmei şi faţa încruntată a acelei moarte.
Vindecarea durerii nu are nimic grotesc sau violent.
Charles începe să simtă plăcerea de a se lăfăi în pat. Până
atunci îl agresaseră picioarele reci şi slabe (ale văduvei). Se
lasă consolat. Iar adecvarea în rol îi creşte clientela. Până la
urmă, ajunge să întârzie în faţa oglinzii, periindu-şi favoritele (element principal în imaginarul burghezului). Mintea sărmanului Charles e scuturată jalnic de gândurile orgoliului de sine. Gata, e pregătit pentru înamorare.
4. Personajele, cum se vede, strălucesc
Iar toată această bogăţie de detalii nu este decât rodul
unei bune mânuiri a canalelor formale. De narator. Pare a
fi un paradox. Pare a fi o scamatorie cu păpuşi. Sau o magie de doctor medieval. Ţinând cont şi de simplitatea scenei, pe care nu o aglomerează cu observaţii prea rafinate,
cu detalii de psihologie paradoxală, cu subiectivităţi agresive şi dubioase. Flaubert, nu-i exclus, ţine să modeleze şi
în ascuns ceva. Natura lui are mult din cea a lui Goethe.
Poate schiţa relaţia omului cu cele nevăzute. Obiectivitatea, care a devenit deja o idee comuna despre arta lui, are
o mulţime de straturi, de felii. Ca tortul de la nuntă. Ca
şapca lui Charles.
Când sufletul lui Bovary se coace comun, uşor, spre a
se înfrupta cu poftă din senzualitatea Emmei, naratorul,
de fapt, limpezeşte cadrele, curăţă oglinzile, pune reflectoarele. Se pregăteşte pentru o înlănţuire de scene. Aparatura naratorului e neapărat curăţată de alcoolul tare, de
gheaţa unei minţi nefireşti. În limpezimea lor se vor vedea
scenele acelei fidelităţi umilitoare din natura crudă. De a
fi, ca descriptor, pe conturul celor mai cocoşate, mai hilare sau mai graţioase scene. Senzualitatea Emmei, elementul tiranic al chipului ei, ne este furnizată prin ochii lui
Charles. Peste orgoliul lui ciudat, străluceşte pofta pentru
senzualitate. Apoi cruzimea Emmei. Trecerile de la Charles spre Emma au loc pe nesimţite. Plăcut.
Sufrageria la ziua întâlnirii lor are în aer zarva unei
nelinişti dulci. Ceva din haosul elementelor naturii umede, care încolţeşte, înfrunzeşte. Ca în pădurea din Visul
unei nopţi de vară sau în munţii septentrionali din Noaptea Walpurgiei. În perioada aceea, Flaubert recitea Faust,
poemul lui Goethe. Pe Shakespeare îşi propusese demult
să-l înveţe pe de rost. Goethe îl uimea prin ciudăţeniile
ansamblului, de fapt, prin ansamblul bine legat al naturii primare. Iar Shakespeare, prin forţa individualităţilor.
Ochiul lui Charles surprinde razele piezişe din sufragerie. Firele se încurcă, se rup în colţurile întunecate ale
odăii. Ochiul medicului vede doar pânzele de păianjen.
Nu argintul ce pulsează, din imaginea romantică. Asta-i
pentru Emma. Tremurul ei trimite la fluturarea pufului de
sub urechea Emmei. Iar o trecere. Privire de doctor, observaţie acută, apoi narator cu sânge rece.
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Naratorul combină astfel romantismele cu duhul umed
şi negru al naturalismului. Kafka va combina, în stil, formalismele tehnice (din discursul omului de afaceri şi de
drept), iar ca viziune, în fundal, aburul cărnii înspăimântate al unei naturi străvechi.
Sticla de cidru şi muştele, care se plimbă ţanţoşe, curăţându-şi picioarele, ca ofiţerii cu pinteni, îi va stârni atenţia lui Vladimir Nabokov. Rusul vede aici un contrast, o
provocare, care-l aruncă spre cruzimea lui Gogol. Când
Gogol descrie parada muştelor în jurul bulgărului de zahăr, când Cicikov doarme, într-un ciudat han, închipuirea naratorului se accentuează. Naratorul introduce imediat o chelăreasă, care izbeşte bulgărele cu toporul, iar aşchiile zboară.
Pe un asemenea fundal, cu muşte, cărora lise văd pintenii picioruşelor, frumuseţea Emmei se desface. Senzualitatea explodează. Umerii îi sunt plini de broboane de
sudoare. Vibraţie în aer, unde rămâne frumuseţea romantică, ireală şi rece. De aici se hrăneşte ea. Îl va lua de soţ
pe Charles. Charles, tot atunci, se afla într-un maxim de
afecţiune.
Vine apoi scena paharului de lichior. Pe al lui Charles,
Emma îl umple ochi. Pe al ei, de un deget. Tăcere. Râde
cu buzele ţuguiate, apoi bea cu capul răsfrânt pe umeri.
Linge fundul paharului cu limba. În pauza care urmează,
Charles îşi aude tâmplele cum se zbat, vede praful vânturat, prin colţuri, mişcat pe pardoseala de piatră. Şi, peste
tot, cârâitul găinilor din curte. Contrapunct. Ne apropiem
de final. Grotesc, exactitate, candoare.
5. În timp ce urmăream cu atenţie scenariile naraţiunii, simţeam o subtilă răceala
Răceala mi-o insufla poate atitudinea de anchetator, rol
pe care-l joacă naratorul. Apoi răceala devenea tot mai
mult concurată de o plăcere moleşitoare. Mă tem că slăbiciunea a avut câştig de cauză. La sfârşit, neîncrederea sau
neliniştea pe care o acumulasem pe parcursul lecturii au
dispărut brusc. Schimbarea mă punea pe gânduri. Prea
mult aşteptasem ca să prind un mesaj ascuns. Descrierile mă îndemnau spre un asemenea punct. Naratorul dădea drumul cuvintelor într-un fel care le dezlănţuia o furie de animale de pradă, care au dezvoltată excesiv partea
devoratoare. Apoi propensiunea unei asemenea aventuri
se oprea. Doar le tenta şi le proba pofta. Urma şi altceva?
Nu mă dumiream de ce totul se oprea în acest fel. Era
un hotar. Îl suspectam pe Flaubert de o mare slăbiciune.
Sau un canon al tristeţii, cum spune Dante. Energia fanteziei trece peste pragul normalităţii. Era un canon al celui înfricoşat. Îmi plăceau îndemnurile pe care i le trezea
Rabelais lui Flaubert. Să ne întoarcem la bunele exagerări
adică. Suna bine. Dar în fapt?
Apoi am reluat câteva anchete întrerupte. Încercam să
rămân fidel atitudinii din Corespondenţă. Scheletul structurii fiecărui moment îmi trezea o febrilitate morbidă. Deşiram scheme care nu se mai terminau. Unele sfârşeau şi,
unde sfârşeau ramificaţiile unui plan, începea un altul. Reveneam la descrieri. Şapca lui Charles, cu aspect de animal, atins de o corcire care-i prevestea moartea, îmi apărea perfect etajat. În asemenea schiţă apărea mai degrabă
viaţa flăcăului de la ţară, ajuns soţul Emmei, decât de farmecul descrierii în sine.
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Poate germenii unei căderi în adânc se regăsesc în text,
cum am spus. Flaubert susţine că a încercat să meargă pe
muchie de prăpastie. Există şi plăcerea căderii, până la
urmă. Asta-i plăcerea sensurilor.
Fusesem obişnuit cu excesul fanteziei de la Gogol şi
Kafka. În multe fraze, Gogol efectuează zboruri excentrice,
trecând, din aceeaşi răsuflare, peste două-trei lumi diferite,
ca să se întoarcă în acelaşi loc. Din camera de la han, unde
stă Cicikov, unde toate lucrurile se pot întâmpla, ajungem
la birja Korobocikăi (un fel de şapcă a lui Charles), care o
hurducă pe vrăjitoare, plină de bănuieli, când trece în miez
de noapte bariera târgului. Intrăm apoi în mintea toropită
de somn a unei straje înspăimântate, facem ocolul cazărmilor, care se înmulţesc ciudat spre marginea localităţii, şi
revenim la faţa dolofană a lui Cicikov, care, în haosul camerei lui, sălta pe o pernă adâncă, asemănătoare somnului său. Aceste se întâmplă în Suflete moarte. Kafka pleacă şi el în asemenea incursiuni, care-ţi scutură stomacul
şi dă minţii puteri de stăpân atoateştiutor. Văzutele şi nevăzutele. Flaubert manifesta, totuşi, o reţinere. Nu ştiu de
ce natură. Temperează căderile, tot un zborul spre adâncimile fosforescente ale sufletului. Pregătise rampe pentru
cei care vin după el doar, Kafka, Joyce? Din încordarea să
zicem a caracterului său, în genul clasic, antic, tonurile se
întăresc. Farmecul, plăcerea şiroiază curios din fidelitate,
pornind de la acest canon. Un canon care opreşte expansiunea imaginaţiei, nevrozele ei. Flaubert amputează cu
sânge rece exagerările, iar muşchiul frazei lui se întăreşte.
6. Evadările din strânsoarea canonului, cu farmec,
îmi stârneau un impuls ciudat
Cum ţâşneau ele,ca din arc, spre tot felul de analogii şi
conexiuni! Rămâneam cu forma tare, a cărei coajă răsuna
goală. Suspect. Din nou centrul de greutate al textului se
deplasa către raţiune. Iar raţiunea, cum nu putea fi altfel,
tiranică, nu oferea nici o scăpare. Plăcerea se usca. Gândurile umilite i se supuneau. Dispăreau astfel. Era aici ceva
din mecanismul naturii lui Lucreţiu. Vă amintiţi de Lucreţiu pe care Flaubert îl evocă atât de des?
Flaubert avea o veche fixaţie pentru Poemul naturii.
Când am început şi eu să-l citesc, am văzut că nu numai
ideile, dar şi biografiile celor doi, Lucreţiu-Flaubert, semănau suspect de mult. Cele două mii de ani, care-i despărţea, îmi stimulau şi mai mult fascinaţia. Flaubert contruise încântătoare argumentaţii despre relaţiile dintre extremităţile lumii. În parte, le-a şi pus în practică. Expediţia
lui în Orient e un exemplu. Comentariile de atunci pun în
lumină acest chip al său misterios.
Lucreţiu, deci, trăise retras, la marginea Romei. Ca şi
Flaubert, lângă Paris. Dispreţuia mulţimile şi-şi consacrase tot timpul poeziei. Mai trebuie spus ceva pentru cunoscători. În Corespondenţă, Flaubert face o întreagă filozofie
din acest stil de-a trăi. Liniştea i-a fost asigurată de rentele de pe urma unor proprietăţi. Apoi proprietăţile au dispărut odată cu moartea violentă a lui Lucreţiu. S-a sinucis.
Dacă sinuciderea ar fi fost dovedită şi în cazul lui Flaubert,
vieţile celor doi ar fi putut deveni subiect de anchetă antropologică. Şi moartea lui Flaubert a venit cu totul pe neaşteptate. Asta spun prietenii apropiaţi. Maupassant a văzut
urme suspecte de pe gâtul cadavrului umflat. Dar la acea
vreme, Maupassant începea să vadă asemenea lucruri pes-
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te tot. Acest amănunt l-a mărturisit prietenilor. Iar Fraţii
Goncourt au consemnat ciudăţenia în Jurnal. Casa de la
Croisset, unde a scris atâta timp Flaubert, a fost vândută
la câteva săptămâni după moartea lui. Iar pe locul casei a
fost construită o fabrică de alcool.
Acum să trecem la teorii. Lucreţiu face elogiul unei furor. Cred că prin acest cuvânt, avem imaginea focului artei sale. Suspect, Flaubert vorbeşte de o orgie perpetuă. Tot
pe acolo. Acest tip de literatura îi face pe amândoi să se
situeze dincolo de mizeria veacului flecar. Lucreţiu, când
îşi construieşte sistemul filozofic, merge repede la cauzele
prime. O filozofie de tip Aristotel. Nu ţine cont de aparenţele sociale şi istorice. Se foloseşte de pârghiile raţiunii. O
raţiune legată de forţa unui zeu. Se vede că este şi poet. Supusă acestei vaste instalaţii de cunoaştere, natura nu manifestă nici o oprelişte. Se lasă în voia forţelor ei luminoase. Se divide până la cel mai mic element. Aşa îmi închipui că apar particule lui Lucreţiu. Cele care au creat probleme minţii contemporanilor lui. Pot fi ele înţelese cu raţiunea? Sau reprezintă imagini, simulacre ale imaginaţiei?
Şi atunci intră în acţiune mai mult simţirea? Întrebări de
acest fel pot fi puse şi-n legătură cu imaginile lui Flaubert.
Simţire sau cunoaştere rece? De fapt mult mai interesant
ar fi să aflăm care-i principiul pe care-l urmează descriptorul Flaubert. Flaubert trece peste asemenea lucruri cu
inconştienţa poetului. Sunt lucruri tehnice, de meşteşugar,
înţelegem. La fel se întâmplă şi la Lucreţiu. Nu oferă multe explicaţii. Acolo se vede cum ceea ce-i omenesc din cunoaştere poate surprinde abstracţiuni, în genul acelui nimic din real, nu din metafizic.
Vai, cum mă complic! Multe personaje din romanele ruseşti, cu un imbold clar primit din partea naratorului neliniştit, se întrebă ritmic, provocând auditoriul micburhez –ce iese oare din nimic? Nimicul lui Lucreţiu atrage nimic, ceea ce aminteşte de replici din Dostoievski sau
Cehov. În jurul lui Mâşkin, de exemplu, spaţiul este irespirabil de la acest nimic. Acum înţelegeşi despre ce nimic
este vorba? Lucreţiu vorbeşte senin, inocent, ca şi Mâşkin.
Personajul narator la Dostoievski sau Cehov, cu nelinişti multe, ironice. Lucreţiu pune la lucru mâna uşoară şi
puternică a unui zeu. Un zeu care anticipează principiile din fizica atomică sau a relativităţii. Felul cum vine din
eter, dinspre cerul negru, ploaia piezişă a simulacrelor, a
unor particule, îmi aduce aminte de laboratoarele fizicienilor care au schimbat ştiinţa. Un asemenea agregat bănuiesc şi-n spatele ochiului lui Flaubert. Poezia lui Lucreţiu îl aducea la extaz pe Flaubert. Simte asta şi-n stilul ei.
Îi confirma că ceva lucrează dincolo, cu exactitate şi cruzime. Dincolo de raţiune şi plăcere. Această distanţă-i plăcea lui Flaubert. Prindea din aer ceea ce făcea ştiinţa veacului lui? Mereu a invocat ştiinţa. Poetul, adică Lucreţiu,
vorbea de o prezenţă a zeului necruţător în miezul plăcerii.
Flaubert a trăit, declarându-se neputincios în faţa plăcerii. Ca un burghez. Nu s-a sfiit să-şi afirme această „cădere“ în faţa ei. A căutat însă trăirile puternice şi reci în artă.
Toată viaţa Lucreţiu a suferit de tulburări mari sufleteşti. O spune Sfântul Hieronymus, în Chronica sa. Iar la
44 de ani, anul în care Virgiliu a îmbrăcat toga de bărbat
al cetăţii, s-a sinucis. Mergând pe firul acestui act, intrăm
în siajul unei mari terori. Scenariul acestui tip de spaime
îl descrie şi Heidegger, atunci când vorbeşte de viziunile
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lui Nietzsche. Hai să vedem cum din toate acestea Flaubert
aplică câte ceva în actul de scriere a textelor lui.
Flaubert concepe descrierea nunţii ca pe un spectacol
de culori, de mirosuri şi de atingeri. Toate acestea sunt incapsulate. Simţim cum particulele simţurilor explodează,
fiecare cu efectele şi cauzele ei. Când spun particule mă
gândesc şi la mecanica percepţiei pe care o propusese Lucreţiu. În jurul lucrurilor, apar nori de particule invizibile,
care ne agresează apoi, spune cu alte cuvinte el. Fizicienii
moderni confirmă că o asemenea calitate are lumina. În
explicaţia fizică a ei. Fizicienii imediat de după Flaubert.
Şi Goethe a susţinut până la bătrâneţe asemenea teorie.
Îmi vine să cred că versurile lui urmăresc şi această fizică ciudată. O ştiinţă de Faust, doctor în cunoaşterea materiei. Dar versurile lui Goethe au ceva de nezdruncinat.
Ceva din în imaginarul comun, ceva în genul cum se formează matricea, câmpul de tensiuni la arhetipul lui Jung.
Naratorul urmărea să prindă din afară evoluţia Emmei.
Prefaceri ale Emmei înăuntru. Nu ţinea neapărat să limpezească imaginea sufletului sau a caracterului. Nu. Ci din
contră. Emma intrase într-un joc, ale cărui elemente erau
în mare parte ştiute. Ea avea sentimente şi idei convenţionale. Îi pulsa însă entuziasmul. Pasiunea i se aţâţa. Era vitală. La fel lucra şi raţiunea. În freamăt, ca un organ mărunt, care-i asigura adaptarea la imaginile măreţe, romantice. Iar aceste imagini, cu tot freamătul lor, umileau realitatea din jur. Una meschină şi urâtă, cum spune Flaubert
în jurnal despre lumea lui.Naratorul, un estet care ştie tot,
un Faust, înalţă scena, o duce către o strălucire care o face
frenetică pe Emma. E o frenezie seacă, înnebunitoare. Aici,
Charles nu mai contează. El devine element de decor, ca şi
ceilalţi. Totul i se adresează Emmei.
Pentru aceasta Flaubert, nu va lucra cu sufletul. Cu cât
îşi va ignora sentimentele, cu atât detaliile vor avea strălucire dementă. Şi iubirea Emmei are asemenea străluciri
reci. Încercase să pună în practică asemenea trăiri în timpul şederii la maici. Acolo, suferise o fulgerătoare atracţie pentru profesorul de muzică. O pasiune în genul erotismului mistic. Totul rămâne ascuns, în adânc, acoperit
de o suferinţă romantică. O suferinţă de altă natură. Pasiunea cu toate efectele ei va rămâne. Este reală. Va păstra
mereu ascunse undeva, acolo unde va locui, câteva partituri muzicale din acea vreme. Relaţia cu Charles nu a mers
mai departe de calcul. A vrut să scape de la fermă. Şiretenia şi farmecul senzual îşi făcuseră efectele scontate asupra doctorului. Naratorul, îmi vine să spun, îşi va asuma
acest tip de şiretenie, care ţine cont de amănunte de tip
medical. Astfel vrea să-şi cucerească auditoriul. Flaubert,
pe parcursul scrierii romanului, în Corespondenţă, va explica modul de a lega amănuntele sau gândurile în fraze.
Ţine cont momentele de trecere. Trecerile să fie plăcute şi
uşoare. Şi-n a gândi, şi-n a simţi. În cel mai obişnuit chip.
Fără nici o sforţare. De parcă naratorul se teme să nu trezească gândurile şi sentimentele înalte. Se mişcă, acolo, în
interiorul frazelor, ca un personaj gogolian. Un funcţionar umil, atent la cel mai mărunt orgoliu al înalţilor funcţionari. Ei, cu frunţile lângă cer, simt şi gândesc ce se află
deasupra, pe când cel umil, ca şi Gogol, se mişcă jos, lipit
de cizme şi poalele mantalelor. Din acest contrast, de fapt,
se vede şi se simte măreţia, ca într-un basm. Ca şi nimicnicia ei. Ceva ca-n preajma lui Don Quijotte, dar pe dos.
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Şi cu cât imaginile vor fi mai bogate, sus, cu atât sub
pieliţa aparenţelor, jos, se va simţi mai viguros trupul monstrului. De fapt, am exagerat. Totul porneşte de la freamătul acelui nimic, despre care vorbeam, din spatele formulelor exacte, cele ale stilului. Un gol suspect, al unui conţinut ambiguu. Urmează apoi spaima.
7. Totul începe firesc, cu venirea oaspeţilor
Înainte de a trece cu adevărat la descrierea grupurilor,
naratorul face portretul fetei de 14-16 ani, cu rochie albă,
aflată ca la prima împărtăşanie. Naratorul o lungeşte vizibil. E un răsfăţ. Îşi ascute în linişte uneltele. Şi ce linişte!
Parcă atinge cu degetele lui invizibile faţa rumenă, uluită, apoi părul gras, strălucind de pomada trandafirie. Pe
mâini, fetiţa, ca şi naratorul cucerit de fantasmă, are mănuşi strânse. Strânse ca să pună în evidenţă gracilele forme ale monstrului senzual. E şi un gest teatral. O maturitate ironică. Simţim umbra Emmei, ca nubilă. De aici a
început metamorfoza ei.
De fapt, portretul (mai spune naratorul), colateral,
punctează, în genul muzical, grupul femeilor. Al maturelor. Ele, femeile, se vor bucura de mai puţin spaţiu. Deja
senzualitate are măsuri exacte, muzicale. Firesc ar fi să ne
gândim că ele ar eclipsa-o pe Emma. Asta o spune şi Llosa. Totuşi, cred că-i vorba doar de măsuri de tip muzical. Flaubert îşi acordează instrumentul după reguli tari.
După aceeaşi regulă, pesemne, naratorul, înainte, în alt capitol, nu a scos un cuvânt despre prima nuntă a lui Charles. Aici nu era loc. Flaubert respectă regulile tari, clasice am spune, care îşi dau măsura după cât reduc din efuziuni. Naratorul nu ţine cont de logica înlănţuirilor, ci de
efectul lor. De ansamblu.
Bărbaţii au în fundal vibraţia unei realităţi întunecate.
Vai, ce formulă am scornit! Totuşi, simt ceva sumbru. Un
întuneric umed, ca în noaptea primului drum al lui Charles la ferma Emmei. Atunci, calul bătrân tresare mereu.
Înalţă capul. Prinde urma. Cum prinde naratorul firul tensiunii. Chiar se opreşte brusc o dată. Toate aceste nelinişti
se resimt în neliniştea tonurilor. Alb şi negru, acolo. Aici,
alt contrast la fel de crud. E poezia unei frici care se topeşte în muguri, în umezeala primăverii. Simţirea-i plină
de muguri băloşi. Borţoşi. Simţirea irupe în curtea fermei.
Naratorul revine cu atenţia pe doctor. Ustensilele agricole au un licăr metalic, de lanţetă sau de bisturiu. Lucrurile
capătă mărimi exacte. Fantezia acestui ansamblu senzual
se încheie cu grupul de păuni. Ironic. De aici poate să facă
uşor o altă trecere naratorul. Nu?.Dar trebuie să recunoaştem că vitalitatea din ochii lor reci,rotunzi,penetranţi,ca şi
pictura cozilor, ţin de natura Emmei. Naratorul a şi punctat puternic la urmă.
Tema cailor va reveni şi aici, după ea şi cea a rochiei şi
a tortului. Tot un fel de păun. Emma are ceva din natura
acestei păsări. Cruzimea Emmei e de pasăre.Ca să emfaza ei,gratuitatea atâtor tonuri. Vitalitatea irupe mai spumos, apoi îşi schimbă culoarea. Devine sumbră. Coborârea din înălţimile,unde ne duce graţia atâtor scene din
roman,seamănă cu o coborâre bruscă în infern. Cam aşa
se întâmplă şi cu Emma.
Vehicule de tot felul sosesc în trombă. Galopuri, plesnete de bici,toate se aud de peste gard. În spatele gardului
se află Emma. Ochiul ei în acest capitol se află peste tot.
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Este momentul înfoierii. Al acestui număr de păun. Şi l-a
dorit de mult. Apoi atelajele pătrund vijelios. Ţâşnesc înăuntru. Ajung în şopronul fermei. Ştim sclipirile acestui interior. Afară, redarea zgomotelor lărgesc orizontul.
Enumerarea vehiculelor dau imaginea de exces. Să ne
închipuim un Gogol care ar număra echipajele de la vreun conac. Cât rafinament ar dovedi pentru a reda excesul.
La Gogol ritmul nu mai este muzical.
Naratorul urmăreşte contururi nete. El face o fantezie
a redării feţelor. Prospeţimea pielii, rase sau tunse, dă primele semne ale metamorfozei. Tăieturile sau jupuiturile
sar în ochi, mănâncă formele. Este ceva din ritmica interiorului acelei metafizici a ortodoxiei. La Gogol. La Flaubert,
mai degrabă, Mozart.
Hainele schimbaseră mai înainte aşezarea. Descrierea
lor îi aşază într-un insectar social. Nici aici nu merge prea
departe. Doar vestoanele prea scurte au la spate nasturi.
Unde ar putea duce cei doi ochi, dacă i-am asocia cu barda gogoliană care taie poalele? Flaubert a fost preocupat
mai ales să sugereze două criterii de aşezare a elementelor.
Mai întâi, cel social. O asemenea deprindere i-au perfecţionat-o lecturile din Balzac. Flaubert nu are însă demonul multiplicării caracterelor. Atenţia lui se naşte din tăceri suspecte. La Balzac; nu tăcerile predomină, ci larma.
Flaubert merge pe crăpătura micilor detalii. Lângă caractere din cele mai comune, se vor înălţa munţi de recuzită. Recuzita, ca ferment, cu farmecul diversităţii, vorbeşte
în locul fiinţelor. Vine la rând moda romantică. Flaubert
are ochi nativi pentru romantisme. Tinereţea şi-a scăldato într-o astfel de simţire. „Educaţia sentimentală“ va face
anatomia acestei stări. Fiecare personaj de acolo are inoculată sămânţa unui entuziasm şi a unei voinţe. Curios este
că toate se vor dovedi seci.
Personajele refuză destinul, ar spune filozoful vremii
Nietzsche. Nu au curaj. Rămân lipite de frica lor. Trăiesc
cu spaima de celălalt. Flaubert însuşi vorbea de natura relaţională a vieţii. Poate se referea doar la percepere şi psihologie. Poezia îi dă aripi să treacă peste rupturi şi înstrăinări ce ţin de fiinţă chiar. Are graţia în jurul inimii. Cel
puţin, când scrie.
În felul cum schimbă viziunile artistice am putea vedea lupta cu el însuşi. Scrisese cu încântare prima versiune a Ispitirii Sfântului Anton. Tema (religie, mister mistic) era pur romantică, la fel, stilul. Nu avea structură, nu
se simţeau legăturile. Acestea sunt câteva din oftaturile lui
în Corespondenţă.
Cu istoria Emmei, Flaubert se răzvrăteşte. Vine împotriva acelei plăceri care i-a intrat în sânge. Dacă ar merge pe mâna filozofilor, am înţelege cât de departe ţinteşte.
Trăieşte în preajma marilor nelinişti, care l-au tulburat şi
pe Nietzsche, şi pe Hölderlin, şi pe Van Gogh (Heidegger).
El, Flaubert, a mişcat gusturile în Franţa.
La descrierea grupului de nuntaşi, naratorul apelează la simţirea romantică. Rochia Emmei generează aşezarea detaliilor. Nunta se suprapune cu rochia. Alaiul pare
o eşarfă, care ondulează peste grânele verzi. Eşarfa va reveni şi în scenele pasionale. Ea, ca şi rochia, dă imaginea
acelei rătăciri a Emmei.
Lăutarul este umbrit de vioară, al cărei gât, împopoţonat de panglici, saltă în ritmul muzicii. Oamenii se
amestecă cu lucrurile. Lucrurile se însufleţesc, iar ei ca-
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pătă opacităţi. Schimbarea, metamorfoza de fapt, nu oferă doar un prilej de cunoaştere. Ci, mai întâi, creează plăcerea. Flaubert urmăreşte destins spectacolul.
Există o presiune a mimetismului. Flaubert vrea cu
tot dinadinsul să creeze detalii care concurează natura. El
adaugă ceva, care face ca obiectul să insufle viaţă în formele cele mai tari. În poezie locuieşte omul, am spune, răstălmăcindu-l pe Hölderlin. Pe urmele lor va păşi simţirea.
Dante face drumul coborârii şi al urcării. Înainte de a
coborî în Infern, poetul descrie lupoaica şi leul. Forţa poeziei lui Dante (T.S.Eliot) vine din detaşarea şi cadenţa
amănuntelor din descrieri. Peisaje şi sentimente au reliefuri similare. Starea indusă de imaginea animalului slăbit
de pofte crude dă vânt coborârii. Iar coborârea măreşte
concentrarea ochiului interior, care oferă imagini ale metamorfozelor. Spaima, neliniştea, teroarea, cresc pe măsura adâncimii. Urcuşul, dimpotrivă, are uşurinţa graţiei.
Mergem pe urmele Beatricei. Acesta-i scenariul celei mai
plăcute aventuri omeneşti.
Flaubert vrea să refacă traseul, trucând, legând cu şiretenie detaliile. Nu exagerează, căci nu vrea să trezească
suspiciuni. Vrea somnul dulce al marii naturaleţi.
Tonurile senzualităţii le imprimă bucatele descrise. Naratorul se află în miezul carnaţiei. Se pare că aici i-a fost
naş Rabelais. De la el a rămas cu senzualitatea monstruoasă a mâncării. Moliciunea cărnilor concurează cu tăria
de piatră a misterelor şi fanteziilor misticii. Rabelais aduce în faţă o enormă materialitate. E o replică dată degenerării idealelor. Flaubert se adăpa periodic din fanteziile medicului medieval.
8. Cu descrierea tortului, petrecerea atinge extazul
De la senzaţiile tari ale sătenilor, individualizate prin
imaginile lăţite ale bucatelor, ajungem din nou la Emma.
De la muşchii întregi, castroanele cu tocană, purceii şi cârnaţii cu măcriş, viţelul la tigaie sau pulpele de berbec, suntem mutaţi în preajma farfuriilor cu cremă galbenă, cu înscrisuri cu litere mici şi cu arabescuri. Tartele şi nugalele ni-l trag în scenă pe cofetar adus din Yvetot. Ochiul naratorului vine dinăuntru. Stă lipit, are gelatină dulceagă
şi transparentă pe cornee. Se aburcă pe nivelele lui. Nabokov sesizează straturile care apar în toate descrierile ample. Naratorul lui Flaubert se foloseşte de aceste structuri
ca de o scară. Am putea exagera atrăgând atenţia asupra persistenţei cifrei 3 sau a elementelor de arhitectură.
Flaubert avea entuziasm şi se folosea în structurile lui de
asemenea detalii. Avea ceva din foamea culturală a cuplului Bouvard şi Pécuchet. În descrierile din călătoria făcută în Normandia, notează fiecare relicvă istorică, amestecând-o cu toate mizeriile prezentului. Nu impune indici
de valoare. Stilul îl ajută să împacheteze tot.
Năclăit de paste lipicioase, organul percepţiei ajunge în
preajma materiei simţirii Emmei. Rochia avea trei jupoane, iar trena, plină de scaieţi pufoşi. Simbol ascuns cât se
poate şi poezie naturalistă. Vor urma şi trei etaje ale caselor, apoi trei locaţii, ca şi trei sicrie la urmă. Flaubert hohoteşte răguşit, în spatele construcţiilor, ca un ermit cu
faţa murdară. Ermitul cu toate viziunile lui, ca în Ispitirea
Sfântului Anton, sau mai degrabă ca în Fedra lui Racine
(cum spune în Corespondenţă). Există o pasiune vulcanică,
ea tulbură fiinţele. Din trunchiul ei cresc reveria şi nostalHYPERION
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gia romantică. Ideile de adevăr şi bine îşi pierd proprietaţile în asemenea atmosferă. Simbolul (ascuns cât se poate)
şi foşnetul florilor de hârtie cerată sau de satin readuceau
impresia de uscăciune suspectă. Flaubert vrea muşchiul
scenei, al detaliului, ca şi al frazei. Defecţiunile trec uşor
de la fizic la caracter. Este o materie care nu are antidot la
defect, la lipsa de simetrie. Mâinile Emmei îşi trădau oricum rapacitatea. Acum le ascunsese în mănuşi, albe până
la cot. Fireşte lângă Emma, astfel împodobită, Charles împrumută ceva din înţepenirea burghezului. Stă drept, şi el
cu mănuşile albe, strânse cu putere în mâini.
Toate elementele au ceva care se susţin în contrast, în
opoziţie. Stau cu spatele unele la altele. Dar se simt. Pătratul de carton albastru, sub materia diafană a tortului, susţine un templu păgân, roman, bineînţeles. Toate-s în contrast . Aici e un contrast cultural. Pretenţiile Emmei produc asemenea efecte. Sus a fost aşezat turnul de prăjitură de Savoya. Există un asemenea turn şi-n simţirea Emmei. Într-un asemenea turn a dormit Flaubert când a vizitat Normandia. Pe una din ferestre şi-a răcnit uimirea.
Atunci era tânăr şi romantic, precum Emma. Se afla la castelul lui Chateaubriand, era în perioada clorozelor gotice. În orice clin stilistic al lui, se ascunde parcă ecoul unui
asemenea urlet.
Pe platforma de sus a tortului, apar elemente ale poeziei depărtării. A spaţiului infinit. Bineînţeles, ele stau alături de altele, care evocă intimitatea cea mai dulceagă. Elementele romantismului decăzut, pe care Flaubert ajunge
să le vadă. Relieful simţirii Emmei conţine toate aceste
vestigii. De aici, din această structură a simţirii, vor ţâşni
toate exagerările. De aici se deschide şi calea sinuciderii.
E un hău dedesubt. Acum însă ne aflăm pe pajiştea unui
podiş, verde cu stânci, cu lacuri de dulceaţă (eterna Elveţie a sublimului). Apoi, corăbiile din coji de alune. Iar relicve de sublim. Flaubert ia distanţa ironiei când lucrează
cu imaginarul zilei. Toată poezia romantică cultivă această
simţire evazionistă. Baudelaire fixează câteva repere greu
de urnit (Le départ). La urmă vine amoraşul. El punctează
sfârşitul scenei. Un amoraş, agăţat de limba unei pendule,
va asista în camera hotelului din Rouen, la scenele erotice, mecanice nu şi fierbinţi, când Emma ajunge la provocarea cea mai urâtă a destinului. Amoraşul din bronz (de
accentuat materialitatea) făcea un cuplu cu Léon. Ajutorul
de notar. Din aceeaşi substanţă. Omul urâţit şi împietrit
de ceva, care lasă pe unde trece o doză mortală de egoism.
Vedeţi amoraşul de bronz, prăfuit, al pendulei, care bate
în hotelul de provincie. Este copia amoraşului din vârfului tortului de nuntă. Egoismul, cu asemenea înlănţuiri, va
strânge laţul în jurul Emmei.
Scrânciobul de ciocolată avea stâlpi cu boboci de trandafir. Încheierea unui moment, a unei scene, are mare importanţă pentru Flaubert. Tonurile ansamblului sunt controlate şi legate bine prin stil. Firele limbii se suprapun, în
alt plan, peste legăturile structurii sau ale mişcării.
Petrecerea s-a încheiat. Gata. Naratorul mai adaugă
doar o precizare de timp. În spatele descrierilor, în care
diferitele nivele de realitate se amestecă şi sau fermentează, naratorul ţine o strictă cronologie a faptelor. Precizia
timpului ca şi locaţia bine precizată topografic fac parte dintre elementele puternice ale canonului. Ordinea lor
se răsfrânge benefic asupra menţinerii vitalităţii organu-
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lui simţirii. Există o ordine interioară care respiră viaţă şi
concreteţe. Pe fundalul ei, urmărim jocul realităţii – social, estetic, psihologic –, cu o exagerare în nota grotescului suav. Un asemenea joc ne trimite cu ironie la romantism. Oscilând între natură şi moralitate, greutatea celei
de-a doua ajunge să sufoce plăcerea. Flaubert ne face să
gândim astfel. Raţiunea sau imaginaţia? Şi imaginaţia are
o nestăpânire bolnăvicioasă. Aici ne aduce el. Mereu, în
preajma acestor căderi.
Oare avem sentimentul înălţării, lăsându-ne atraşi de
temele descrise? O chemare plăcută, o identificare prin reprezentare mimetică, cred că aşa s-ar spune. Unde-i aerul
rarefiat al frumuseţii luminoase, pe care a simţit-o Emma?
Beatitudinea, de la Dante? Flaubert o ştie şi o evocă în scrisori. În scris, în roman, el îi găseşte forme, imagini care
vin în contrast. Stau la distanţa creată de ironie. Emma se
va pierde printre toate acestea. Nu are iubire. Are doar o
voinţă aspră, ca o uscăciune ciudată la suprafaţa ei, în genul celeia care atrage ochii lui Charles asupra mâinilor ei.
El vede medical, exact. Raţiunea nu-i alimentează decât
focul clarităţii senzuale. Boala Emmei, nu psihică, ci de ordinul fiinţei, aparţine secolului lui Flaubert? Flaubert vorbeşte de un veac burghez. Vag. Noţiunile viziunii se înmulţesc în Dicţionarul de idei de-a gata şi în Bouvard şi Pécuchet. Romanul urma să dea şi o istorie prostiei.
Dar acolo, la nuntă, de la înălţimea efuziunilor, urma
căderea. Iată un fir în structura romanului. Flaubert trebuie să găsească un ritm adecvat. Se întunecase deja, când s-a
încheiat, prezentarea tortului. În aburii groşi ai petrecerii,
carnali, petrecăreţii joacă dopul, sforăie strâmb, cântă, fac
scamatorii de circ sau ridică pe umeri căruţe.
Revine tema cailor. Ei au un exces de vitalitate. Îndopaţi cu orz, nu vor să intre în hrube, zvârleau sau se ridicau în două picioare. Oamenilor li se zăreşte doar licărul
întunecat al pielii proaspete. Sau al ochilor. Înjură şi râd.
Apoi începe răsfirarea în noapte. Fug de lumină. Căruţele sar peste şanţuri, movile sau taluzuri. Hamurile se rup,
iar femeile se aruncau peste portiere, ca peste hăuri. Prind
hăţurile care flutură libere. Scena de abilitate fizică, executată de femei. Aceasta e ultima imagine explozivă a nunţii. Întuneric şi depărtare, în fundalul acelei viermuieli fizice. În spatele scenei naturaliste, nu se află nimic. Urâtul,
grotescul şi golul.
Flaubert rămâne mereu în miezul plăcerii. E o plăcere pe care şi-o urmăreşte din volumul şi încordarea muşchilor frazelor. Are simţirea trecută prin amărăciunea lucidităţii. Ca un călău, care bea o tinctură de migdale amare, care-i strânge inima şi-i răceşte mintea.
Gâlgâitul vitalităţii dezlănţuite suportă o transfigurare. Metoda devine o marcă. Charles, de exemplu, după
nuntă, capătă timiditatea fecioarei. Emma jucase acest rol
în timpul nunţii. Doar îl jucase. Atracţia Emmei este fatală. Atracţia senzualităţii. Aici se află centrul fascinaţiei
ei. Charles, într-un fel, îşi găseşte adâncimea ciudatei fiinţe umile. Flaubert vorbeşte de fascinaţia idioţeniei. Nabokov, care vede şi simte pieziş, îl fixează în insectarul social. Vede doar în el omul mărginit. Un altfel de Léon. Nu
nelinişti interioare îl fixează, ci o prea mare greutate. Nabokov îi spune „placiditate”. Flaubert vede şi simte, aş spune, corect. Caută calea cea mai simplă a percepţiei şi analizei. Caută aproape metodic să urmeze simţirea celor mari,
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în genul anticilor. Nu neglijează nici imaginea socială, cu
tonuri şi culori de efect. Charles o numeşte „nevasta mea”,
o prinde de mijloc şi rămâne prea mult cu capul pe fâşia
de muselină. Intră perfect în formalismul prozei de familie burgheză.
Transfigurarea la Flaubert se simte şi în planul general.
Toate circulă. Se individulizează, apoi caută alte forme la
fel de clare. Flaubert foloseşte cu succes un tip de încrucişare. Mai toţi exegeţii vorbesc de obiectualizarea fiinţelor şi de o însufleţire a lucrurilor. Este metoda lui. Descrierea merge împotrivă, până la detaşarea de firesc. Un firesc în genul ideilor de-a gata. Apoi, face şi recompunerea. Descrierea, ţinând cont şi de detalii care vorbesc de
mister de efect, şi fixarea lor într-o structură tare. O asemenea structură trimite la canonul lui ascuns.
Kafka va aduce la extrem transfigurarea, ca procedeu.
El pune în aplicare metamorfoze. Atacă nu numai firescul comod. Merge la temelia lucrurilor,unde se află substanţa odihnei fiinţei. Îi schimbă formula. Toate personajele sale ca şi obiectele lor vibrează. Au nelinişti nefireşti.
Urmează scena finală. Flaubert nu uită să puncteze.
Bătrânul Rouault se desparte de Emma. I-o lasă lui Charles. Roţile trăsuricii se învârt în praful drumului de ţară.
Dispar sub ochii lor.
9. Flaubert caută şi el simplitatea şi fosforescenţa de
diamant a viziunii
Acest tip de viziune a fost adăugat şi distribuit şi în
imagini, şi în ansamblu. Mergând pe firul viziunii, ca si
al imaginilor, ajungem la origine. La originea acelor simţiri de tip Flaubert, atât de diferite. Atât de bine individualizate. Trecerile de la un autor la altul, la acest nivel, seamănă cu acea schimbare de lume de care vorbesc filozofii.
Produce un cutremur emoţional şi nevrotic la toate nivelele. Bătrânul Rouault are ocazia unei astfel de treceri. De
la spectacolul regizat, mai ales de Emma, la o amintire dintre cele mai fierbinţi. Viziunea întoarcerii acasă tânărului
Rouault cu mireasa ţâşneşte violent, de exemplu. Acolo, se
simte un contrast puternic. De la pulberea drumului de
primăvară, până la zăpada, care înveleşte câmpul. Căldura uşoară şi gerul care muşcă. Cei doi, el şi mireasa, ţâşnesc prin pulberea iernii. Uşurinţa vine din vitalitatea calului. Asta la Flaubert. Kafka duce totul mai departe. Şi la
Kafka (Un medic de ţară), curios, există o scenă care leagă
fluidul acestei vitalităţi cu cel al pasiunii iubirii. Caii căutaţi de medicul bătrân ies dintr-o vizuină părăsită de porci.
Aburi groşi îngroaşă şi mai mult crupele umflate. Odată
cu caii iese şi rândaşul cu gura plină de dinţi. Când sania,
în care bătrânul cade neputincios, iese pe poartă, rândaşul
sparge uşa casei şi aleargă spre slujnicuţă. Senzualitatea fetei crescuse odată cu ruinarea trupului stăpânului. Naratorul rămâne în acest interval. Între imaginea cărnii decăzute şi explozia senzualităţii ei. Atracţia ei este fatală. Rândaşul cade, alunecă spre slujnicuţă. Medicul bătrân dus de
cai, prin zăpadă, are viziunea acestui canibalism senzual.
Relaţia ciudată a medicului cu Roza, iubirea fără atingere,
are ceva mistic. Mai mult mistic, decât ridicol. Amândouă stările există şi produc efecte estetice. Şi casa se prăbuşeşte în furia nebună a rândaşului, la fel. Fără cauze fizice,
ca într-o întâmplare mistică. Şi cu efecte de ridicol. Ironia
lui Kafka este un produs distilat din materialul lui Flaubert.
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Moş Rouault îşi aminteşte şi el de dantelele (iar panglica)
miresei, cum îi jucau pe obraz. Iată două punctări, de închidere. Vitalitate şi gingăşie. Urmează căderea, apoi revenirea. Nu ni se mai dau informaţii despre felul cum s-a
sfârşit cursa. Flaubert doar sugerează sensurile scenei în
cheie realistă. Când îşi întoarce faţa, revenind spre casă,
bătrânul Rouault simte un gol. Şi vorbeşte de moartea nevestei şi a fiului lui. Naratorul compară spaima lui cu golul casei pustii. Flaubert schimbă planurile, apoi sensurile. Nu casele goale în care va locui Emma, nici moartea
ei, ci o spaimă care de-abia de aici se profilează. La Kafka,
acţiunea alunecă fără asemenea explicaţii. Ajunge în fantastic uşor, cu treceri în genul Flaubert.
10. Raţiunea şi poezia au oare naturi care se duşmănesc?
Prima poate deveni agresivă, devastatoare. Forţa ei seamănă cu cea a senzualităţii dezlănţuite. Poate stau la acele extremităţile sufleteşti spre care ne îndreptăm cu prea
mare patimă.
Actul gândirii, aplicat prozei, produce un cutremur,
care face ţăndări imaginile pline de graţie. Totuşi, gândirea şi poezia au un element comun: limba. Asta o spune Heidegger. Prin limba unei poezii ajungem în culcuşul
poetului. Fiecare poezie divulgă o anume localizare. Biografia aceasta ciudată se răsfrânge tot mai mult pe măsură
ce gîndirea cerne cuvintele şi caută sensuri. Spaţiul devine infinetizimal, concentrat şi ermetic. Sentimentul acestei micimi produce deschiderea. Deschiderea vine ca un
reflux. Ea dă strălucirea aceea ciudată, fosforescentă, pe
care o regăsim în viziunile ermiţilor. Dar şi ale poeţilor.
O asemenea suprapunere a raţiunii şi a sentimentului a
încercat şi Flaubert să descrie în Ispitirea Sfântului Anton.
Caută, cumva, o istorie ca să aplice o tehnologie pentru viziuni, iluminări. Flaubert a avut parte de multe. Tema promite, dar micul roman a rămas fără susţinători. Trecerea
prin câteva duzini de mituri, filozofii şi teorii cere, poate, prea mult rafinament din partea cititorilor. Când se va
apuca de el din nou va ţine seama de efecte şi de caracterul Sfântului Anton. Mai întâi şi-a stabilit un plan.
Dincolo de plăcerea estetică (cam palidă acolo, lipsită de umoarea şi formele tari ale graţiei sau urâtului),
Flaubert împleteşte în text şi o mulţime de gânduri. El îşi
resimte prea puternică înclinaţia spre interior. Spre psihologia omului. Vrea să ajungă într-un loc ciudat. Vocaţia aceasta îl demască. Vrea şi poate, în Madame Bovary,
să-şi reprime această slăbiciune pentru psihologizări. Iar
forţa acelui canon. Când va scrie la Emma Bovary, el face,
cum spune, un drum în contra firii. Cu Emma, el iese tot
mai mult în afară, în haosul lucrurilor.
Descrierea nunţii, de fapt, se reduce la descrierea hainelor şi a mâncărurilor. Rochia miresei şi tortul sunt aşezate spre centru pentru structură. Flaubert acceptă simetriile, dar le şi spulberă. Concentraţia de plăcere şi frumuseţe nu se află niciodată central, ca la clasici. Nici marginal, ci mai degrabă sugerează întâmplătorul natural. Fără
nici o constrângere culturală. Omul modern este sufocat
de cultură. Îi lipseşte vitalitatea ca să se scuture de poveri,
mai spune Flaubert şi-n contra naturii sale.
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Mircea Oprea

MOARTE FESTIVĂ

Păşea greu, păşea cumva pe o parte, cu efortul tăierii unui deal în diagonală, şi când drumul era ca în palmă. Falsul urcuş o silea să gâfâie obosind-o peste măsură. Tuşa Olga ieşise din ogradă potrivindu-şi broboada
alunecată spre ceafă descoperindu-i părul încărunţit mai
mult decât s-ar fi cuvenit la vârsta ei. Privi din nou casa
cu un ochi ager şi rămase mulţumită: Da, toate-s în ordine! Ocolind satul pe margine, a ajuns la biserica pe zidul căreia scria cu litere mari, de bronz: Muzeul ateismului. Crucile de pe turle fuseseră date jos, vitraliile – cândva zugrăvite colorat cu sfinţi şi arhangheli – scoase şi ele,
iar înăuntru, pictura de pe pereţi – acoperită cu var. Oamenii ştiau că acolo e, totuşi, biserica satului şi, din generaţie, în generaţie, asta nu se uita. Tuşa Olga şi-a făcut cu
fereală cruce, şi-a pipăit broboada să nu-i fi alunecat iarăşi pe creştet şi împinse uşa grea. Muzeografa, o tânără
cu carte trimisă aici de Sovietul raional ca în exil, nu se
arătă surprinsă de vizitatoarea matinală şi solitară, deşi
se obişnuise mai degrabă cu grupuri, cum ar fi copiii din
clasele mici însoţiţi de învăţători şi părinţi.
- Doriţi să vă fac prezentarea muzeului sau v-ar ajunge
prospectul? Tuşa Olga refuză cu prudenţă şi una şi alta,
tonul uşor asprit al tinerei care vorbea ruseşte mult mai
bine decât ea intimidând-o.
- Nu te deranja, drăguţă… Muzeografa se retrase în
ghereta ei de la intrare să răsfoiască mai departe albumul
despre Kremlin, împrumutat de la bibliotecă.
Pentru a nu rămâne cineva păcălit, vom spune că tuşa
Olga nu era chiar o atee, nici într-un caz una care ar vizita asemenea muzee, dimpotrivă, în sufletul său credea în
Dumnezeu. Aşezată în pat, înainte de a adormi, se ruga
în sinea ei, se ruga cu ardoare. Renunţase să-şi mai tulbure copiii contrazicându-i şi se străduia să nu supere pe
nimeni cu credinţa ei. Dar astăzi, mai mult decât în alte
zile, simţise că nu-i este de ajuns numai să se roage şi să
se gândească la Dumnezeu şi la Maica Domnului. Ceva
o îndemna să le iasă în cale. A intrat în biserică ştiind că
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în toată harababura numită Muzeul ateismului şi în care
i se demonstra, cu texte, desene, mulaje şi schiţe, că omul
se trage din maimuţă, ştiind că în harababura aceea era
şi un colţ unde, pentru a se ilustra misticismul trecut deacum, se păstrau încă trei icoane şi o parte din vechile
odăjdii preoţeşti. Dintre icoane o ştia cel mai bine pe cea
a Maicii Domnului cu pruncul Iisus, icoana copilăriei în
faţa căreia îngenunchease de zeci de ori cu mama şi cu
fraţii, rugându-se pentru sănătate şi pâine. Acum, înspre
capătul vieţii ei, mult mai apropiat decât ar fi crezut, ajunsă din nou în faţa aceleiaşi icoane, cu ochii închişi şi înspinaţi de lacrimi, revedea anii duşi. Se ruga tot pentru
sănătate şi pâine, nici acum neîndrăznind să ceară mai
mult, deşi avea atâtea nevoi din care nu o putea ridica nimeni altcineva. Îngenunche o clipă, îşi făcu cruce pe furate, îşi lipi degetele de buze şi atinse cu ele mâna Maicii
Domnului. Parcă mai liniştită, ieşi din biserică surdă la
vorbele muzeografei:
- Hei, tovarăşa, vă las să îngenuncheaţi dar vă rugăm
să nu mai atingeţi exponatele. La noi este libertatea credinţei…

În dimineaţa aceea zorii încă nu se aprinseră când mătuşa Olga fusese în picioare. Încălzise apă la plita din curte şi, pe un scăunel în bucătărie, şi-a spălat părul. Cu ochii
îngropaţi în palme se aşezase în faţa oglinzii pe când lacrimile o năpădeau neînţelegând de ce: din pricina săpunului cu sodă făcut în casă sau poate de durerea înceată
şi difuză, fără să o doară ceva anume? Părea moleşeala
unei naşteri venite din tot trupul, fiecare mădular având
parte de pătimirea dată la facerea altei fiinţe. Presimţea o
nenorocire adunându-se în jurul pântecului, apăsătoare
ca o naştere ajunsă la soroc de care n-avea cum să scape,
nici să o amâne. O simţea cum simte numai o femeie trecută prin încercările ei. A aruncat apa în spatele grajdului şi abia atunci ridică ochii spre cer. Pe o parte răsăreau
zorii, pe cealaltă, stelele clipind încă a noapte. O surprin-
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se unda de răutate şi de egoism cu care şi-ar fi dorit o zi
bună şi ei dar nu încercă, din teamă probabil să nu afle
şi presimţiri mai grave. Şi-a luat treburile de la capăt, ca
din totdeauna, dar dintr-o dată găleata cu borhot se făcuse mai grea, ţăpoiul de scos fânul din stog nu i se mai
aşeza atât de lesnicios în mâini iar mirosul cald şi dulceag dintre vite n-o mai liniştea ca o adiere de cloroform,
ba îi punea un gust de vomă la rădăcina limbii. Le ştia la
toate rostul şi le făcea din obişnuinţă, cu firescul cu care
respira. În ziua aceea automatismele parcă îi erau mai
apăsate. Maşinăria din ea începuse să se trezească rebelă
şi să aibă alte păreri. Nu vroia să se gândească la asta, cineva şoptindu-i că nu se cade să răscolească în acele colţuri de umbră. Se învârtea cât se învârtea şi în mintea ei
revenea, cu o înfiorare de metal roşu, porunca de a fi la
ora zece la casa de cultură din Vâşcani. Câteva femei, între care de data asta şi ea, fuseseră propuse pentru titlul
de Mamă Eroină. Decoraţia, aflase din vecini, va avea în
spate şi un plic cu douăzeci şi cinci de ruble, bani promişi în gând băiatului neîntors din armată încă. Un consătean lăsat la vatră o anunţase că Ştefan al ei este trimis
în Afganistan şi că n-a îndrăznit să-i scrie, să nu o îngrijoreze şi mai mult. Trecută de şaizeci de ani, tuşa Olga se
ţinea tânără deşi născuse nouă copii, toţi în viaţă, dintre
care doar două fete rămăseseră în sat. Băieţii i s-au risipit prin toată Uniunea Sovietică venind acasă la un an,
la doi sau mai rar, trimiţând când şi când veste că s-au
însurat, că li s-au născut încă un copil, mai trimiteau fotografii sau ziarele care scriau despre ei. Ea aduna fotografiile într-o cutie de pantofi şi, la sărbători, privea chipurile tot mai înstrăinate ale copiilor ei cu neveste bălaie sau tuciurii tare, ale nepoţilor albicioşi sau mai bruneţei şi cu ochii piezişi, aşa cum au cei din Asia. Îi privea
şi o durea că sânge din sângele ei se risipea pe o întindere de pământ niciodată de atins şi de cunoscut în puţina
viaţă care o mai are de trăit. O durea sentimentul că, împărţită în zeci de nepoţi ce-i vor rămâne în veci necunoscuţi, ea devine orfană de neamuri şi de urmaşi, uscânduse la un capăt de ţară, într-o deznădejde de netămăduit
cu leacuri omeneşti şi care nu ţin de această lume. Jefuind-o de multe lacrimi, disperarea o răscolea rar pentru
că o ocolea din răsputeri cum ocoleşti o groapă din care
te temi că nu vei mai reuşi să ieşi.
Cei din casă au plecat în dimineaţa aceea, ca de obicei, cu rosturile lor dar tuşa Olga ştia că-i va întâlni pe
toţi la casa de cultură. Şi fără să fi primit ordin de la Sovietul sătesc ştia că nici unul n-ar fi lipsit. În sinea sa ştia
că bucuria nu-i va fi nicicum întreagă pentru că acolo nu
vor fi toţi copiii. Dorul de a se vedea cu toţii alături nu i
se va împlini niciodată şi poate că, Doamne fereşte, doar
moartea ei i-ar aduna pe toţi o dată acasă, presimţire ce
şi-o înfunda adânc în colţurile de umbră unde omul întreg la minte se fereşte să pătrundă.
- Trăsnet să fie, auzi? Dacă nu-ţi iese trăsnet festivitatea de duminică, nu mai scapi de un vot de blam adevărat. Eu îl propun şi te asigur că am autoritatea să obţin
unanimitatea. Nu mai ţine să-ţi faci autocritica de parcă ai fi la spovedanie: pui capul sub patrafir şi gata, crezi
că ai scăpat...
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Moşanschi se ridicase în picioare să asculte batjocura ginerelui care, aici, în Sovietul raional, ca preşedinte,
îi era şef. Respecta regula jocului şi îl asculta cu un fel de
plăcere. Nu se supăra, ba îl şi credea în stare să-l sancţioneze doar aşa, ca să-i bucure şi el pe şefii din Chişinău. Că doar nu era de capul lui. Avea şi el şefi, avea şi el
obligaţii la slujbă, discuţia lor poate o mai asculta cineva şi, la urma urmei, de ce să nu-i dea şi ginerelui satisfacţii pentru tot ce păţea acasă, de la soacră şi de la fiică
deodată, când nu mai avea cum să-l apere nici funcţia şi
nici superiorii lui. Lăsându-se linguşit acasă, sancţionat
în şedinţele de partid şi călcat în picioare între patru ochi
în biroul lui de preşedinte al Sovietului raional de către
acest tânăr obez şi nerăbdător, venit din stepă şi căruia
i-o dăduse de nevastă pe Maricica, Moşanschi se hotărâse să-l înveţe astfel vicleniile neaflate încă, să-l ajute pentru a fi promovat cât mai repede la Moscova, singurul loc
unde se trăia cu adevărat. El nu era decât un bătrân tot
mai ramolit cu fiecare zi şi cu fiecare beţie. El, Moşanschi,
se mulţumeşte cu postul pe care îl are, lui îi ajungea cât
avea dar ginerele trebuia să urce mai sus şi cât mai repede; Stârcev era mândria familiei acum.
- Lasă-l să mă înjure şi să mă ocărască, să facă şcoală
pe mine, să se înveţe să fie şef şi canalie, altfel nu-i chip,
îşi justifica Moşanschi neputinţa în faţa soţiei care părea
mai băţoasă cu ginerele venit de aiurea, şi când îl vor lua
în capitală să ştie de toate şi să aibă inima tare, nu cârpă.
În sinea lui ştia că preşedintele sovietului are dreptate să
ţipe la dânsul. Ultima lui prostie păruse gogonată rău la
Chişinău, auzindu-se şi la Moscova. După ce s-a plimbat prin mai multe locuri, cum cerea itinerarul stabilit la
centru, delegaţia unor primari social-democraţi din Suedia a ajuns la o lecţie de ateism pentru colhoznici, şi acest
punct făcând parte din program. Dintre musafiri se ivise
însă un ziarist străin venit cu suedezii, niciodată nu ştii
de unde răsare unul, şi ăsta şi-a notat toate argumentele
ştiinţifice aflate de la propagandistul sovietic şi le-a publicat făcându-l de râs. Au sunat de la Moscova să se intereseze, cerând capul vinovatului. Acum Moşanschi vroia
să-şi repare greşeala chiar dacă nimeni nu-i arătase unde
greşise. E clar: nu s-a orientat!
- Făceţi-mi ce vreţi, tovarăşi, puteţi şi să mă iertaţi: dar
eu ştiu că-s vinovat că nu m-am orientat, aşa le-a vorbit
şi a scăpat cu un avertisment.
De data asta plănuise cu grijă agapa şi garanta cu calitatea sa de vechi comunist reuşita petrecerii şi hotărâse
nici o clipă să nu se mişte de acolo, de pe frontul pregătirii festivităţii. Ca lucrurile să iasă bine se convinsese că
avea de făcut totul singur, nu doar să controleze pe alţii.
Se şi vedea alergând în jurul mesei dichisite în poieniţa
de pe malul iazului Răcari, cum aşternea pânzeturi albe
pe scândurile de brad negeluite împrumutate de la colhoz, cum aprindea focul cu uscături, bune de jar pentru
grătarul de viţel, pentru şaşlâc şi pentru crapii meniţi să
fie înecaţi în saramura făcută acasă. Deja saliva de poftă... Apoi plăcinţelele cu brânză sărată, colţunaşii cu carne şi colţunaşii cu varză călită, chifteluţele grase şi cartofiorii fierţi în ulei, salata din sfeclă roşie cu hrean sau
ţelină cu maioneză, castraveciorii acrişori şi aromaţi cu
usturoi şi harbujii muraţi dar încă dulci şi vinul din găHYPERION
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leţile cu gheaţă... Şi sticlele cu Belâi Aist, şi cele cu vodcă
din grâu pşenişnâi... Şi strugurii şasla bine conservaţi şi
ionatanele şi bergamotele. Să nu uite tacâmurile scumpe şi nici florile… Spre final va aduce coniacul Codru de
zece de ani, mândria Republicii, să-şi parfumeze gâtlejele – s-o ia de la capăt... Petrecerea din pădure va ţine
dincolo de miezul nopţii, până spre zori când, în jurul
focului, vor cânta melodii duioase, păstrate de pe front
şi pătrunse de dorul de moarte. Vor şi dansa, pentru că
nu se poate o acţiune reuşită fără dans. Fetele, misterioase ca întunericul, vor fi mai înţelegătoare după toastul
cu vin dulce băut în sănătatea oaspeţilor, iar îmbrăţişările în bezna pădurii nu somează neapărat la împlinirea
promisiunilor în ziua următoare. Dar, păcătuind aşa uşor,
şefii vor fi mai blânzi cu păcatele noastre. Oh, cât îmi doresc o beţie sinceră cu şefii ăştia de la Moscova, îşi mărturisi în sine secretarul şi ştia că la fel simte şi preşedintele. Te şi mirai că oamenii ăştia din Capitală, cu funcţii atât de importante, au răgazul să petreacă zile la rând
în pădure. Părea un viciu deprins în război, pe care unii
îl făcuseră cu adevărat iar alţii păstrau doar amintiri auzite, viciu căpătat din acele aşteptări îndelungi în preajma unei lupte sau a unei retrageri, când moartea venea
călărind un glonţ rătăcit, cum o spunea cântecul, şi riscul clipei următoare dădea un gust greu de suportat, voluptatea momentului prelungindu-se ca moleşeala unui
drog de nelipsit nici după terminarea războiului. Acum
stai neînfricat în pădure o zi şi-o noapte, numai să ai stomacul rezistent la mâncare şi băutură, acestea fiind singurele primejdii pentru viaţa ta eroică. Vitejia la beţie are
valoarea faptelor de arme. Aşa-i în vreme de pace. În pădure, la asemenea chefuri de partizani paşnici şi fără inamici la pândă, se legau prietenii la fel de sfinte ca frăţiile
de pe frontul real şi jurămintele făcute aici cu atâta uşurinţă se împlineau după un cod al onoarei greu de înţeles de un străin. Secretarul se mustră singur, cu viclenie:
Moşanschi, nu fi leneş în a lucra pentru plăcerile şefilor tăi.
Ei te vor răsplăti! Propaganda se face cu sufletul, nu-i aşa,
şi cere să te apropii de om. Nu se cade să-l dispreţuieşti
pentru că nu ştii niciodată cu cine vorbeşti, cine cu cine
are relaţii şi unde va fi promovat peste un an, peste o lună.
Învăluit în aburii chefului programat, secretarul cu
propaganda nu-şi închipuise grozăvia pentru care fusese
chemat urgent de preşedintele Sovietului. Vizibil copleşit
şi el de noutate, Stârcev îşi primi socrul cu o răceală protocolară care îl puse în gardă pe Moşanschi.
- Uite, to‘aşu‘, de ce te-am chemat: nu mă tem că vei
rata partea a doua, masa tovărăşească din pădure, dar
până atunci vreau să fiu sigur că vom câştiga repriza din
sală, unde vom avea sute de oameni.
- Lasă-i pe mine, Arcadi Semionovici, totul va fi ca la
carte. Garantez că or să ţină picioarele pe scaune, vor fi
râuri de lacrimi. Garantez! Nu se poate să nu plângă, doar
toţi avem un suflet.
- Nu te-arunca cu glume pe-alături, că nu ştii încă despre ce-i vorba, Vasile Todirevici. Lucrurile se complică:
se întorc eroii noştri din Afganistan...
- E nemaipomenit, este bomba care ne trebuie. Îi vom
sărbători ca pe nişte eroi adevăraţi. O să ne amintim de
serbările făcute eroilor din războiul cu nemţii... Preşedin-
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tele Sovietului îşi privi socrul în ochi gata să-i surprindă
reacţia la vestea ce avea să i-o arunce imediat în faţă cu
cruzimea unui boxer experimentat dornic să-şi facă adversarul knock-out.
- Da, to‘aşu‘, sigur, e o bucurie că ni se întorc copiii acasă din război. Dar se întorc şi cei morţi! Cu ei ce facem,
că i-am înmormântat o dată cu tot onorul şi cu praznic,
că aşa am primit indicaţia, şi cu parastas pe deasupra, pe
riscul meu. Ei, vreau soluţia! Ridicat din nou în picioare
ca pentru o discuţie scurtă, ameţit de veste, Moşanschi se
aşeză iarăşi în fotoliu. Năuceala i se citea pe faţă iar buna
dispoziţie îi dispăruse cu totul.
- Ce ieşire să găseşti? Acum vin şi morţii? Zilele astea am ajuns? Nu mai înţeleg nimic, cum adică se întorc?
- Se întorc! Asta-i sigur! N-au cerut voie de la nimeni.
Ei sunt eroi, nu noi, şi ei cred că pot face tot ce le trece
prin cap. Vor să moară – mor, vor să dispară – dispar şi
dacă vor să reînvie – uite-i aici! Puţin le pasă de noi, laşii, după mintea lor, care stăm acasă, la căldurică, puţin
le pasă de răspunderile noastre! După ce-şi trase sufletul
şi cu faţa roşie de o mânie adevărată Stârcev reluă:
- Au dispărut un timp, au dezertat, dracu‘ ştie, s-or fi
rătăcit numai şi după un an şi ceva au apărut. Ce, nu ştii
câte se întâmplă pe front? Comandanţii s-au grăbit să-i
declare eroi, să scape basma curată. Cine să se ia de un
comandant care are în subordine eroi? Au găsit nişte cadavre, mare lucru dacă nu ale inamicilor, le-au pus în sicrie de metal, le-au sigilat şi ni le-au trimis nouă, să ne
descurcăm cum om şti şi cu familia şi cu starea civilă.
- Şi-s mulţi întorşi de pe lumea cealaltă, aruncă secretarul întrebarea cu o îngrijorare trucată care cerea un răspuns anume.
- Norocul nostru că-i numai unul. De data asta! Dacă
ne vom descurca bine, ne vor trimite şi alţii, supralicită
cu sarcasm ginerele la îngrijorarea mimată a tatălui socru. Dar ce poţi să ştii? Cum ţin minte eu, din tot raionul
nostru sunt căzuţi în Afganistan vreo treizeci de soldaţi şi
doi ofiţeri. E de aşteptat ca oricare dintre ei să se întoarcă!
Socrul privi ochii oblici şi jucăuşi ai preşedintelui şi înţelese ironiile lui, doar ironii să fi fost, ca pe nişte sugestii.
Eroii vor fi bine primiţi dar într-o manieră care să le taie
pofta altora de a se mai întoarce din morţi.
- Aha, făcu secretarul luându-şi răgazul cât pentru a
bea o gură de apă. Doamne fereşte, vorba marxistului,
cum să se întoarcă toţi, mai întrebă cu voce tare Moşanschi tatonând alte sugestii ale şefului. Şi ce facem dacă
se întorc?
- Păi dumneata să-mi spui ce facem. De eroi, vii sau
morţi, se ocupă propaganda după câte ştiu eu şi ăstai sectorul dumitale. Dacă a fost erou cât era mort, va fi
erou şi când învie. N-o să-l pedepsim că s-a-ntors la viaţă şi, în loc să rătăcească aiurea, a preferat să vină acasă.
Lasă, oricând este nevoie de un erou, că uite ce vremuri
trăim, încheie cu greutate preşedintele.
- E clar, aici nu-i de dat înapoi. Ne facem de râs. Şi oamenii ţin la eroi... Propagandistul de carieră mai sorbi o
gură de apă degustând-o cu o grimasă de neplăcere şi îşi
reluă gândurile:
- Să avem însă grijă cu onorurile pentru că s-or întoarce şi ceilalţi cu pretenţii. Cu cât recompensele sunt mai
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mari, cu atât se vor găsi mai mulţi în drept să le ceară... Să
ne oprim, zic, la recompensele morale: hârtii scrise frumos, titluri pe carton colorat, bune de pus în ramă, medalii aurite, poze la ziare, invitaţii în tribună de 7 Noiembrie, felicitări de sărbători şi la ziua de naştere şi cam atât.
Cât mai multe hârtii... Celelalte, avansări în grad, posturi
de conducere, pensii de la stat, asta om mai vedea noi...
- Da, da, cam asta-i şi linia de la Chişinău. Doar nu-i
nici o lege să-i favorizeze pe morţii întorşi, fie şi eroi.
Iacă, mai sunt zece zile, unsprezece, şi avem sărbătoarea
mamelor eroine. Să legăm festivitatea asta de cel înviat.
M-am interesat, soldatul nostru, acum sergent, se pare
că-i băiatul Olgăi Timofte din Hristova, mamă a nouă copii. Cum avea mapa cu hârtii la el, Moşanschi căută numele auzit. Nu-l găsi.
- N-o ai pe listă pentru că nu ţi-a dat-o secretarul lor.
Nu avea motiv să o treacă printre primele la titlul de
Mamă Eroină.
- Are un păcat, ceva, se interesă secretarul cu îngrijorare ca şi cum nu i-ar mai ieşi jocul altfel.
- N-are nici un păcat, doar tatăl ei e mort în Siberia
şi nu cred să fi ajuns acolo cu bilet de la Inturist. În ’41 a
vrut să dezerteze în România şi l-au prins. Ca printr-o
minune n-au luat-o şi pe ea. Fusese internată cu hepatită
într-un spital la oraş, medicii garantând că nu mai scapă.
Comisarii n-au vrut să se mai complice cu o tânără muribundă şi au lăsat-o în pace. A scăpat, s-a căsătorit. Altceva – nimic. E curată. Nu-i membră de partid, dar îşi
vede în linişte de copii, de nepoţi...
- Şi pentru atât o facem noi Mamă Eroină?
- O facem, de ce să n-o facem, dacă ne convine? Stârcev îşi spusese replica cu entuziasmul unui generos ascuns în modestie.
- ...şi atunci băiatul vine la sărbătoare, continuă Moşanschi un gând nerostit în întregime cu voce tare. Fiul
o să apară din sală, mama o să plângă pe scenă iar dumneavoastră, cât ei se vor îmbrăţişa, o să explicaţi la microfon ce s-a întâmplat şi noi toţi o să plângem. Iar muzica va cânta Mulţi ani trăiască!
- Aşa-i! Cred că asta-i soluţia şi se leagă foarte bine.
Va fi ceva original, sigur va impresiona şi pe secretarul
de la Chişinău. Nu cred că vreo mamă sovietică eroină
va avea curajul, în faţa unei săli pline, să nu-şi recunoască fiul, erou şi el.
Secretarului cu propaganda de la Sovietul raional i-a
mai rămas să rezolve amănuntele tehnice în care se ştia
maestru: ziua şi ora plecării băiatului din unitatea militară unde este cantonat; ziua şi ora când va ajunge la raion;
cine îl va întâmpina pe erou, unde va fi cazat; cine îl va
strecura în sală cu discreţie, fără să fie recunoscut şi alte
detalii. Sosirea lui în oraş se va face cu un fel de festivitate închisă: invitat în salonul de protocol al gării, felicitări, flori, îmbrăţişări, vodcă, ceai, plicul cu câteva ruble,
urcat în maşină, dus la hotel şi încuiat. Ştia că dacă îi va
scăpa ceva, s-ar rata toată povestea. El personal se va întâlni cu băiatul şi-l va instrui cum să se poarte cu maicăsa pentru a scoate câştigul maxim din cea mai teribilă întâmplare a vieţii lui. Nu, mai bine o va trimite pe Valeria.
E o activistă în stare să-l convingă pe băiat şi altfel vorbeşti cu o femeie. O crezi mai uşor şi nu te aştepţi ca din
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partea ei să vină un lucru rău. Oricum, doi tineri se înţeleg între ei mai bine. Şi-i vremea să facă şi ea ceva serios.
Cheful!? Da, tot cheful din pădure va fi punctul cel
mai tare şi asta rămâne în întregime în seama lui. La
masă, cu vorba şoptită între icre şi vodcă, şeful de la Chişinău va fi convins că secretarul cu propaganda de la raion ar merita măcar felicitări într-un plen, pe Republică.
Şi să nu uite, o mică favoare doar, sunt două locuri într-o
tabără internaţională, la Varna, le va cere pentru nepoatele lui aflate şi ele pe aproape să i le prezinte şi să ajute
la aşezarea bucatelor, la turnat în pahare. Tot el o să încerce să-l invite şi altădată, singur sau cu familia, să vină
la o vânătoare, la un pescuit sau numai aşa, pentru odihnă, pentru că, se vede, sunt oameni de încredere, foarte
plăcuţi şi liniştiţi. Şi să nu vorbească cu Leşanu, secretarul cu organizatoricul, cu care nu se împacă deloc. Mai
ştia că, în fumul beţiei, un cuvânt otrăvit trece nebăgat în
seamă, dar lucrează în urechea şefului şi, când se va trezi, nici nu va bănui de ce-ţi urăşte rivalul. O să vadă ăsta
de la organizatoric ce-o să păţească. Tot atunci limba se
dezleagă şi afli secrete păzite sub zece lacăte care te fac
puternic şi stăpân peste viaţa altui şef. De felul cum gospodăreşti secretele scăpate la beţie depinde iuţeala promovării tale sau a ginerelui iar ca promisiunea să dea rod,
de-acum este treaba grădinarului. Şi secretarul nu se abţinu să nu-şi spună cu voce tare:
- Măi tovarăşu’ Moşanschi, Vasea dragă, nu ocoli beţiile cu şefii...
Preşedintele, deşi îi vorbea cu familiaritate de ginere,
nu-l ameninţa în van cu votul de blam. Îl merita de mult
când, în plină iarnă, în raionul lor ajunsese un grangure
de la Academia de ştiinţe politice din Moscova, cu o cohortă de trepăduşi după el. Hotărâse atunci ca masa tovărăşească, mai originală, să fie în clubul unui sovhoz unde
se amenajase de curând o saună şi un bazin cu apă rece,
sală cu duşuri, camere pentru odihnă şi un salon mare
pentru ceai. Pe jos se aşternuse covoare pluşate, aveau pahare de cristal, iar gazdele din sat căraseră coşuri cu gustări şi fructe păstrate ca proaspete din toamnă. Totul fusese gândit ca o capodoperă dar, până la urmă, totul a ieşit anapoda. Ca un fel de lecţie aplicată pentru profesorii
din suita lui, rectorul Academiei a ţinut morţiş să cerceteze starea propagandei vizuale din fabrica de zahăr din
Caleşti, ăştia fiind şefi veniţi în control, nu musafiri pe
care să-i plimbi pe unde vrei tu. Şi cum nimeni n-a ştiut
că va ajunge şi acolo, vizita s-a transformat într-un dezastru. Panourile, murdare şi cu inscripţii uitate cu anii, erau
plantate în locurile în care te aşteptai cel mai puţin. Cine
s-ar fi oprit să citească articole şi aşa anoste despre economia Germaniei Democrate lângă un jet de aburi fierbinţi?
Dar musafirul ţinea să vadă totul de parcă dorea anume
să facă în ciudă gazdelor. Degeaba i-au explicat, poftim
scuză, că panoul cu pricina se montase când fabrica nu
lucra, în perioada de remont, şi habar n-aveau de ţeava
buclucaşă. Pe alt panou, conceput drept graficul întrecerii socialiste, un tabel cu producţia la zi din toate fabricile de zahăr din Republică, datele nu se mai completaseră
de anul trecut, în schimb erau, la zi, mâzgălelile imposibil de reprodus dar pe care rectorul şi le-a notat cu răbdarea unui pervers colecţionar de porcării. Doi paşi mai
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încolo, vitrina cu fruntaşi era murdărită de o mână răuvoitoare, cu siguranţă. Un tânăr cu portretul lăsat între
fruntaşi fusese deja dat afară din komsomol pentru hoţie
şi, ca un făcut, asta se vedea din caricatura de alături. Întrebaţi, muncitorii întâlniţi în cale răspundeau că preşedintele Uniunii Sovietice ba e Cernenko, ba e Andropov,
până când un ins, aproape gol şi umblând desculţ prin
băltoacele din hală, i-a trântit-o că-i răposatul Brejnev.
Un dezastru, ce mai! Nimeni nu auzise nici de glasnosti,
nici de perestroika. După ce şi-a umplut caietul cu notiţe şi l-a pus pe fotograf să pozeze totul, musafirul a golit
singur o sticlă de Belâi Aist adormind în fotoliul din cabinetul directorului. N-au îndrăznit să-l trezească, între
timp ei lucrând la refacerea propagandei vizuale cu iluzia că-l vor convinge pe rector că totul a fost un vis urât.
Târziu, după ce s-a înnoptat, s-au urcat în maşini şi au luat-o spre clubul sovhozului din Cladoveni unde gazdele
gândeau să repare catastrofa de peste zi. Acolo musafirii
aveau să facă o baie, numai bună la vreme de iarnă, după
aceea aşezându-se omeneşte la masă ca truditorii osteniţi peste măsură şi unde vor trage concluziile controlului, convins că aici o vor da la pace. Prea sigur că oamenii îi ştiau de frică şi că îl ascultă orbeşte, secretarul n-a
mai telefonat că vor întârzia până noaptea. Când au ajuns,
în sfârşit, la Cladoveni, cu vreo zece ore mai târziu decât
şi-au propus, nu-i venea să creadă ochilor: în club se încinsese un chef ca de nuntă ţigănească. Într-o căldură de
te sufocai, toţi ştabii locali, o duzină de bărbaţi, abia ieşiţi din baie, care cu prosoapele pe ei, care în izmene şi
cămăşi transpirate, se înfipseseră la mâncat şi la băut de
nu-i mai puteau opri nici cu Armata Roşie. Şi, colac peste pupăză, femeile – dând de apă caldă, după ce şi-au văzut plozii şi soţii îmbăiaţi şi mulţumiţi – au intrat şi ele la
aburi, şi asta când musafirii, abia sosiţi şi rebegiţi de frig,
credeau că mai întâi vor face o baie fierbinte. Apa caldă
din cazane era pe terminate, fochistul se îmbătase ca un
porc, mâncarea – vămuită drastic şi, câtă mai rămăsese,
se sleise încât nu mai ştiai care-s icrele, care-i peştele şi
unde-i saramura. Totul fusese mâncat pe alese şi în răsfăţ. Mai supravieţuiau, mare minune, câteva sticle cu vodcă. Să-şi salveze obrazul, Moşanschi a dat fuga în plină
noapte pe la casele din apropiere să rechiziţioneze cu lacrimi în ochi şi cu ameninţări, să rechiziţioneze tot ce-i
cădea la mână: cârnaţi, brânză, ouă, ceapă, pâine, slănină sau câte o damigeană de vin roşu încercând să încropească o gustare acolo pentru nişte flămânzi amăgiţi cu
alcool de doi bani. Musafirii din Moscova şi din Chişinău
s-au mulţumit cu resturile de mâncare dar au băut până
au căzut pe podele iar secretarul, crezând că o să scape
nesancţionat, s-a îmbătat cel mai tare. N-a fost aşa, unul
dintre profesori zicându-i chiar în faţă că la o asemenea
stare a propagandei nici nu se aştepta ca gazdele să ştie
să întâmpine cum se cuvine musafiri de rangul celor din
Moscova care au făcut sacrificiul să vină în miezul lui februarie până aici, şi să ştie să pregătească o masă tovărăşească mai ca lumea! Şi cum la o întâlnire nefericită vine
şi un final de groază, în plenara cu propaganda a Sovietului Republicii singurul caz negativ, detaliat cu nume şi
cu un documentar consistent, a fost cel cu referire la el
iar preşedintele Raionului a trebuit să raporteze că deja
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îl sancţionase cu vot de blam. O prostie ca asta, alăturată celei cu primarii suedezi, era destul pentru oricine săşi ia adio de la carieră. Nu-i rămânea decât, până la pensie, să se întoarcă la camion, la meseria sa de şofer părăsită cu treizeci de ani în urmă.
Isteria, istovitoare ca bătaia cu pumnii goi într-un zid
surd, i se instalase brusc tocmai când Valeria crezuse că
se apropiase mai mult de el. Greşise. Devenise isteric sub
ochii ei. Singuraticul şi părăsitul Stiopa simţise că are un
spectator interesat. Bucuria întoarsă în nebunie – iată
mesajul lui. Ochii Valeriei se umeziseră de lacrimi revăzând din memoria copilăriei scene dintre părinţii ei, un
tată sentimental şi alcoolic şi o mamă înfiorător de practică dar sufocată de mizerie până în ultima simţire, mânată de perversiuni de nebănuit la un om ca ea. Părinţii îşi jucau isteria fără să ştie că fetiţa, rămasă în spatele uşii, nu reuşea să se dezlipească de spectacolul interzis cum nu te poţi rupe din hipnoză. Ea îi asculta cu o
spaimă curioasă, niciodată înţeleasă. La lumina zilei navea curajul să se întrebe până la capăt ce se petrecea între cei doi maturi şi îi era ciudă pe sora mai mare, căsătorită deja, când îi spunea:
- Îs nebuni amândoi, tu, şi gata! Lasă c-o să înţelegi
mai încolo, când o să creşti şi o să ai şi tu bărbatul tău!
Acum îl asculta pe acest necunoscut devenit dintr-o
dată atât de apropiat. Simţea în replicile lui amare şi furioase ca pe o provocare, şi că pentru el cea răspunzătoare
de ordinea apăsătoare, nefirească, fiind şi ea, în spaimele
lui, tot ea urmând să-l pedepsească. Mai să nu-ţi vină să
crezi că Stiopa îşi dorea cu patimă pedeapsa, numai că nu
ştia cum va arăta. Era doar sigur că nu va scăpa nepedepsit nici de data asta. Criza lui, aţâţată de ordinea din jur,
o ordine pătrunsă de absurd şi în care nu-şi găsea locul,
atât cât se mai păstra lucid, îi tulbura întreaga fiinţă. Valeria se anunţase ca mesager al acestei ordini străine lui.
Prezenţa tinerei şi paharul de vodcă, băut împreună ca
pentru a le uşura apropierea şi discuţia, i-au aprins furia.
Valeria credea că stropii de alcool îi vor topi suspiciunea
şi-i vor lăsa impresia că are alături un prieten. Aşa-i spusese şi Moşanschi când i-a dat sticla. Umezeala din ochii
ei, apărută la amintirea părinţilor, o ameţise înduioşândo de propria sa suferinţă. O simpatie subită o aruncă înspre tânărul acesta necunoscut pe care avea să-l convingă să facă ceva foarte ciudat pentru un privitor din afară.
- Adică eu-s prost şi nu ştiu; adică eu-s prost şi să-i ascult pe alţii că-s mai deştepţi. Astea-s regulile voastre şi
mi le impuneţi şi mie! Şi eu vă ascult, fac cum vreţi, treaba iese prost, chiar mai prost decât dac-aş face-o singur,
după capul meu, şi eu am de plătit oalele sparte de voi.
Aşa-mi trebuie că-s prost şi-i ascult pe alţii care se cred
deştepţi. Hai, zi-mi şi tu că-s prost şi gata, am să-ţi spun
că aşa-i şi am să te ascult; trebuie să vă ascult, că altceva
ce-oi face? Făcu o pauză de respiraţie şi continuă: M-am
săturat, auzi, m-am săturat să vă ascult pe voi, ăştia care
vă daţi mari că aţi făcut nu-ştiu-ce şcoli pe la Moscova şi că aveţi nu-ştiu-ce răspunderi! Aţi învăţat pe naiba, asta aţi învăţat şi răspundeţi pe naiba, că faceţi prostii mai mari decât mine, dar eu măcar recunosc că-s un
prost. Faceţi şi voi prostii cu carul şi pe voi nu vă pedep-
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seşte nimeni, tot eu sunt cel care plăteşte pocinogul. Da‘
aşa-mi trebuie dacă-s prost şi vă ascult...
Isteria lui se instalase brusc tocmai când ai fi crezut că
totul va decurge în linişte. A greşit, a greşit mai ales când
n-a făcut până la capăt cum i-a cerut secretarul, anume
să nu vină singură, să mai ia pe cineva de încredere, numai că ea n-avea încredere în nimeni. Vodca, puţină cât
i-a dat, l-a întristat dintr-o dată şi pentru că tristeţea îl
făcea de ruşine în faţa unei străine, se înfuriase sub greutatea neputinţei lui. Femeia, cu câţiva ani în plus faţă de
el, sau cel puţin aşa arăta, îl ajuta să vadă în ea un protector serios şi de încredere. De aici şi venea criza de isterie,
în sinea lui fiind sigur că se exhiba în faţa unui spectator
de valoare. În spatele femeii intuia o organizaţie nevăzută dar care-i incendia creierul până la nebunie. Nu se temea că va păţi ceva, tânăra nearătând vreun semn că-l va
pedepsi. Dar şi dacă l-ar pedepsi, în adâncul său o dorea pentru că ştia că face ceva nepermis iar păcatele sale
erau şi mai mari. Cine îl va pedepsi pentru păcatul de a
umbla bezmetic prin lume, pentru păcatul de a fi omorât oameni străini, în ţara lor, la ei acasă, pentru păcatul
de a n-avea pe nimeni nici ca slugă, nici ca stăpân? Ceva
din interior îl împingea să se umilească dar şi s-o umilească pe Valeria şi, prin ea, restul lumii, să simtă lumea
că el este cuceritorul, bărbatul şi eroul. Surprinsă la început, ea îşi revenea topindu-şi pe rând sloiurile spaimei.
Ce-ar fi făcut cu nebunul dacă ar fi sărit la ea? Îşi dădea
seama că nu se pregătise să suporte un asemenea scandal. Este greu să explici cuiva, în termeni, rezonabili ce
căuta în hotel, la un bărbat căruia i-a adus tot ea băutură şi mâncare? Câte complicaţii s-ar fi ivit dintr-o prostie? Dar nu se va întâmpla nimic. Va încerca să-l scoată
din starea lui de isterie, deşi nimeni n-o învăţase cum să
facă. Bănuia că se va linişti şi singur, va obosi probabil şi
va adormi foarte repede, după ce-şi va termina monologul. Regula de aur – să nu-l contrazici! Ştia că părinţii ei,
după criză, plângeau şi, cu un ritual moştenit, îşi cereau
iertare unul altuia iubindu-se cu o energie nouă, cu o duioşie de parcă li se făcuseră milă de ei înşişi. Atunci deveneau amanţi proaspeţi, dragostea lor bolnavă hrănindu-se cu viciul nebuniei în doi. Când se iubeau, îşi regăseau rădăcinile plantate unul în celălalt şi nu s-ar fi despărţit oricât de dureroasă le era apropierea. O parte din
duioşia soţilor redescoperiţi ca amanţi trecea şi asupra
copiilor, răsfăţându-i zile în şir. Atunci părinţii ei redeveneau profesorii iubiţi de toţi, redeveneau intelectualii
sensibili la unda de frumuseţe din preajmă. Pentru câteva zile le revenea pofta de viaţă şi de a renaşte printre oameni. Vraja ţinea însă numai câteva zile.
Valeria avea să dezamorseze acum isteria necunoscutului. Nu trebuia să se teamă, îşi spuse, şi o sclipire de realism o făcu să tresară amintindu-şi de un argument logic:
- Ce-i rău să asculţi din când în când şi părerea altora?
De ce să nu recunoaştem că cineva ar putea să ne vrea şi
binele? Stiopa părea să n-o fi auzit şi continua să vorbească pentru el, răstindu-se la telefonul de pe noptiera de hotel care şi aşa nu funcţiona, făcând pate din decor doar.
- Auzi, domnule, toţi-s deştepţi în jurul meu şi numai eu să ascult şi să execut. Da, să trăiţi! Am înţeles, să
trăiţi!... Dar mai terminaţi o dată cu armata şi cu ordi-
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nele! Nu vreau să mai trăiesc la ordinele comandanţilor
sau ale doctorilor. Acum vreau acasă. Cine mă opreşte?
Unde vreţi să mă târâţi, de ce vă jucaţi cu mine? Şi dacă
iese iarăşi prost, ca întotdeauna, cine răspunde. Tot eu?
Şi cu mama ce aveţi? Pe ea de ce n-o lăsaţi în pace? Cât
vorbea, Stiopa se chinuia să deschidă şi cutia de conserve. Uita să-şi asculte vorbele şi, cu atât mai puţin, să prindă sensul lor. O să-şi taie degetele, gândi Valeria privind
cuţitul de buzunar cum îşi tot plia lama la fiecare încercare. Însă nu îndrăzni să-l avertizeze de teamă să nu-l înfurie şi mai rău.
- Am douăzeci şi cinci de ani, o treime din viaţă mi s-a
dus, cei de-un leat cu mine îs însuraţi, au copii dar eu tot
de comanda altora ascult! Când o să fiu şi eu mare? Pe
mine de ce nu mă lăsaţi să cresc? Am terminat cu armata, am făcut şi războiul, am terminat şi cu spitalul, gata,
acum lăsaţi-mă în pace!
O clipă Valeria se temu că isteria se va muta de la Stiopa la ea şi gândul o înspăimântă mai tare decât un eventual atac asupra ei. Ar fi suportat greu să se facă de râs în
faţa unui necunoscut ca apoi să termine noaptea în patul lui, aşa cum făceau cu ani în urmă părinţii. Ca din
instinct, Valeria se lăsă în seama întâmplării, aceasta era
strategia ei secretă de a ieşi din orice încurcătură. De altfel, descoperirea nu era numai a ei. Multe colege făceau
ca ea când treceau prin cele mai dureroase aventuri pe
care le poate avea o femeie cu înţelegerea că trebuie să
ia viaţa aşa cum e. Te calcă în picioare un taur, te ridici
de jos cât poţi de repede, te scuturi de praf şi te fereşti să
nu te calce toată turma. Şi fii gata pentru cealaltă izbitură care, sigur, va veni. În mersul întâmplării este o logică greu de sesizat pentru un neexersat şi care te conduce
la un final liniştit. Trebuie numai să ai încredere, să închizi ochii şi să nu provoci hazardul dincolo de o limită ce pare impusă de firesc. Întotdeauna este o ieşire din
orice întâmplare, oricât de dificilă ar părea. Ştia că undeva este o limită şi a isteriei lui Stiopa dar, dacă o va impune ea, nu va fi respectată. Va trebui ca bărbatul să dorească încheierea păcii şi de aceea îi va arăta că este mai
amărâtă decât el. Numai că, dacă Stiopa ăsta o fi nebun
cu adevărat, n-o să-i pese de ea. Se apropie cu aerul că va
plânge dintr-o clipă în alta. Nu era departe de a izbucni
în hohote de plâns cu adevărat. Disperarea o cuprinsese cu totul, fără a fi nevoie să joace teatru. Urma doar să
se lase copleşită de deznădejdea căzută peste ea, să o pătrundă muşcătura şarpelui care o prevenea să nu se bucure de ceva până la capăt, nici măcar de stropul de soare din dreptul ei. Apropiindu-se, îi puse palmele pe piept
simţindu-i inima ca pe o vrabie prinsă în pumn. Nimeni,
şi cu atât mai puţin o femeie, nu venise încă în felul acesta înspre el, nu-i trecuse graniţa cu atâta blândeţe. Stiopa se simţi dezarmat, incapabil a se împotrivi.
- De fapt, eu sunt în încurcătură, nu tu, şi nu ştiu cum
o să ies. Dacă întâlnirea de care am sarcina să mă ocup
eu, se termină prost, toate şansele mele s-au dus. Şi nici
nu mă aştept să iasă bine. Când un bărbat se teme să facă
un lucru, atunci pune o femeie să-l execute în locul lui,
mai ales dacă are şi autoritatea cu care să se impună: este
tatăl sau fratele mai mare, este şeful sau soţul, n-are importanţă, dar întotdeauna femeia este adusă în poziţia să
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asculte şi să execute. Crezi că eu n-am motivele mele să
fiu disperată? Totdeauna bărbaţii sunt egoişti şi nu vor să
ştie prin ce trece o femeie. Dacă mai au şi funcţii de şefi,
ei cred că numai soarta lor contează...
Cu vinovăţie, Stiopa coborî privirea încercând a se
dezlipi de căldura usturătoare a palmelor uitate pe piept.
Pentru a se elibera din vraja lor, se aruncă cu furie pe
cutia de conserve care, până la urmă, cedă. O făcuse cu
atâta concentrare şi preocupare de sine încât ai fi crezut
că încă se mai gândeşte la vorbele ei pe care aproape că
nici nu le auzise.
- Toată sărbătoarea are un preţ foarte mare pentru secretarul de la noi. El aşteaptă şefi din Moscova şi din Chişinău care ar putea să-i promoveze ginerele în Sovietul
Republicii. Partea cea mai tare din program este surpriza apariţiei tale, întâlnirea dintre voi doi: tu şi mama ta,
când sala va aplauda şi va plânge. Se vor întâlni doar eroul din Afganistan cu mama sa, eroină şi ea!
- Mama mea-i eroină? Surprinderea trecuse de partea
lui şi părea să-i fi atins o zonă de aşteptare mai sensibilă.
Îl impresionase amănuntul scăpat înadins: mama sa va fi
eroină şi asta în bună parte datorită lui. Faptul că el este
eroul din Afganistan îl asimilase firesc, neclipind, ca pe
ceva normal dar şi cu o anume modestie. Degeaba a ajuns
în Afganistan, degeaba a luptat în război dacă nu devenea
şi erou. Altfel ce avea să facă în civilie cu faima lui de soldat, cu amintirile sale de luptător? Aşa, ca erou, avea altă
perspectivă. Lucrurile începuseră să-i convină, dar ceva
îl neliniştea încă în privinţa mamei. Valeria bănui că se
apropie punctul cel mai grav al întâlnirii lor şi se aruncă
să prevină ceea ce nu mai era de prevenit.
- Aşa a hotărât secretarul şi duminică îi dă şi medalia.
Am şi văzut-o, e aurită: pe o parte are o mamă cu un copil, steaua şi inscripţia SSSR, pe verso – secera şi ciocanul şi inscripţia Medali materinstvo. Tu vei fi cel dintâi
care o va felicita şi îmbrăţişa. În ochii lui Stiopa apăru o
umbră de duioşie şi pleoapele i se umeziră vizibil fără a
şti dacă, într-adevăr, îl impresionase imaginea întâlnirii
cu mama sau cu eroina care l-a născut.
Restul serii Stiopa se comportă aproape firesc, dar cu
reveniri insistente, obositoare pentru a cere detalii asupra întâlnirii de duminică. Cerea tot alte şi alte amănunte
pentru a-şi confirma sieşi că el, eroul din Afganistan, este
principalul personaj al sărbătorii. Cu un sărut ezitant pe
obraz, aşa ca pentru succesul nostru de care avem nevoie
amândoi, cum şoptise ea, Valeria se despărţi de obiectul
primit în seamă. O frântură de secundă se surprinse că-i
făcuse plăcere sărutul pe care îndrăznise să i-l dea. Coborând scările hotelului, încă se mai întreba dacă n-ar fi
fost mai bine să rămână cu el, măcar ca o soră de caritate lângă pacientul pregătit pentru operaţia grea din ziua
următoare şi să înţeleagă şi întâmplarea asta ca pe încă o
aventură scoasă în cale de viaţa pe care trebuia să o ia aşa
cum este. Se temea ca Stiopa, în tulburarea lui, să nu iasă
din hotel, să plece pur şi simplu aiurea ca apoi să-l caute
pe bezmetic cu miliţia prin tot raionul, să nu-l găsească
la timp şi să le strice astfel toată sărbătoarea. Îşi făcu cruce ca teama asta să nu se transforme în presimţire.
Stiopa îşi puse vestonul de militar cu toate decoraţiile pe el cu gândul de a ieşi prin oraş. Din uşă, cu mâna
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pe clanţă, privi în jur, zări sticla şi se întoarse. Adormi
uşor după ce-şi termină sticla de vodcă şi conserva de
carne cu fasole. A adormit îmbrăcat şi cu lumina aprinsă cum l-a prins somnul cât se uita prin ziarul în care fusese ambalată sticlă. Spre dimineaţă visă mult şi colorat.
Pe o scenă imensă, plină cu necunoscuţi, o văzu pe maică-sa plângând şi luând chipul Valeriei, o Valerie cu chipul când vesel, când trist, când jucăuş şi apoi iar îi apărea
chipul mamei. Până la urmă Valeria din vis se aplecă peste el cu sânii ei zvelţi şi parfumaţi. Bărbatul adulmecă în
nări nefiresc de viu parfumul femeii dorite şi, mai îndrăzneţ ca niciodată, i s-a strecurat între picioarele desfăcute.
Se trezi umed din pricina poluţiei şi buimac pentru o
zi întreagă. Îşi reluă ziua cu vechiul refren, tot trist, dar
care începuse să-i placă:
- Dacă-s prost...
Multă culoare roşie, un damf puternic de alcool ieftin
şi de transpiraţie iute, grosolănii strigate din plăcerea cu
care mesteci condimente tari. Furia şi frica o stăpâneau
simultan pe tuşa Olga, una stingând-o pe cealaltă. Tensiunea îi şubrezea stăpânirea de sine împingând-o până la
limita plânsului. Culoarea roşie domina peste tot şi nu te
puteai feri. De atâta roşu clădirea însăşi, ca într-un incendiu încremenit, părea a se prăbuşi. La intrare, drapele roşii flancau lozinci roşii, cortina avea draperii roşii, masa
prezidiului – acoperită cu catifea roşie, strălucitoare iar
pe fundalul roşu al scenei domina o altă lozincă – roşie.
Când se aprinseră reflectoarele, incendiul izbucni în vâlvătăi demenţiale: roşu pe roşu. Unul dintre organizatori,
bifând-o pe o listă pentru a-i observa prezenţa, i-a prins
în piept o cocardă mare, tot roşie, jarul ei simţindu-l permanent direct pe piele. Şi muzica, marşuri interpretate de
fanfară, revărsată din megafoanele puternice, cu cuvintele strepezite, până şi muzica lăsa impresia că e roşie. Roşu
şi Rosia se suprapuneau dominându-i mintea cu obsesia
unei dureri de cap insuportabile. Tuşa Olga avea loc în
primul rând, acolo unde se reţineau scaunele sărbătoritelor şi la 8 Martie. Oboseala, adunată de dimineaţă, i se
urca din măruntaie în cerul gurii cu un gust dulce, leşios, ca dinaintea leşinului. Ar fi băut o înghiţitură de apă
dar cana de pe masa prezidiului părea să aibă tot un lichid roşu, otrăvit. Ar fi o îndrăzneală prea mare pentru
ea să ia un pahar dintre cele rezervate numai şefilor. O
asemenea slăbiciune nu era pe potriva ei. Ar fi năpădito ruşinea să se arate ochilor pânditori care, ştia sigur, o
fixau din spate cât cu invidie, cât cu reproş. Spaima agresivă şi mânia neputincioasă, simţite simultan de cele câteva sute de oameni, dădeau atmosferei un miros acru,
mirosul de toropeală dintr-un abator ca şi cum toţi ar fi
dormit acolo în noaptea din urmă în aşteptarea sacrificiului final. Sute de oameni îşi zâmbeau din colţul gurii,
zâmbetele prelungite devenind rictusuri dureroase. Starea de suspendare, de înţepenire festivă, a fost întreruptă de primul vorbitor. Prin faţa tuşei Olga s-au petrecut
alţii şi alţii fără ca ea să-i asculte, fără să-i vadă. Apoi un
copil, apoi o femeie. S-au ridicat în picioare şi au cântat
în cor cu cuvinte ruseşti. Atunci s-a rezemat cu spatele
de scaun, să nu cadă. Când s-a aşezat din nou, oboseala îi închidea pleoapele. Aţipea o clipă şi tresărea speriată să n-o fi văzut cineva sau să fie strigată fără să audă.
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Banda de hârtie roşie, prinsă în ace cu gămălie, cu lozinca în ruseşte: Cinste mamelor noastre eroine, mândria
întregii Uniuni Sovietice! avea capătul din dreapta răsucit lăsând la vedere o bucăţică albă, aşa cum fusese ruptă în grabă dintr-un sul mai mare. Neglijenţă bărbătească. Probabil mâini grosolane, obişnuite să schimbe mai
degrabă cauciucuri de tractor, să repare şenilele la tancuri, să ridice saci de un chintal, măsuraseră greşit hârtia ca apoi s-o rupă la repezeală. Zdreanţa aceea îi atrăsese privirea şi o supărase ca o înjurătură repetată încet,
anume pentru ea. A înţeles că toată sărbătoarea se pregătise în silă, cu dorinţa de a trece la fel de repede. Era
doar o sarcină de partid.
Miasma de lâncezeală dulce, de grajd şi de abator, deodată, o năpădi mai apăsat în nări şi acum făcu legătura cu foşnetul de maţe şi zvârlitura de lături auzită cu câteva clipe mai devreme. Acela măcar se răcorise pentru
toată sărbătoarea. La stânga ei, în rândul din spate, cineva care băuse prea mult, ţinându-şi capul pe speteaza din
faţă, îşi deşertase stomacul cu toată neruşinarea direct pe
podeaua dată de curând cu motorină. Duhoarea de alcool înghiţit în grabă, cu lăcomie, şi aruncat afară cu resturile de mâncare digerate pe jumătate, o ameţise apropiind-o de leşinul total, de starea de abandon. Privi în spate cu coada ochiului, doar cât ai clipi, şi-l recunoscu pe
beţivan. Era Borea al Bordeiencei, cel cu care venise împreună în lada camionului. Avusese la el o sticlă de basamac iar în buzunarul hainei – nişte castraveţi muraţi înveliţi într-un rest de ziar.
- Mama mea are opt copii şi toţi îs oameni gospodari,
la casele lor, ţipa Borea încercând să acopere huruitul
motorului care târa maşina prin hârtoapele drumului de
ţară. Repeta vorba aceea şi mai trăgea un gât din basamac
îndemnând şi pe alţii să bea. Când sticla trecea în seama
vecinului, scotea un castravete din ziar şi muşca sorbindu-i cu zgomot moarea. Îi dăduse şi tuşei Olga sticla şi
ea a împins-o mai departe, fără să guste.
Acum Borea îşi sprijinea capul pe speteaza scaunului plângând cu sughiţuri de admiraţie pentru mama sa.
Altul, mai puţin beat, îl bătea părinteşte pe spate încercând să-l ajute să se ridice şi să iasă din sală. Două femei
mai tinere, aşezate pe margine, se ridicaseră deja să-i facă
loc şi-l priveau cu silă şi înţelegere. La tuşa Olga ajunsese doar mirosul, paralizând-o teama că din jurul ei dispăruse tot ce părea omenesc. O năpădise impresia că se
află într-un deşert din care n-avea cum să mai scape. La
tribună, un tânăr vorbea despre eroi, despre sacrificiile
făcute de patrie, despre fascism, şi apoi iar despre eroi şi
comunism. Nu uită să amintească şi de mama sa ce era
şi ea - eroină. Tuşa Olga îşi fixă privirea pe stema Uniunii, roşie şi aceasta, agăţată deasupra tribunei, silindu-te
s-o priveşti aşa încât vorbele îşi pierdeau sensul. Nu făcea nici un efort să le audă, să le lege, să înţeleagă ceva.
Lucrurile se îndepărtaseră ascunzându-se după un ecran
roşu şi n-o mai interesa nimic, convinsă că din lume dispăruseră toate culorile în afară de roşu iar curcubeul nu
existase niciodată, iar dacă cineva îl văzuse acela trebuie să fi fost duşmănos puterii sovietice. Leşinul, acolo, în
faţa tribunei, n-o mai speria. Dintr-un colţ al sălii se ridică un profesor urmat de elevii a două clase. Înghesu-
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iţi unul în altul, ei se aliniară lângă peretele din dreapta
scenei. Urcat pe trepte, profesorul dădu tonul şi copiii începură să cânte subţirel şi tânguios, o melodie din taiga.
Pe fruntea profesorului apărură repede broboane de sudoare. Le ştergea din timp în timp, cu dosul mâinii, păstrând ritmul. Când cântecul se termină, tot el bătu primul din palmele butucănoase cu un zgomot de lemn lovit cu ciudă. Tuşa Olga îi vedea murdăria neagră de sub
unghiile netăiate de o bună bucată de vreme, palmele bătucite ca nişte tălpi cu care umbli desculţ, semn că profesorul muncea şi la câmp. Femeia înţelese că stă prea
aproape de prezidiu şi observarea atâtor detalii supărătoare îi strica sărbătoarea punându-i înainte toată mizeria unei zile imposibil de suportat. Dacă ar fi fost după
ea s-ar fi aşezat în spatele sălii, aşa cum se aşeza de obicei, să nu mai vadă nimic. Dar de data asta a fost aşezată
anume în rândul din faţă.
Stiopa, acel copil al nimănui, dormita acum ascuns în
scaun, lăsat în seama unei activiste cu propaganda pentru tineret care l-a luat în primire ca pe un colet adus cu
greu la Vâşcani din unitatea lui militară rătăcitoare între
Cercul Polar şi Marea Neagră. Mai rămăsese ca Valeria
Bardacan să-l împingă pe scenă la momentul potrivit, să
fie sigură că teama ei nu se adevereşte şi că nu va da peste cap scenariul. Nu bănuia că întâmplarea, moşită de ea,
o va face complice la o festă groaznică. Din clipa în care
îl va pune în braţele mamei, ea va scăpa de grija soldatului cu zâmbetul atârnat permanent pe faţa tâmpă. După
două zile plictisitoare în care doar băuse, mâncase şi dormise, Stiopa, sau Ştefan după actele sale civile nou-nouţe,
moţăia cu gândul la coloratele decoraţii ajunse pe pieptul său şi visând la altele. Sunt jucării plăcute pe care şi
oamenii mari le visează şi le doresc, uneori aşteptândule degeaba o viaţă întreagă. Pe când el le-a câştigat destul de uşor şi i s-au promis şi altele, dacă-şi va vedea de
treabă şi n-o să se certe cu nimeni. Păi – n-o să se certe!
I s-a spus că azi se va reîntâlni cu mama sa pe care n-o
mai văzuse de patru sau cinci ani. Se va regăsi şi cu fraţii săi, pe unii revăzându-i abia după zece ani. Ştia că ei
sunt cu totul alţii, nu numai la înfăţişare, ci şi la suflet. Între timp, mama lor a devenit Mamă Eroină şi primeşte şi
ea o decoraţie. Bineînţeles că asta se datora lui, nu fraţilor, doar lui, feciorul întors din Afganistan. Din când în
când Stiopa simţea un cui greu şi fierbinte traversându-i
creierul dinspre o ureche spre cealaltă încât, uneori, nici
nu auzea toate cuvintele dintr-o frază. Se plânsese de asta
medicilor şi ei l-au liniştit: aşa-i după o luptă cu obuze de
calibru mare, cu explozii repetate, însă n-are de ce să se
teamă, e sănătos ca oricare altul; a fi puţin surd, cu intermitenţe, cum e el, nu-i o boală. Nici înainte nu înţelegea
chiar dintr-o dată ce i se spunea în ruseşte şi întârzia răspunsul până reuşea să traducă în mintea lui ce vrea celălalt. Ba e şi o tactică bună să te faci că nu auzi pentru a-ţi
cumpăni un răspuns cum trebuie, să nu te creadă lumea
un repezit sau mai prost decât eşti. Nu se neliniştea prea
tare, simţea că de pe urma surzeniei are mai degrabă de
câştigat. Ar fi şi necazul că uită câte ceva, că pleacă întrun loc şi ajunge în altul, că nu mai cunoaşte persoanele,
că încurcă zilele săptămânii şi sărbătorile dar, cum toate
astea sunt în calendare, ce rost are să se îngrijoreze? MeHYPERION
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dicii în uniformă, cercetându-l în spitalul armatei, l-au
ciocănit pe toate părţile, l-au legat la firele unor aparate,
l-au filmat ca pe o vedetă şi, până la urmă, au hotărât că
este apt, cum glumeau ei, să-l lase la vatră căci şi-a făcut
datoria faţă de patrie, iar patria l-a răsplătit cu atâtea decoraţii încât trezeşte invidia tuturor. Un erou este de admirat doar în filme şi în ziare. În realitate el va fi invidiat şi toţi vor încerca să-i dărâme faima, să-i arate că nu-i
mai al dracului decât alţii. Unui erou i se cere mereu săşi confirme statutul şi asta îl aruncă într-o stare de continuă excitare, de provocare şi de nelinişte. El, Stiopa, o
ştia şi o simţea pe pielea sa. A-i trece acum pe fişa medicală că are momente când se pierde pe sine şi uită cine
este, unde se află şi cine sunt cei din preajma sa, înseamnă să-l tratezi cu lipsă de respect şi cu o ostilitate nemeritată de un bolnav şi cu atât mai puţin de un erou al Uniunii Sovietice. Şi când spui cuiva că este isteric, el va şi
deveni. Mai bine îi spui că-i normal şi va rămâne măcar
cum este. Şi apoi n-are rost să încarci statisticile, şi aşa
destul de negre şi de pesimiste, cu diagnostice dezonorante şi imposibil de tratat. Deci va fi trimis acasă, dacă
nu are i se va găsi un cămin, o familie, iar fraţii şi părinţii îşi vor da seama cu timpul, peste câteva luni sau un an,
că Stiopa are o meteahnă şi-l vor îngriji pentru că e sânge
din sângele lor. După o vreme, dacă ciudăţeniile n-or să
dispară de la sine, pentru că boala, aşa cum a venit, aşa
poate să şi plece, îl vor duce la un psihiatru. Ei vor afla că
Stiopa are momente de obnubilare – golovocrujenie – urmând să creadă ce vor din vorba asta. Însă atunci Stiopa
va fi un oarecare civil bolnav şi nu un militar al Armatei
Roşii, un soldat viteaz care a fost supus acelor substanţe
anume create pentru a te dezinhiba de teamă, de teama
de moarte, acele substanţe numai bune să fabrice eroi în
serie. Pentru cel revenit la viaţa civilă însă lipsa de frică
creează probleme autorităţilor şi aceşti luptători fără inamic vor căuta duşmanul, aşa au fost dresaţi, vor căuta
duşmanul de aproape, fie rude, prieteni, şefii sau colegii
de serviciu sau doar nişte necunoscuţi oarecare. Psihiatrii or să-i ameţească zicându-le de aprosexie, de hiprosexie şi altele, lăsându-i să înţeleagă că băiatul nu-i chiar
sănătos, că trece prin faze de false recunoaşteri, că nu-i
bine să creadă tot ce le povesteşte el dar nici să nu-l contrazică în acele momente, că are o dublă conştiinţă recunoscând lucruri şi persoane nevăzute vreodată sau îşi
aminteşte de întâmplări netrăite de el, ci de altul şi nici
Dumnezeu nu mai ştie cum i s-au lipit de memorie. Toate acestea el doar le-a auzit sau le-a inventat singur după
fantezia lui de om bolnav. Unui ins ca Stiopa nici nu este
greu să-i strecori alte amintiri iar el să le repete ca adevărate. Nu-i violent, dar nici nu-i bine să-l contrazici. El
se poartă atent în aşteptarea altor decoraţii promise de
comandanţii lui şi recomandate ca leac de către medici,
leac ce nu poate fi înlocuit de nici un medicament clasic. Pacientul s-a liniştit şi a căpătat un autocontrol minim ştiind că ei, comandanţii, se vor ţine de cuvânt şi-i
vor da şi alte decoraţii. Apoi este şi creştineşte să ai grijă
de el. După luni de zile rătăcite prin munţi, când s-a hrănit cu rădăcini şi plante necunoscute, timp în care a trecut prin aşezări părăsite şi răvăşite de război, uitase totul,
nu-şi mai amintea de nimeni şi nimeni nu-şi mai amin-
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tea de el. L-au clasat între morţi ca pe atâţia alţii. Acum,
că a revenit, probabil că este unul dintre cei daţi dispăruţi,
unul dintre cadavrele fără identitate sau e doar numele de
pe un sicriu fără trup dintre sutele de sicrie de zinc trimise goale familiilor şi îngropate cu onoruri ca pentru
eroi. Eroi sub sigiliul armatei... Dacă în acel sicriu se afla
cineva, numai Dumnezeu ştia cine era cu adevărat acolo. O vorbă se purta pe ocolite de gurile rele şi te înspăimânta să-i dai crezare: cică în multe sicrie ar fi trupurile unor afgani, ei înlocuind soldaţii sovietici dispăruţi şi
de negăsit prin văgăunile unor munţi duşmănoşi. Faptul
pare o ruşine şi nedemn pentru marea Armată Roşie dar
cei de acasă nu se mai interesau de asemenea amănunte.
Să rămâi în viaţă e mai important decât dacă, la întoarcere, n-ai mai ajuns între ai tăi, ci între străini. Doar n-o
să-l omoare acum numai pentru că nu prea ştia cine este.
Patria sovietică este mare iar în Afganistan au fost trimişi
să lupte băieţi de peste tot. Şi în fişa medicală a lui Stiopa scrie că are datele antropometrice ale unui ins dinspre
vestul Uniunii şi, cum ştia româneşte, mai mult ca sigur
e din Moldova. Va fi trimis acolo şi, probabil, o să i se găsească un loc printr-un sat, undeva. Fizic este sănătos tun
şi, pus la treabă, munceşte cât patru. Este ascultător, pentru o mâncare bună se lasă folosit şi are momente în care
te şi poţi înţelege cu el, până îi dai să bea, căci băutură îl
scoate din minţi, dar pe cine nu-l scoate, şi asta face parte din normal. Cine ştie, poate va găsi şi o fată, un suflet
mai milos, care va avea nevoie de el.
La tribună reveni insul cel mai gras de la masă care
vorbise şi la început. Tuşa Olga ştia că este preşedintele
Sovietului raional. Aminti din nou sălii că şi el este fiu
de Mamă Eroină şi invită pe scenă prima femeie pentru
a fi decorată. Spectacolul avea un plan: mai întâi erau
chemate mamele cu şase copii, se striga numele fiecărui copil, acesta – prezent obligatoriu în sală – se ridica,
oamenii aplaudau, lungimea aplauzelor fiind o apreciere pentru mamă şi pentru odraslă. Rămânea o sancţiune foarte gravă ca la numele cuiva să nu se aplaude. Dar
cum mulţi se mai şi plictiseau, oamenii găsiseră un mod
original de a glumi. Astfel, Borea care tocmai revenise
în sală abia ţinându-se pe picioare când i s-a strigat numele, a fost cel mai aplaudat. Dacă cel chemat lipsea, se
trecea repede peste el. Numai când se spunea că murise,
oamenii se ridicau zgomotos şi, la comanda preşedintelui de la tribună, se păstra cuvenitul moment de reculegere. Atunci eroina aflată pe scenă plângea, aceasta fiind
clipa jalnicei sale glorii când, sub reflectoare şi cu privirile aţintite asupra ei, trăia din plin senzaţia unei actriţe de succes. Apoi se aplauda iarăşi, se cânta şi altă eroină venea la rând...
Copleşită de atmosfera înfierbântată, plină de mirosuri urâte, asurzită de aplauzele batjocoritoare şi de cântece neînţelese, tuşa Olga se gândi să fugă. Cine ar avea
dreptul s-o oprească, s-o silească să fie sărbătorită? Dar
n-avea voie să refuze nici unul dintre drepturile ei. N-o
făcuse nimeni. Abia se stăpânea să n-o ia la stânga, pe
acolo pe unde plecase şi Borea, să iasă din sala asta unde
murea cu zile. Cât de aproape era salvarea şi mântuirea
ei! O stăpânea o ameţeală mai grea decât beţia şi nu mai
reuşea să înţeleagă ce se petrece. La urma urmei, de ce
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să fi explicat cuiva că vrea să plece? Sfiala, care nu-i dăduse voie să ia un pahar cu apă, devenise şi mai puternică şi îi legase picioarele nelăsând-o să fugă. Ştia că şi
dacă ar mai fi avut un pic de vlagă, tot n-ar fi fugit. Va
fi strigată dintr-o clipă-n alta şi ar fi un dezastru pentru copiii ei să nu fie tocmai atunci acolo. O va striga şi
pe ea şi va scăpa. De ce să se sperie chiar aşa? Îşi promisese sieşi că, imediat ce va coborî de pe scenă, va pleca
din sală scuzându-se că îi este rău, că are treabă, că moare de sete sau, pur şi simplu, că moare. Copiii cântaseră pentru pauza dintre mamele cu şase şi cu şapte copii,
s-a ajuns la mamele cu opt copii şi, nu peste mult timp,
vor fi chemate cele cu nouă copii. În nări îi venise acum
miros de tutun greu. În spate un bărbat în vârstă fuma
cu ţigara ascunsă în palmă, ca într-un serviciu de planton de noapte pe front. Fuma pe sub scaun să nu-l simtă inamicul de la tribună. Tuşa Olga înţelese brusc că pe
nimeni nu interesează cu adevărat ce se petrece acolo şi
că au ajuns întâmplător în sala roşie, de parcă s-au adăpostit de vreme rea, de furtună, aşa cum întâmplător au
ajuns în această parte de lume şi nu în alta, mai norocoasă. De ce s-or fi adunat oamenii aici când aveau atâtea
lucruri de făcut şi care să le placă mai mult? Doar nu-i
pentru prima dată când mamele erau aduse în casa de
cultură şi felicitate sau decorate, aşa cum se întâmpla şi
la Ziua Femeii. Tot aici, seara, ar fi urmat un bal, s-ar fi
cântat, s-ar fi dansat. Tinerii se distrau foarte bine sau cel
puţin aşa lăsau impresia şi, până la urmă, cui să-i pese
de ea, o femeie trecută de şaizeci de ani şi care şi-a trăit viaţa? Doamne, ce frumoase sunt luncile verzi lucind
în soare după ploaie peste care cade curcubeul cu toate
culorile sale, nu numai roşu. Ce n-ar da să fie acum în
luncă, sub umbra unui aluniş. Ei, asta-i! Îşi aminti, fulgerată, de păţania când ieşise la pensie cu câţiva ani în
urmă. În ziua despărţirii, directoarea grădiniţei o chemase în cabinet, această favoare văzând-o ca pe un gest
îndestulător pentru o simplă îngrijitoare ca ea. Dar asta
nu fusese decât stratagema pentru a da timp educatoarelor să aranjeze măsuţele din sala mare a grădiniţei cu
gustări şi cu câte un pahar de şampanie. Când s-a întors
din cabinetul directoarei, ele făcuseră un culoar ţinând
crizanteme în mâini, era toamna doar, şi cântând Mulţi
ani trăiască! Foarte frumos, mortal de frumos dar în clipa aceea nu simţise decât că bunele sale colege se bucură mult şi cu o răutate sinceră că scapă de ea. N-a simţit
decât că viaţa i s-a terminat şi este dată de-o parte chiar
dacă ea se mai simţea în putere. A băut totuşi şampania,
să nu le strice bucuria iar ea – să-şi ducă tristeţea până
la capăt, a mulţumit pentru cadouri şi de atunci n-a mai
călcat prin grădiniţa în care muncise treizeci de ani. Ceremonialul acela o apăsase ca o îngropăciune incompletă din care a scăpat vie pentru un răgaz limitat. În faţa
colegelor, ziua pensionării Olgăi Timofte a fost şi ziua
morţii ei oficiale, asta a simţit.
Copiii mai cântară o dată melodia tânguioasă de la
început; spectacolul, altă mizerie, părea mai lung decât
repertoriul corului, şi veni rândul mamelor cu nouă copii. Lumea obosise să aplaude. Ar fi dorit o pauză dar
prezidiul se iritase că şi aşa dura prea mult iar preşedintele se temea că bărbaţii se vor îmbăta şi mai tare. Nu
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avea încotro, răbdau şi zâmbeau pentru că între ei răbda şi cineva din Chişinău, din Comitetul central, şi naveau să se facă de râs tocmai astăzi. Aplauzele, căldura din sală, aerul imposibil de respirat, o îmbolnăvise pe
tuşa Olga ca de friguri. Rochia, udă în spate, i se lipise de
spătarul scaunului. Îşi scoase batista şi îşi şterse faţa întârziind cu plăcere în mireasma domestică şi proaspătă
de busuioc. A renunţat la ispita evadării, fiind prea târziu. Preşedintele îi strigase numele şi începuse să-i povestească viaţa în gura mare. Spunea la toată lumea cum,
rămasă acasă, se chinuise singură cu copiii când bărbatul
îi murise pe front aproape de Berlin şi asta după versiunea oficială, a lor, pentru că nu mai avea de ce să amintească de tatăl ei luat în Siberia. Şi altor femei, văduve
ori cu bărbaţii închişi, li se dărâmaseră casa şi au trăit pe
unde s-a nimerit. Multe au murit. Se vede că ea a avut
zile, a scăpat apucând şi alte vremuri dar nu mai bune.
Cuvintele celui de la tribună treceau pe lângă ea ca povestea unei străine. Se vorbea despre o femeie învinsă şi
umilită, cum niciodată n-ar fi îndrăznit să se ştie. Începea să se îndoiască: erau şi parcă nu erau faptele vieţii ei,
aşa cum le auzea spuse de o voce indiferentă. Nu se vroia o victimă, dar nu se recunoştea nici în eroina chemată pe scenă. O năpădiră iarăşi lacrimile şi ar fi plâns cu
jalea cu care plânsese doar la priveghiul mamei. Ajunse
pe scenă ştergându-şi ochii împăienjeniţi de lacrimi ca
de sânge. Încerca din răsputeri să-şi reţină tremurul buzelor. Genunchii i se muiaseră, nu-i mai ţineau trupul,
dar zâmbea. De undeva răsărise şi un fotograf cu ordinul de a face poze. Omul de la tribună îi strigă copiii pe
nume şi ei se ridicau cuminţi din sală, răzleţiţi de un regizor dornic să-şi dozeze efectele asupra unei mulţimi
toropite şi abrutizate de băutură, o mulţime lacomă de
senzaţii tot mai aspre, cu gust de pârjol şi de scrum. Un
gând greu încolţi, fericind-o şi înspăimântând-o, deodată. Cât se mai păstra lucidă, ştia că pe băiatul ei cel mic,
pe care îl iubea cel mai mult, şi asta o ştia numai ea, pe
Ştefan cel plecat în armată şi de acolo trimis în Afganistan, nu-l va vedea şi el nu va fi martor la umilirea sa
atât de festivă. Se bucura că îl fereşte de mascarada care
a îmbolnăvit-o şi-i gata s-o omoare. În memoria lui, cel
puţin, nu va rămâne umilită astfel. Când îi auzi numele, nici nu privi spre sală dar oamenii aplaudară din nou,
însufleţiţi de imaginea unui soldat cu multe decoraţii pe
piept. Inima mamei nu mai bătea. Aşteptarea ei dureroasă, spaimele ei negre se împliniseră ca o ultimă naştere în durere din viaţa unei femei. L-au chemat aşadar
şi pe Ştefan de pe front şi comandanţii lui îl lăsaseră ascultând de cei de la Sovietul raional. Altfel, Doamne fereşte, nici la moartea ei n-ar fi putut veni. Cel care urca
pe scenă acum nu mai era un copil, ci un bărbat în toată
firea. Soldatul o îmbrăţişă şi ea abia apucă să murmure:
- Ştefane, tu eşti?!
Înconjurată de copiii şi de străini, tuşa Olga, fără suflare, a fost dusă pe braţe în camera de lângă scenă. Au
aşezat-o pe banca unde invitaţii îşi lăsaseră hainele să
rămână în cămăşi. Alături – o masă plină cu platouri
cu gustări, cu sticle cu băutură, pentru cei din prezidiu
– un praznic improvizat la repezeală şi, în acelaşi timp,
avansul promiţător la inevitabila petrecere din pădure.
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m
Liviu Ofileanu

Istoria coniacului

Mic de statură şi trecut de 50, cu părul cărunt pieptănat
spre dreapta, paralel cu fruntea rotundă sub care se adăpostesc doi ochi de veveriţă. Ei se umezesc la fiecare fază de gol
a echipei Corvinul, dar în aceeaşi măsură clipesc cu intermitenţa unui led la vederea unui degetar de coniac. Ăsta e
Meterez, sau Mete, bunul meu amic de la căminul 3. Iubește
fotbalul și coniacul. Pe ăsta din urmă în numele unei prietenii care îl leagă de o franţuzoaică, de fapt o corcitură, fiindcă tatăl ei era francez şi maică-sa de prin Târgu-Jiu, pe
unde ăla admirase pe lângă Poarta Sărutului cracii oltencei
care rupea ceva pe limba lu’ Voltaire. Adică ăştia doi s-au
ciocănit între studii şi cum regimul ştim bine, nu permitea
relații cu occidentalii, aia s-ar fi sinucis, dar nu înainte să o
nască pe Narcisa alături de un bilet de adio, în care îşi cerea scuze pentru toate, dar mai ales a lămurit-o că putea să
o facă marinăriţă și că ea, mare doamnă, nu s-a învoit unui
porc aşa cum era tatăl ei din Toulouse...
Și el, eroul, adică Mete, a consolat-o seară de seară pe
adolescenta orfană, Narcisa, care n-a ieşit din ţară să-şi caute tatăl deşi avea adresa lui. În plus, tatăl ei s-a luat cu o marocană la dracu-n praznic, i-a mai trimis de câteva ori nişte
poze şi pachete de cafea, și gata... aşa că fetei i-a pierit cheful de franceză. În fiecare seară Narcisa mulgea bărbații pe
benzină, se îmbăta cu coniac la Shop-ul de la Hotel Rusca.
Meterez era pe-atunci un pic boem şi a condus-o acasă, pe
strada Chizid, o casă mare cu etaj şi curte să bagi două Dacii, stătea bine da’ şi io stăteam bine aşa că vreo două luni
n-am mâncat decât pui la tavă şi-am sorbit coniac franţuzesc comandat prin curier de la Bucureşti.
Apoi, Mete s-a căsătorit: am lăsat-o dracului şi a plâns
săraca după mine, mă căutase de două ori la Miliție şi m-am
ascuns lăsându-i vorbă la un coleg: „pricepe femeie, dacă-mi
strici căsnicia te omor cu mâna mea!”... şi mi-a părut rău că
Tudor, colegul meu, i-a transmis un mesaj atât de mincinos,
dar ce puteam face cu una ca ea, o blondă arzoaică?! nici nu
cred c-a suferit prea tare, fiindcă mi-a spus Culaie instalatoru’ la o bere, pe blonda aia a ta o ducea un vlăjgan de braţ,
târâtura... Asculta fără să-i pese, până în ziua când au gă-

68

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

sit-o moartă la hotel: luase un flacon de diazepam cu coniac, moartă ca şi mă-sa alături de un bilet cu scrisul dezordonat, bilet pe care nu avea cum să-l citească şi să afle cui
era adresat fiindcă Miliţia ţinuse totul în secret, dar el ştie
ce soi de coniac trebuie să fi fost, din acela adus prin curier de la Bucureşti, coniac franţuzesc... și că ea îi adresase
lui ultimul speach.
Biletul necitit îl lasă fără replică şi se străduiește fără
succes să-l rescrie în imaginaţie, întrucât persoanele cu care
ea umblase după despărţirea lor erau mai multe decât degetele de la mâini, aşa că la fiecare „istorie a coniacului” Meterez improvizează ca un renumit tragedian variante fără
număr ale biletului. Cu cât auditoriul e mai perplex, cu atât
are grijă să înflorească povestea sinuciderii Narcisei, desigur, din pricina imposibilei lor iubiri... Cum povestește fără
oprire seară de seară, ochii lui de veveriţă se umplu de o
tristeţe dureroasă, se ridică la înălțimea suferinței, un fel de
roşeaţă îi bulbucă globii ca la bolnavii de inimă, şi-acea durere se preschimbă în mod miraculos în seninătate – când
numărul degetarelor de coniac ajunge la şase, adică trei sute
de coniac. Iar limba, de care se slujise ca de o sabie de voievod, începe să se lase rugată, plescăie precum coada unui
aligator. Atunci, Mete devine posac şi se ascultă povestind
fără să-şi privească amicii de pahar, nu mai savurează conţinutul uimirii lor când spune o nouă „istorie a coniacului”.
Nici „cum să faci o femeie să stea după tine în limbă”, capitol verbal pentru care comesenii îl cinstesc cu câte o dublă nu-i mai place. Acum, vocea lui cameleonică, se transformă instantaneu. Astfel, intră în pielea personajelor imitându-le glasul cu priceperea unui actor. Dar nici acest talent de ventriloc nu mai interesează pe cei de faţă, ci spectacolul îmbătării, când cei mai beţivi şi slabi la băutură au
înaintea ochilor pe unul şi mai tromf, fiindcă Mete pierde
şirul cuvintelor şi înmulțește personajele, le diversifică aşa
încât o muiere vorbește cu vocea îngroşată de tutun a unui
bărbat, iar ascultătorii îi amintesc de unde să reia firul, fiindcă ei cunosc majoritatea poveştilor şi caută să-l încur-
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ce, să repovestească o altă poveste modificată întruna, să
conțină și numele lor acolo...
Și Meterez le făcea jocul gândindu-se cu jind la suma
degetarelor care-l aşteptau în urma fiecărei povestiri, număra trei duble de coniac plus şase degetare şi se uita în
jur după un răspuns care nu mai sosea, pentru că se făcuse deodată întuneric şi se afla într-o cameră necunoscută,
era întins pe un pat moale şi lângă el simţea lipit de trupul
lui, ceva fierbinte care nu mişca şi nu respira. Nu era poezia lui Bacovia. O clipă s-a speriat că-i mort şi trupul de lângă el era propriul său trup pe care îl simte cu sufletul, trup
din care viața se scurge într-un minut, după cum spune literatura de caz, îşi amintea că trupu` omului are mai multe învelişuri. Și mult plumb de la gloanțele trase-n bunicii
noștri. Când se muncea cu aceste nimicuri, fierbinţeala din
dreapta lui se răsuci pe o parte, nu ştia care, fiindcă el nu
simţea nimic din forma fierbinte a unei fese de femeie, ci
forma dură a mușchilor încordați. Îl luase groaza gândindu-se că trupul de lângă el este al unui bărbat: şi iată ce face
băutura din oameni, pentru un coniac sau cine ştie câte o
fi băut povestind, a ajuns să se doarmă cu bărbaţi, el, om la
50 de ani şi care n-a mai avut o femeie ca Narcisa, Narcisa, femeia vieții lui și pe care a pierdut-o... și pentru cine?!
O nevastă-sadea, urâtă-grasă-proastă, care nu știe nimic pe
franțuzește, nu bea coniac nici vin nici votcă... datorită FEMEII trăiesc într-un coşmar...
Întinse mâna spre capul necunoscutului din dreapta sa,
să îi pipăie faţa, poate se dumirește „cine o fi” înainte ca el
să se trezească. Mâna lui, ca un şarpe cu dinţii scoşi într-o
batistă îşi trece degetele peste fruntea bărbatului, îi simte
părul moale şi fin ca mătasea de porumb, şi călăuzindu-se
după şuviţe le urmează curgerea mută până vocea Narcisei
îl readuce în fire: „ce-i dragul meu?”, dar cum o privea nedesluşit văzu capul femeii sub forma unui craniu cu dinţii
dezveliţi şi găvanele umplute cu întuneric. Îl străbătu un
fior rece, nu rosti nici un cuvânt şi limba i se lipi de cerul
gurii ca la electrocutaţi. În acel moment de groază știa că
„acum trebuie...”, şi numaidecât revelaţia extraordinară că el
chiar îşi dorise acest moment devenise un soi de certitudine.
Chipul morţii este, într-adevăr, aşa cum îl zugrăviseră
piraţii pe steagurile lor în Pacific, aşa cum îl prezentau frazele Apocalipsei, un craniu gălbui. Pielea de găină îl doare
ca un ciupit, ca şi cum zeci de ciocuri de pasăre l-ar fi prins
de umeri. Își dă seama că ființa de alături e cineva din cealaltă parte, și de frică urlă până îl mișcă o mână, cu blândețe.
Venerabilul instinct de conservare are secretele lui: se auzise clar urlând din altă parte, pe sine, vorbind cu altă gură,
cu un glas cunoscut lui doar pentru că îl folosise în armată
cu somaţia „stai că trag”, un glas strident care îi ţâşnise din
gâtlej. Vedea carnaţia acelor cuvinte sub forma unei scursori pe faţa de pernă sau fața de masă, ceva negru și care se
deplasa pe deasupra presupusei Narcise, revelându-i dinţii
înfiorători. Meterez se îngrozise. Dorinţa încercării graniței
se stinse iute, şi ca o cheie răsucită în broască se trezi luptând împotriva dorinţei de a muri, acum voia să trăiască.
O simțire oximoronică. Acum simte că vrea să trăiască, că
trebuie să trăiască şi nu ştie la ce... nu bănuiește de ce chipul radios al morţii nu dispare decât în clipa când femeia
îi zice: mă duc să pregătesc ceva de mâncare. Acum, el recunoscu vocea nevestei, urâtă, grasă și proastă, o voce nazală care seamănă cu vocea Narcisei lui. Victorița îl striga
noaptea când avea coşmaruri, şi el se trezea lac de sudoare
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în braţele ei: „hai cu mama puiu’ meu, hai spune ce-ai visat”,
şi îi povestea că văzuse un cap de mort cu dinţi strălucitori,
pe mama cum îi mângâia creştetul spunându-i că „morţii nu fac rău”... Și el adormea liniştit de fiecare dată, până
aproape de adolescenţă, când capul de mort l-a urmărit din
nou fără să-i spună de ce, doar i se arăta cu dinţi strălucitori şi Meterez golea degetar după degetar, doar ca să alunge vedenia. Dar capul de mort l-a văzut și când făcea amor
cu Narcisa, numai cu alcoolul topea vedenia sau o amplifica, lucru rar dar teribil. Atunci, era beat și în vis, n-avea un
loc sigur nicăieri. În chip misterios, mutra Victoriței, chipul Narcisei ori faţa unui comesean apăreau la timp ca să îl
smulgă teafăr din somn.
Vocea Victoriței, pentru care o și luase în căsătorie chiar
dacă era urâtă, grasă și proastă, era identică cu vocea Narcisei, femeia care l-a refuzat, care l-a anulat când i-a respins
avansurile. El, milițian de viitor, ea, o damă de companie...
Refuzul îl ustura ca fumul de ardei. Doar vocea, atât recuperase din Narcisa, o auzea zilnic din gura Victoriței și avea
efectul de calmare al sedativelor. Și când Narcisa din mintea lui revenea cu de-ale gurii, inima i se cobora de pe şifonier, se înfigea între plămâni ca un fum de ţigară după o
partidă de amor. Apoi, când se trezea iarăşi în mijlocul patului și în fața Victoriței, scrâșnea din dinți, golea sertarele
de mărunțiș și o tăia la bar. Poveștile din bar îl trasportau
cu ani în urmă acasă la Narcisa, acolo relua conversații ratate, își imagina un alt final. De multe ori adormea povestind și barul rămânea pustiu, de multe ori era târât și aruncat pe scări. Dar nu-i păsa. Atunci, un amic mai rezistent îl
urca pe un scaun de plastic din fața barului, ca el să doarmă până răcoarea nopţii îl va trimite acasă, unde va să pice
lat în faţa uşii, pe spate. Și aşa, din poziţia de mort, Mete
vorbea la început în şoaptă, apoi mai tare și ciocănea la uşa
apartamentului în care locuia cu Vicky: deschide Narcisa,
iar ai băut fără mine!
Acum o vedea pe Narcisa cum îl culege de pe jos, îi
încălzește mâncarea şi-l culcă la capătul patului fiindcă
duhnește ca o rafinărie. În zori, printre scuze şi umilinţe – cum că se pedepseşte să facă piaţa singur şi, să nu mai
bea nimic –, Mete o asigură că o iubeşte incomparabil, așa
îi spune, Vicky, te iubesc incomparabil, destul de naivă formulare pentru un povestitor. Și-apoi, dacă s-au regăsit în
al doişpelea ceas, el nu o va pierde din pricina coniacului
care i-a adus împreună... Că are și Victorița un țug la bere
de ia pe datorie și uită să mai dea înapoi. Fiindcă nu se luaseră cu acte în amar de ani, concubina îl iartă, plânge pe
fruntea lui și-i tamponează juliturile de pe nas, îl dezbracă
de țoale, îi săpunește cocoșelul și-l dă cu parfum până fața
celui buhăit se destinde și-n ochii de veveriţă joacă scântei
de apă... Poate că o vede pe Narcisa: care din ele? din capul lui? de lângă el? Nu știe niciodată, fiindcă vocile lor îi
înfășoară mintea, îl leagă de pat cu funii invizibile și patul
se lasă prin podea tot mai jos, și mai jos... Într-o iarnă geroasă Mete s-a proțăpit la bar și l-a comandat pe Dumnezeu, desculț și fără palton: un Dumnezeu la jumate, vă rog!
a cerut și dus a fost. De-atunci, lumea bea, cântă și râde-n
bar cu o gură mai puțin; scaunul i-a fost înlocuit cu-n aparat de poker, blestemat să nu dea măcar o pereche, doar as,
damă și pop – cărți mici și proaste. Nimeni nu câștigă – toți
jucăm la el, ne uităm familia și prietenii, pierdem vremea
la butoane de parc-am fi nemuritori.
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Corneliu Filip

Remember Afganistan

Trecuse de miezul nopţii, dar petrecerea era în toi. Muzică, dans, bucate alese, vorbe multe, acoperite de muzică, râsete, încât greu se mai înţelegeau mesenii între ei. Mai ales că
sticlele de băuturi tari şi vin bun erau la îndemâna tuturor.
Vasea era obosit, plictisit. Venise mai mult la insistenţele
soţiei şi fiicei . N-avea chef de nuntă, deşi – i plăceau distracţiile, voia bună. A avut o săptămână grea, iar la sfârşitul ei avea
nevoie de o relaxare. Ar fi vrut să rămână acasă, în grădină,
unde-l aşteptau atâtea de făcut. Totuşi s-a suit la volan, după
o noapte de gardă, a trecut Prutul – hotar pe la Sculeni şi la
prânz a fost în Iaşi. A prins câteva ore de somn (două – trei?
!) şi a crezut că i-au fost de-ajuns.
Se învăţase să doarmă pe furate, adesea iepureşte. Şi totuşi acum simte iar o toropeală, pleoapele parcă aveau margini de plumb, De aceea se ridicase de la masă, nu ca să danseze ( o făcuse deja la insistenţele nevestei), ci să ia aer. Aerul nopţii, răcoarea ei, care să-i aburească faţa şi alunge târcoalele somnului.
Afară, pe terasă însă era altă nuntă. Şi mai mare, cu meseni şi muzică şi mai şi ! Atunci a făcut cale întoarsă în hotel
şi a urcat în cameră. Acolo era în sfârşit linişte. Nu aşa cum
şi-ar fi dorit, că mai ajungeau până acolo, la etajul trei, vibraţiile orchestrelor. N-a aprins lumina. Întunericul îi făcea mai
bine atunci. Dincolo de fereastră el era mai adânc din cauza copacilor care urcau dealul. S-a întins, aşa îmbrăcat, la cămaşă albă, cu dunga impecabilă aşa cum îi plăcea soţiei să fie
mereu. Lui nu-i displăcea, dar nu avea timp de el. Avea destule pe capul lui de făcut în casă şi grădină.

Ambuscada din munţi

A închis ochii. Dar dincolo de ei, o geană de lumină. Care
creştea, creştea... Dincolo de conturul cenuşiu al muntelui,
purpura tot mai străvezie a cerului, cu ultimele licăriri de stele, cu globul palid al lunii la jumătate de pătrar, roşind tot mai
mult, ca un val tot mai transparent şi purpuriu. Pe măsură ce
acea lună pe jumătate pălea, ducându-se obosită la culcare,
ca un gheb de uriaş, deranjat din pântecele muntelui, se ridica grăbit discul solar. Mai aveau doar 5 Km. până la punc-
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tul final al marşului, un sătuc adăpostit într-un căuş de pietre, de stânci, Ulug.
Poteca urca domol, cotind adesea, şerpuind pe o vale seacă. Doar primăvara când năvăleau puhoaiele născute de sărutarea razelor soarelui primăvăratec, cunoştea susurul apei.
Dar, atunci, în august, totul era calcinat. Ici şi acolo, mai la dosul pietrelor, al bolovanilor rostogoliţi de pe versanţi, smocuri
de iarbă sau arbuşti. Mergeau încet, în şir, unul după altul, la
câţiva metri distanţă, cu simţurile încordate la maxim. Deşi
mijeau zorii nu închiseseră un ochi, după ce li s-a dat deşteptarea, echiparea şi plecarea în misiune.
Borea, adică Borislov, flăcăul cel înalt şi blond mergea în
faţă. Păşea ca un pisoi care-şi adulmeca prada. Avea un al şaselea simţ, spuneau mulţi şi de aceea mergeau, cum se spune,
pe mâna lui. Dacă peste zi s-au copt în corturi, noaptea venea ca o izbăvire, cu răcoarea ei. Un fel de a spune, dar faţă
de cele circa 50 de grade de peste zi , doar 20 de grade noaptea era altceva! Primiseră misiunea să depisteze şi lichideze
un nou grup de bandiţi antiguvernamentali, care a fost semnalat acolo pe vale, nu departe de Jalalabad, aproape de graniţa cu Pakistanul spre munţii cei înalţi Hindukusi, consideraţi
un fel de fraţi mai mici ai Himalayei, spre frontiera cu China.
Aerul era curat, plăcut, dar puţin, doar trecuseră de 3000 de
metri altitudine. De aceea pasul era mai greu. Ochii se deprinseseră cu întunericul şi zorii de zi. Mai aveau şi ochelari speciali, dar ziceau ei, totul e propria intuiţie şi în şoapte, vrerea
celui de sus, chiar dacă toţi erau atei în acte şi vorbe, dar fiecare cu credinţa lui în suflet: în Hristos, Mahomed sau Buda.
Învăţaseră pe de rost traseul, aşa cum era el marcat pe harta trimisă direct de la Moscova, prin comandamentele de la
Kabul şi cel de la Jalalabad. Erau marcate tot felul de denumiri
scrise în trei alfabete: rus, englez, adică „latinuţe”, cum le spuneau ei, dar şi în caligrafie arabă pe care o putea citi şi spune
doar Ahmed, tadjicul, plus ceilalţi şapte musulmani din plutonul lor de 33 ! Erau tătari din Tatarstan, acea republică autonomă de pe Volga, întinsă spre Urali. De acolo era şi şoferul
său, Petea, numai că el spunea că nu-i tătar, ci ciuvaş, ai săi fiind , nu musulmani ca tătarii, ci creştini. În fapt s-a mărturisit el lui Vasea, şeful său direct, başcan-ul , ruşii i-au creştinat,
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dar în suflet cred că, orice fiinţă, animal sau plantă îşi are sufletul propriu, de care să ţinem seama dacă vrem să ne fie bine.
Aşa a crescut el printre ai săi, în mijlocul pădurii, pădurar din
tată-n fiu, din moşi strămoşi. Iar ai săi, accentua el, nu sunt tătarii , ci bulgarii ! S-a minunat la început Vasea, dar i-a spus
că pe acolo s-au perindat multe neamuri. Multe au plecat mai
departe, dar ei s-au urcat mai spre păduri şi munţi, dându-se
din calea celor care tot veneau de dincolo de Caspica şi Aral.
Vasea îi spunea că la el la Moldova pe flăcăii ca el îi prindeau cu arcanul ca să-i ducă apoi la oaste. El nu zicea nimic,
doar zâmbea arătându-şi dinţii şi zburlindu-şi mustăcioara
deasupra lor. N-avea trăsături ca tătarii şi de aceea ei ziceau
că ar fi rus. Nu-i răspundea lui Vasea decât afirmativ. Fusese
învăţat de ai săi că şefii au totdeauna dreptate. Nici tătarii „lui
Vasea” nu-l luau cu ei. Nu era de-al lor. De-al lor într-o credinţă, deşi toţi erau comsomolişti. În acte şi şedinţe. Nu i-a
fost uşor lui Vasea Ceoban să se „adune” cu ei. Nici ca el să le
fie şef. Auzise , dar şi văzuse cu ochii săi, de când l-au luat şi
pe el la oaste, în cea sovietică, cum erau acolo rosturile, ierarhiile. A întâlnit, pe unde a trecut, ca pregătire, până a ajunge acolo în Divizia a 40–a dislocată la cererea noului guvern
de la Kabul, că toţi ofiţerii, adică şefii mai mari, erau dacă nu
ruşi, ucraineni sau bieloruşi, iar ceilalţi neslavi. S-a întrebat
cei din preajma sa , cum a ajuns el, moldovean, adică neslav,
sergent, să comande o grupă ca a lor ? E şi lui greu să le explice, iar lui însuşi să-şi amintească !..
… L-au luat ceva mai târziu să-şi satisfacă serviciul militar,
L-au lăsat să-şi termine şcoala medicală, să iasă felcer şi să-i
folosească asta şi în timpul efectuării stagiului militar. Numai că li s-au schimbat socotelile şi l-au dat la instrucţie pentru forţe speciale. Era flăcău înalt, 1,87, spătos, făcu-se sport:
mai întâi pe toloacă în sat, fotbal, dar şi trânte, ceva baschet
şi gimnastică. Li s-a spus că sunt pregătiţi să plece în misiune
într-un stat aliat din Tratatul de la Varşovia. Se visau în Republica Democrată Germania. Acolo era visul multora: fie soldaţi , dar în special ofiţeri. Se puteau întoarce, nu doar cu decoraţii, dar şi tot felul de „cumpărături”!..
N-a ţinut mult această iluzie … li s-a spus apoi de Angola
şi Siria, unde să fie instructori pentru folosirea armamentului
sovietic…dar nici acolo n-au fost aleşi. I-au mutat cu instrucţia de lângă Kiev şi Kazan , dincolo, în Asia, la un aerodrom
de lângă Dushambe. A venit la ei un alt ofiţer, Ivan Pavlovici,
mic blond şi îndesat. Avea un adjunct, Mitea, un ucrainean
vânjos, tot blond, dar rău, bătăuş şi beţivan. Căuta prilej de
gâlceavă şi pedepse din orice! Nu i-a scăpat nici Vasea. Dar
nici Mitea ! Au ţinut cont că era afumat şi nu erau în cazarmă. L-au înfruntat, că l-a înjurat de mamă, alte măscării şi l-a
lovit primul. Erau mai mulţi de faţă. A încasat primele lovituri, dar apoi l-a pisat de l-a lăsat lat, acolo, în colbul uliţei şi
faţa crâşmei. Care le servea votcă numai militarilor. Localnicii musulmani fiind beau doar pe ascuns.
La „judecată” Ivan Pavlovici l-a găsit vinovat pe Mitea şi
l-a transferat. „Tu, Vasea Gheorghevici, dacă l-ai putut dovedi pe Mitea, înseamnă că ai curaj şi stofă de nacialnic. Te fac
nacialnic, sergent la grupă…”.
Nu s-a bucurat prea mult de favorurile celui care l-a „promovat”, căci avea şi el „gâtul larg şi setos”. Când au venit sub
comanda lui, Vasea, Borea şi Saşa, adică „cei trei muşchetari”,
cum îşi spuneau ei, ca „fraţi de arme”,Ivan Pavlovici i-a chemat şi cercetat dacă se pricep la făcut samagon? Că „unul polac şi altul moldovean, trebuie să ştie asta, nu ca musulmanii
aiştea, care se fac că nu le place. Nu-i lasă Allah, al lor”. Ori
atunci, acolo, el, Ivan Pavlovici, li-i tată şi Allah…şi ce-o mai
fi,… plus o serie de înjurături curate ruseşti…
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Le-a zis că-i duce cu el în Mongolia şi de aceea cu instrucţia dar, n-a fost să fie nici de data aceasta! „Ivan a mai făcut o
băută zdravănă şi s-a bătut cu un grad mai mare! Aşa că au
plecat ei, amândoi, n-am mai aflat unde şi nici nu i-a interesat. Iar pe ei cei „trei” rămaşi la urmă, de care nu s-au mai lăsat alţii „cumpăraţi”, s-au trezit cu un alt şef, un maior rus,
care i-a îmbarcat într-o noapte şi au decolat…Unde?! “Ne-au
spus că vom fi paraşutaţi undeva în munţii Alpi, într-un exerciţiu cu comandamentele Tratatului, undeva în Europa.” „aşa
ne-a spus un prapartcik la întrebare”. Ce-i drept am coborât în
munţi, dar ce munţi, cenuşiu – maroniu şi golaşi, ciudaţi. Numai piatră…” Nici nu prea am auzit noi de Afganistan. Mi-a
plăcut mie geografia, dar ce mă interesa pe mine o ţară aşa
departe, faţă de Moldova mea. Erau undeva la „mama dracului” cum spunea bunelu! Ori eu tocmai acolo ajunsesem:
la mama dracului cu toţi dracii lui! De fapt Ahmed tadjicul,
mi-a dat ghiont ,acolo sus, în avion. El văzuse bine încotro am
luat o. Era de partea locului, nu departe de graniţă, El mi-a
arătat râul, Tanzi, îi spun ei, Amu Daria, ceilalţi. Aşa-l ştiam
şi eu. E pe „graniţa sovieto-afgană, acum tadjică”!
Când am pus piciorul pe pământul, de fapt pe piatra aceea roşiatică, ni s-a cuibărit în suflet un fel de teamă. Acolo nu
mai erau exerciţii, aşa cum am făcut până atunci, ci lupte adevărate, cu morţi sau schilodiţi. „Câţi dintre noi se vor mai întoarce de acolo teferi, aşa cum au venit?!” Ştia că statul mare
sovietic e lider mondial în lupta pentru pace, în sprijinul celor
mulţi şi asupriţi. Că le dă arme, îi instruieşte, dar să şi poarte
război, lupte, parcă el nu auzise!?..”.
…Vasea revede, acolo, în vis, prima zi, prima noapte, acolo, în cort, în acel perimetru cu vălătuci de sârmă ghimpată,
bolovani, saci, panouri. I se strecurase un fel de teamă, de frică. Atent la fiecare zgomot, mişcare. Ca acolo, în acel răsărit
de zi, sus în munţi, în acea blestemată zi de sfârşit de august…
Trecuseră deja peste opt luni de Afganistan. Văzuse de atâtea
ori moartea cu ochii. A trecut pe lângă ea şi a scăpat. Asta l-a
încurajat şi îndârjit. A ajuns să creadă în steaua lui norocoasă, pe care o căuta, căuta mereu, în nopţile acelea, care cădeau
brusc şi se destrămau la fel de grăbite. Ca atunci…
…. Mergeau încet. Auzeau cum suspină pietrele sub bocancii lor. În rest era linişte. Doar când şi când un fâlfâit de aripi
de la vreo pasăre care-şi lua zborul, scoţând adesea sunete ce
sfârtecau liniştea dimineţii. Cu vreun sfert de oră înainte au
trecut în fugă pe lângă şirul lor, trei capre de munte ivite brusc
dintr-un clin de piatră îngropat în noapte. S-au speriat şi unii
şi alţii. Le-a lăsat să treacă la vale. N-au deschis focul. Aveau
consemn să n-o facă decât în caz de atac. Le-ar fi surâs o friptură de căprioară, precum o găseau iarna acasă, rătăcind peste câmpurile de lângă sat…
Valea aceea făcea o întoarcere bruscă, într-un fel de defileu, de strâmtură, către dreapta. Soarele a ajuns drept în faţa
lor. Şi-a scos „capul” de după versantul încă întunecat de peste vale, fixându-i ca un reflector uriaş… ca pe un şir de vânători adulmecând prada, pericolul…
… Câteva pietre s-au rostogolit de pe versantul luminat.
Toţi şi-au îndreptat privirile într-acolo. Panta se vedea toată.
Nu era prea înaltă, dar de după dânsa se zăreau alte piscuri
înşirate până dincolo de alt cot al defileului. Ştiau că e partea
cea mai grea, mai expusă. După ea era satul Ulug. Aşa scria
pe hartă. Să fi trecut un minut sau mai multe?!. Timpul se dilată în momente de asemenea încordare, aşteptare. Şi un nou
şir de pietre rostogolindu-se în faţa şirului. Urmat de trupul
unei capre de munte. Trupul ei, cu o săgeată, parcă înfiptă în
gât, se rostogoleştea vijelios, până a căzut cu o bufnitură în
capul coloanei lor, în faţa lui Borea, cercetaşul. N-a apucat să
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se apropie, să o cerceteze, că cei din spate au auzit o bubuitură puternică, împroşcând pietre, schije, sânge, reverberând
de-a lungul defileului. N-au prins să se dumirească şi acţioneze, că a început „dansul”, a coborât infernul peste ei. Din faţă
, de pe panta rămasă în umbră, s-a abătut o ploaie de gloanţe
în cadenţă, iar de sus, alta de pietre, care i-a culcat pe toţi la
pământ. Fuseseră prinşi într-o ambuscadă.
Şi-a ridicat , mai mult instinctiv mâna la cap, să-l protejeze
de pietrele care se rostogoleau dislocate din peretele stâncos
din dreapta de rafale, iar cu dreapta a împins în faţă pistolul
gata să tragă. Dar unde, în cine? N-a aşteptat mult răspunsul
…. . Mitralierele au încetat subit, dar răpăiau kalaşnikovuri. A
întors brusc capul spre vale şi a văzut apărând brusc un turban înfăşurat şi vârful armei. A tras instantaneu. Foc automat.
A mai prins să vadă capul înfăşurat coborât la fel de brusc
cum apăruse. În secunda următoare, rostogolindu-se spre a
se lipi de stâncă spre a-şi proteja spatele, a văzut un alt afgan,
înveşmântat într-un fel de bondiţă, şalvari, dar cu capul descoperit. Se încăierase, corp la corp, ca într-o trântă, cu Ibrahim tătarul. I-a urmărit atent până ce banditul i-a întors spatele. Atât i-a trebuit lui Vasea, s-a ridicat în genunchi şi a tras.
Doar de două ori, ca să fie sigur. A văzut cum corpul aceluia
s-a prelins din braţele tătarului său. Şi atunci, după un şir de
pietre, care i-au lovit braţul, sfăşiindu-i tunica, s-a trezit cu un
alt afgan, faţă în faţă, alunecat atunci pe versantul din dreapta.
Parcă venise pe un tobogan. Avea în mână un pumnal. Razele abia născute ale soarelui au clipit de câteva ori pe lamă. Era
ca un rânjet al morţii, îi străfulgeră lui o idee…
I-a prins mâna chiar la încheietură, cu cealaltă i-a fixat celălalt braţ. Îşi cântareau apoi picioarele încercând, fiecare să-l
agaţe pe celălalt, ca să-l răstoarne. Ştia, din trântele de pe toloaca satului, cu flăcăi de-o seamă, că e momentul cel mai decisiv şi periculos. Mai ales că între ei era lama pumnalului. Dar
aşa, în picioare, era mai expus oricărui glonte rătăcit. S-au împiedicat reciproc şi s-au rostogolit. Mâna dreaptă rămânea puternic încleştată. S-a împiedicat şi a căzut pe spate. Pe un bolovan sau corp? Ori amândouă? N-avea timp de răspunsuri
în acele clipe. Lama pumnalului era aproape scrijelind piatra.
Încet, încet se ridica , gata să-şi schimbe direcţia spre obrazul său… Îşi simţeau amândoi respiraţia gâfâită. Transpirau.
Îi vedea faţa maronie, pătată, cu cicatrice care se pierdea în
barba deasă, neagră, dar murdară de praf şi stropi de sânge pe stânga, spre ureche. Nasul era lung, cu nări dilatate, cu
peri negri agitaţi de respiraţia puternică. Era care pe care..?
Cine urcă la Allah sau la Dumnezeu?! Sau rămâne pentru o
altă încercare?! Mai trecuse prin asemenea cumpănă, dar era
prima dată când îşi privea duşmanul atât de aproape. Simţea
că braţul drept nu va mai rezista mult încordării, iar când va
ceda, va fi gata cu el….
Era epuizat, dar voia să trăiască, să scape, să supravieţuiască. Dar cum?? A simţit în acel moment cum un picur de
sudoare prelins de pe nasul lung, caroiat, al adversarului. I-a
ajuns între buze. Era sărat, greţos, dar atunci i-a străfulgerat
ideea… Cu un ultim efort şi-a ridicat capul brusc, cu ultimele puteri şi l-a prins fulgerător de vârful nasului. Şi-a încleştat
maxilarul şi a tras. … A auzit slobozindu-se un răcnet, strânsoarea mâinii a cedat, Stânga i s-a eliberat, afganul prinzându-l cu ea de cap. Atât i-a trebuit. Mâna lăsată liberă a coborât fulgerător la şold , a apucat revolverul pus sub centură şi a
apăsat puternic pe trăgaci. Atunci şi-a văzut eliberată şi cealaltă mână. Corpul duşmanului , cu toată greutatea pe el a
fost cuprins de spasme, parcă ondulându-se ca un peşte uriaş, care se zbătea spre apa izbăvitoare. Era şi el plin de sudoare. Cu un ultim efort l-a împins. Acela mai gemea în convul-
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sii, iar o dâră de sânge apărută în colţul drept al gurii s-a prelins pe el roşindu-i tunica. S-au rostogolit de câteva ori spre
albia râului. A rămas ceva timp uitându-se la cer. Clar, senin,
strălucitor. Era jos, acolo în albia secată a râului, pe un dâmb,
lângă un grup de tufare uscate, maronii, ţepoase.
Lumea din jurul său a început să se adune, adică auzea din
nou. Cât a durat încleştarea parcă era atâta linişte în jur; numai răsuflarea lor o sfâşia. În rest „cronometrul” vieţii parcă
se oprise şi din acel moment repornise pentru el.
De undeva de peste vale se mai auzeau rafale. Oare ce era
cu restul grupei sale? Abia atunci şi-a amintit că nu era singur, era sergentul lor.
S-a rostogolit scrutând panta de pe care lunecase, unde
trebuia să fi rămas ai săi. Din cauza tirului s-a târât după dâmbul cu tufari. A rămas blocat: a dat de Borea. De Borea , „muşchetarul “cel blond. Cu ochii mari, deschişi, întrebători! I s-au
descleştat fălcile a uluire, iar acel aaa.. prelung s-a transformat în urlet. Urlet de se cutremura valea, acoperind răpăitul.
Aşa i s-a părut lui …
Era capul lui Borea… se rostogolise până acolo, spulberat
de explozivul care fusese ascuns în corpul căprioarei care se
prăvălise şi probabil că-i căzuse în braţe, risipindu-l… .
Adesea îi apare în vis imaginea cu ochii aceea întrebători.
Mai rar, dar tot se iveşte…
S-a întors cu faţa în sus , urlând : de ce, de ce, Doamne?!
Şi a izbucnit într-un nou răcnet, transformat în hohot. Simţea că era din nou încordat, ca un arc gata să plesnească. Era
în stare de orice, dar nu ştia ce? L-a străfulgerat gândul să se
ridice şi să se repeadă în direcţia de unde mai lătra o mitralieră şi să o facă să tacă. Să tacă, să tacă… Dar îşi auzi strigat
numele, de undeva , de aproape. A întors brusc capul. La nici
doi metri de el era Ali Aziz, tătarul său din Astrahan. Dacă
nu iar fi spus pe nume şi recunoscut vocea l-ar fi împuşcat.
I-a văzut faţa lui Vasea şi s-a speriat crezând că e rănit. L-a
şi întrebat. Nu i-a răspuns, dar a dat cu mâna pe lângă faţă,
semn că nu are probleme.
„Noi ne-am retras dincolo de cot, ca să ieşim din raza de
foc a bandiţilor. Iura a anunţat baza şi elicopterele trebuie să
sosească şi să ne scoată….
- Dar, băieţii? , şi-a recăpătat Vasea glasul.
- Doi răniţi, dar la adăpost… Hasan Echiz ucis în luptă de
o rafală…
Şi acolo, arată Vasea, iar lacrimi îi şiruiau, fără să le ia în
seamă, ia-l pe Borea… Ce-a mai rămas din el…şi închide-i
ochii, odată…. Ai grijă… .
Ali Aziz şi-a scos cămaşa kaki şi a învelit în ea ţeasta camaradului. Din mai multe salturi, mai târându-se, căci tiruri
mai izbucneau din timp în timp, au ajuns într-o văgăună din
peretele de stâncă, unde se adăpostiră o parte din efectivul
lor. Doi stăteau pitiţi după o bucată de stâncă dislocată, gata
să răspundă cu foc oricărui intrus. Pe cei doi i-a recunoscut
după cum erau echipaţi. În văgăună, de fapt o fostă bulboană, folosită şi ca adăpost de călătorii sau păstorii aflaţi în lungul văii, când era totul secat, calcinat de soarele verii, se găseau trei luptători, dar şi doi captivi. Erau amândoi cu turbanele smulse, legaţi, cu capetele plecate.
Vasea s-a repezit la ei, să-i vadă mai bine. I-a prins de barbă. Mai întâi pe primul: un tinerel speriat. L-a împins scârbit, acela căzând pe o parte. N-a scos un sunet. La celălalt ,
când i-a văzut faţa, i s-a ridicat tot sângele în faţă. Credea că
va face explozie.
-De ce, Nadjibulah, de ce?,îi ţinea barba în mâini, i-o scutura şi îl privea drept în ochi, urlând: de ce, de ce?? Câine, tu
eşti nu câine, un câine este credincios celui care-l hrăneşte.
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Ori noi te-am hrănit, te-am învăţat să fii luptător, nu un amărât de păstor. Şi am avut grijă şi de familia ta. Însuşi Borea te-a
instruit şi iată credinţa ta?! Aşa ţi-a zis ţie Allah al tău?! Şi au
urmat cele trei înjurături groaznice pentru orice afgan, pe care
tot de la el le învăţase. Dacă celelalte i le-a ţipat, rar, ruseşte,
ca să le înţeleagă ( că se descurca cu noua limbă, în cele 6 luni
în care l-a instruit la cursurile speciale pentru noile miliţii revoluţionare afgane, cărora le spuneau sarandoi), înjurăturile i
le-a spus pe limba sa, pashtuni, aşa cum le auzise de la dânsul.
- Dacă până atunci stătu-se calm, cu ochii în pământ, impasibil, la auzul înjurăturilor-blestem, a ridicat capul, l-a fixat
dârz cu privirile marcat de ură şi dispreţ:
- Tu eşti câine, duşman ( îi spusese, când erau prieteni, că
acest cuvânt era şi în limba lui din Moldova, venit , probabil
prin turcă, pentru că turcii le-au fost mereu la ai săi, din ţara
lui, duşmani! ). Tu ai venit, nu eu!
S-a abţinut să nu-l strângă de gât cu mâna lui. De fapt nu
era prima dată când întâlnea foşti camarazi, adică din miliţie sarandoi, trecuţi la inamic, la bandiţi, cum li se spunea.
Iar ordinele erau spuse, nu scrise. Simple: lichidaţi trădătorii! Şi ei ştiau ce-i aşteaptă, dar unii mai sperau o minune trimisă de Allah.
Îi spuse, că pentru Nadjibulah afganul, Borea, era prietenul, învăţătorul, luminatorul său, iar acum capul aceluia stătea învelit în tunică lângă peretele de stâncă…
Din lungul văii se auzea tot mai bine acel zgomot îndelung
aşteptat. Al bătăilor de aripi al elicopterelor. Însemna că erau
salvaţi. Veneau ajutoarele cerute cu disperare, prin staţia lui
Iura, imediat după ce au răsunat primele împuşcături şi a început sarabanda iadului ambuscadei.
- Gata băieţi, luaţi-i şi să mergem. Pe câinele acesta lăsaţi-l
în grija mea. L-a prins de braţ şi l-a coborât în dosul văii, unde
erau mai feriţi, dar valea mai adâncă faţă de drum. L-a urmat
încă doi tătari de-ai lui. Când cele două elicoptere au apărut
deasupra văii, s-au oprit. Vasea l-a mai privit odată în faţă pe
Nadjibulah, l-a apucat fulgerător de încrengătura pantalonilor, un fel de şalvari, şi l-a strâns cu putere. Acesta a urlat de
durere, deschizând larg gura. În cealaltă mână avea o grenadă pe care i-a îndesat-o în gură de credeai că trebuia să o înghită repede. A tras atunci cuiul detonatorului şi i-a dat, cu
toată forţa ambelor mâini eliberate, un brânci în vale, aruncându-se toţi trei la pământ, în colbul potecii. Pe tinerel, cei
doi însoţitori l-au prăvălit după Nadjibulah. A urmat o bubuitură puternică, capul afganului dezintegrându-se. „Nu va
mai putea să se prezinte aşa în faţa lui Allah, la judecată”, şi-a
murmurat pentru sine Vasea.
Primul elicopter a trecut de ei şi a început să trimită primele rachete care au făcut să se cutremure valea, stârnind o
avalanşă de pietre, bolovani, un huruit asurzitor.
Cel de – al doilea s-a aşezat grăbit chiar în dreptul văgăunii. Elicele îşi continuau turaţiile asurzitoare. Se înţelegeau
doar prin semne. Nu era prima dată când îi preluau. Se sincronizau mereu . Totul trebuia să meargă la fix, mai întâi răniţii, armamentul, dacă erau decedaţi, aveau saci speciali. Sanitarul prelua răniţii pentru primele îngrijiri.
S-au ridicat grăbit. Se mai auzeau bubuiturile, exploziile
celui care rămăsese să cureţe zona de bandiţi. Soarele era deja
sus. Strălucea parcă mai puternic, la întrecere cu străfulgerările exploziilor. N-a durat mult şi primul elicopter a făcut cale
întoarsă.. Peste vale s-a aşternut, din nou, liniştea. Nu trecuse
nici o jumătate de ceas de la declanşarea infernului…
Vasea s-a trezit brusc. În ultima secvenţă a visului auzise
o altă bubuitură şi a crezut că fuseseră atinşi ei însăşi de o rachetă americană Stinger. Era transpirat. În jur întuneric. A re-
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alizat că visul, coşmarul, se isprăvise. Mai revenea , din când
în când, cu alte întâmplări.

„Musafira“ la veghea din
turnul de strajă

…..Când am ajuns repede la bază a trebuit să scrie raportul despre misiune, ambuscadă, împrejurările în care a pierdut cei doi oameni. Mai întâi i le-a spus maiorului, comandantului companiei Ilia Ilici Guşev. Apoi a trebuit să arate despre cele întâmplate.
….. Era ceva de rutină. După mai bine de 9 luni de misiuni intrase în obişnuinţă. Şi totuşi atunci fusese ceva în plus.
Au mai pierdut oameni. Judecând cele trăite, după ani, acolo, în întunericul camerei de hotel, Vasea, recunoştea faţă de
sine, că ucise mulţi afgani. Nu le-a ţinut şirul. Nici nu avuse
cum şi nici prin gând nu i-a trecut. Deşi în rapoarte trebuia să amintească mereu câţi duşmani au fost răpuşi. Aşa e la
război. Războiul–război, nu cel de pe ecran, la cinema ori văzut din fotoliu la tv.
…. Compania lor a avut 33 de membrii ,dar 17 dintre ei
s-au întors în sicrie de plumb, întregi sau cât s-a mai putut
aduna din flăcăii care au fost. Iar Borea – polacul fusese un
munte de om, un bărbat atât de brav, de bun tovarăş. S-au cunoscut după ce a ajuns la Şcoala de Instrucţie de lângă Kiev.
De fapt l-a găsit acolo. Era în Ucraina lui, îl tachina Vasea,
după ce s-au împrietenit. Era însă mândru ca polonez, polac
din tată-n fiu, după cum şi Vasea nu ezita să spună la ceilalţi
că el este moldovean din Moldova sovietică. Faptul că ai săi
au fost şi români, aceasta era păstrat doar pentru sufletul său.
… Amândoi auziseră de la alţii care au trecut prin experienţa ţinutei militare, că una este să fii acolo rus, ucrainean sau
belarus şi alta neslav. Deşi polonezii erau tot slavi la origine,
pentru unii şi ceilalţi, domnea aceeaşi neîncredere şi chiar ură,
chiar dacă oficial erau prieteni. Mai ales că în timp ce ei erau
în Afganistan în Polonia se petreceau fapte neplăcute Moscovei. Totuşi, atunci, acolo, la acei ani atât de fragezi astea nu mai
contau, deşi uneori mai strângeau din dinţi când erau obijduiţi de către vreun superior cu nume de rus.
… Acolo în Afganistan timp de un an şi jumătate Vasea a
avut o grupă de 9-10 flăcăi cu 5 naţionalităţi, dar majoritari
erau „tătarii săi” care au fost 7. Pe şoferul său, Petrea, cândva
îl trecea în rândul lor, chiar dacă acesta se uita chiorâş, dar ştia
că nu are drept la cuvânt. C-aş-i spuseră cei lăsaţi acasă, plus
învăţase singur de când îmbrăcase haina militară.
- Vasea Gheorghievici, i-a spus el, la două zile după ambuscadă, când se deplasau în coloană spre capitala Kabul. Urma
să vină un şef mare, un general şi era nevoie de escortă puternică. „Băieţii mi-au spus că a fost straşnic acolo în munţi
şi a fost explozie mare”.
- Vasea tăcea, se uita doar înainte de-a lungul drumului, la
camionul din faţa lor. Erau în coloană.
- Şi-a fost rău tare de sarandoi…. A fost rău de capul lor…
A înţeles încotro bătea. Şi ceilalţi din grupă se uitau la el
parcă altfel, dar tăceau. Ca în armată: nu vorbeşti, nu întrebi!
Ultimele două nopţi s-a tot frământat. Cum aţipea, cum îi
apăreau imagini din ambuscadă, chipul afganului care a tăbărât asupra lui cu pumnalul, capul prietenului şi vorbele spuse
de Nadjibulah – sarandoiul! Şi ziua parcă le auzea….
… Era de 9 luni în acele locuri, văzuse şi trăise multe. Ucise, ca să supravieţuiască. Nu doar el, ci şi cei din jur, subordonaţii lui, dar şi superiorii. Cei drept ultimii stăteau mai la fereală, la dat ordine, dar şi primii la medalii… În acea zi mergeau în escorta altui general. Sosind de la Moscova acolo la ei,
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în Afganistan, la contingentul limitat, solicitat de noile autorităţi de la Kabul. Aşa l-a însoţit şi i-a asigurat securitatea generalului Andrei Ciurbanov, ginerele lui Leonid Brejnev, primul secretar al Uniunii. Tata, Gheorghe, i-a spus că Brejnev a
fost prim-secretar la ei în Moldova pe vremea în care el a făcut armata, dar nu la ei acasă, ci tocmai pe fluviul Amur, la
graniţă cu China. Cât despre bunelul dinspre mamă, Grigore, el a slujit la români, la rege, de fapt nu cu arma în mână, ci
la grajduri. Că atunci calul era la putere, nu motoarele ca în
vremea sa. Erau să-l ducă în Siberia pentru asta, dar a reuşit
să trăiască vreo doi ani ca fugar prin pădurile şi luncile Nistrului, până s-au mai domolit vremurile.
… Dar, acolo, atunci, în Afganistan, ele erau tare tulburi.
Periodic li se ţineau lecţii de către politruci, de şefi politici.
Unii cu grade şi în K.G.B. Trebuia să fii tare atent. Erau prezentate spre învăţătură diferite cazuri, cu judecăţi şi pedepse.
… Despre cele, din Afganistan li s-a vorbit abia după ce
au ajuns în dispozitiv. Trebuiau să ştie de ce se aflau acolo cu
arma în mână. Varianta oficială, bineînţeles! Le-a cerut să înveţe bine toţi Declaraţia guvernului afgan din 28 dec. 1979,
adică atunci când au fost şi ei aduşi cu avionul şi lăsaţi într-o
bază la nord de Kabul, care fusese deja pregătită de trupe speciale sosite fără comunicate de presă. În textul acela, îşi aminteşte Vasea, se arată că noul guvern, datorită amestecului străin şi a provocărilor duşmanilor poporului şi pentru apărarea
cuceririlor revoluţiei populare din aprilie 1978, în baza Tratatului de prietenie şi bună vecinătate dintre cele două state încheiat în urmă cu un an, adică tot în decembrie dar în 1978,
a cerut insistent părţii sovietice să-i acorde de urgenţă ajutor
politic, moral, material, inclusiv militar. Iar guvernul URSS
a satisfăcut cererea părţii afgane… a înţeles atunci că, aşa era
scris în actul oficial, dar nu a priceput de ce, dacă atâţia dintre ei s-au aflat acolo, au murit, au fost schilodiţi fizic şi psihic el şi camarazii lui, nu sunt consideraţi luptători veterani şi
n-au aceleaşi drepturi, multe-puţine, faţă de cei trimişi acolo
care mai târziu, adică din februarie 1983, când s-a considerat
că au venit oficial!? Cel puţin aşa li s-a spus.
… Cât au stat acolo, adică un an şi jumătate ( din decembrie 1979 până în mai 1981), periodic li se ţineau lecţii politice. Aşa a aflat că Afganistanul a fost monarhie până în 1973,
când un fost om de încredere al regelui sau şahului , Zahir,
l-a răsturnat de la conducere (nici nu era în ţară ,ci prin Italia unde a şi rămas), iar acel Daoud a proclamat Republica şi
pe el preşedinte. N-a stat mult în frunte, a reţinut Vasea, că
altul i-a luat locul, nu înainte de a-l ucide în luptă. A fost şi
el, adică Taraki, trimis tot la Allah, de însuşi premierul său
, Amin. Dar, de fapt, în timpul lui Taraki, în decembrie 1978
a fost semnat Tratatul de prietenie cu Uniunea Sovietică, în
baza căruia a început să sosească specialişti sovietici, cu asistenţă în oameni şi armament care au pregătit mai multe baze,
unde a ajuns şi Vasea cu oamenii săi. La rândul lui Amin n-a
stat decât din toamnă şi până în iarnă, adică din septembrie
până în 27 decembrie, când a fost la rândul său răsturnat şi
ucis, de alt „coleg” de partid (Democratic Popular, procomunist). Din câte le-a mai spus, Amin se dăduse de partea arabilor, a musulmanilor şi pregătea să trădeze idealurile revoluţiei
democrat-populare a poporului afgan, pornite după înlăturarea monarhiei. În plus au descoperit că fusese infiltrat în partid ca agent CIA…. Şi a venit altul, Babrak Karmal. Portretele lui le-a înlocuit pe ale celor înlăturaţi. Că aşa era în politică!. Nu-l interesa asta pe el, ci doar să rămână teafăr şi să se
întoarcă la ai săi care îl aşteptau în Moldova. De scris le scria,
dar numai veştile bune, scrisorile fiind verificate de „specia-
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lişti”, de mai marii lor. Doar se găseau în luptă, în prima linie
a confruntărilor cu „imperialismul mondial”.
… Ca să-i spună, să-i răspundă lui Petea Ciuvaşul, şoferul
său, cu care vorbise şi aştepta.
- Vezi, tu, Petea. Tu ai rămas la bază, n-ai fost cu noi în
noaptea şi dimineaţa aceea blestemată. Şi mai ştii că Borea a
fost ca un frate pentru mine. Ştii ce înseamnă să te găseşti cu
capul tău lângă al lui, dar numai capul îl avea cu ochii deschişi, fixându-te şi parcă îţi cerea socoteală: De ce, de ce?!? .
Aşa m-am pomenit strigând, urlând acolo, privindu-l ….
Şoferul continua să fie atent la drum, s-au aşternut momente de tăcere. Doar zgomotul monoton al motorului maşinii se auzea în interiorul cabinei. Plus zăpuşeala cu care erau
obişnuiţi.
- Dar, tu iubit mult pe Borea…. Dar Nadjibulah ucis pe el?!
( Petea Ciuvaşu trăise până la 20 de ani când au reuşit să-l ia
în armată, în sătucul său pierdut prin păduri, iar limba rusă
nu prea i-a fost de trebuinţă. Abia acolo printre rusofoni, se
străduia să vorbească corect. Atât cât putea!)
- „Asta era problema problemelor”, gândea şi Vasea. Nu
a făcut-o el, direct, în luptă deschisă, dreaptă, care pe care,
cum se întâmpla de atâtea ori până atunci. Şi totuşi capra aceea burduşită cu exploziv nu putea fi decât opera lui Nadjibulah!? La ei învăţase atâtea metode mai vechi sau mai noi ca
să ştie cum să se ferească ?! Iar Borea fusese instructorul sarandoilor, iar Nadjibulah un elev bun, plus că ajunse prieten
cu dânsul, ticălosul! „ A stat atâta timp printre noi ca spion
al lor ,al bandiţilor antiguvernamentali, pe câţi alţii nu i-a dat
pe mâna lor”? încerca să se justifice Vasea. În ultimele două
zile numai la asta îi era gândul. Până atunci când se purtau
lupte, avuse în faţă doar simpli adversari. Care pe care?, c-aşa
era acolo, atunci. Chiar dacă au fost şi sarandoi printre ei, dar
nu îi cunoscuse personal. Şi dacă erau, fusese luptă. A tras şi
i-a secerat. Dacă nu o făceau ei , el nu mai era atunci. În platou, pe la Kandahar, era altceva. Puteau lua prizonieri. Îi legau şi-i suiau în maşini sau în elicoptere. Dar , acolo, în munţii aceea, abia aveau loc pentru ei în elicopter. Iar ca să vii cu
prizonierii pe poteci te trezeai cu ai lor sărind pe tine. Ca în
urmă cu două săptămâni. La încheierea misiunilor, ştia Vasea,
se scria bilanţul, răniţii îi preluau sanitarii la spitale, pe morţi
alţii îi trimiteau acasă în sicrie speciale sigilate, iar pe prizonieri, dacă aveau, îi treceau în grija unor echipe speciale pentru interogatorii şi-i duceau în locuri de alţii ştiute.
-Dar cu sarandoiul, trădător, învăţat de Borea, tu nu avut
luptă. Alţii l-au prins pe el, dar tu trimis la Allah pe el?! Aşa
spus la mine Hassan Barin- tătarul, cadiul lor.
Atunci a înţeles mai bine că tătarii l-au pus să deschidă
discuţia, ştiind că ei doi erau apropiaţi, călătorind mereu împreună.
-Bine, bine, Petea. Dar tu să fi fost în locul meu ce-ai fi făcut? Dacă-ţi decapita pe un frate sau cel mai apropiat prieten al tău?!
Au tăcut amândoi şi n-au mai schimbat o vorbă până la
primul popas…
În zilele următoare Vasea tăcea. Evita vreo discuţie despre
cele întâmplate în drum de munte spre sătucul Ulug. Tăceau
şi cei din jur. Dar atmosfera din grupa sa se schimbase parcă.
Iar lui nu-i convenea. Cum să mai plece în misiuni grele dacă
nu mai era aceeaşi încredere în conducătorul lor? .
Nu era prea simplu să lucrezi cu tătarii. Erau băieţi buni,
respectuoşi, foarte uniţi, ascultând de unul dintre ei pe care
ei îl considerau liderul lor,Hassan Barin. Poate de aceea şefii
lui l-au făcut sergent şi i-au dat o asemenea grupă pestriţă, cu
majoritate tătară, adică musulmană. A reuşit să se apropie de
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toţi, în special de tătari şi şoferul ciuvaş, Petea. N-a fost simplu.
Ştia că acolo în armată toţi erau consomolişti, adică atei. Ori
tătarii lui, forţaţi ca şi el să scrie cererea de intrare în consomol, în sinea lor păstrau din credinţa înaintaşilor. La început
s-a făcut că nu observă cum în dormitor s-au grupat şi înainte
de a suna deşteptarea şi stingerea, ei în pat stau în genunchi şi
se roagă în tăcere. S-a apropiat de Hassan, a vorbit cu el întro plimbare şi l-a asigurat că-i înţelege şi vrea să colaboreze.
S-au înţeles că totul va fi discutat şi hotărât între ei doi, iar
el va avea grijă de ai săi ca totul să fie bine. Să-i lase să se reunească discret când au ei sărbătorile şi problemele lor ,dar
dacă va transpira ceva ei n-au ştiut nimic.
Au mai trecut două săptămâni. Era septembrie, intraseră
în toamnă, atmosfera se mai răcorise, temperaturile mai blânde, dar în grupă se păstra acea supraveghere reciprocă. Neoficial tătarii lui se aflau în acea lună sfântă la ei numită Ramazan, acolo printre afgani. Dacă localnicii o ţineau conform
preceptelor , cu post zilnic, din zori până în noapte, tătarii săi
erau cu haine şi regulamente militare.
… Era într-o zi de duminică şi-a amintit Vasea Ceban, erau
liberi după masa de prânz. Aflase că Hassan Barin făcea parte dintr-o familie aristrocratică de la ei, că studiase mult la
Universitatea din Kayan, capitala Tatarstanului sovietic, era
licenţiat în cultura şi literatura poporului său. Avea atunci 26
de ani, decan de vârstă, între ei toţi, dar n-a reuşit să scape de
militărie, aruncându-l acolo jos la trupă. Poate pentru că ştiau că este un om religios!
… Se pregătea de lăsarea nopţii, brusc, fără acel asfinţit prelung, ca acasă, când s-a auzit mai întâi o bubuitură mai îndepărtată, urmată de mugetul strident, sinistru al alarmei care a
împânzit perimetrul taberei lor, un şir de barăci din prefabricate, hangare pentru tehnică şi provizii, înconjurate de palisade din panouri de beton şi căptuşite cu saci umpluţi cu amestecul acela de piatră roşcată, calcinată de dogoarea soarelui şi
linsă de şuieratul sinistru al vânturilor. Ştiau ce înseamnă alarmă: în principiu nimic bun! Ieşirea dintr-un dispozitiv cu pasul de voie, cu odihna, cu repaus.
Ilia Ilici, şeful lor, îi aştepta. Nici el nu era încântat. Chiar
scăpase o înjurătură zdravănă, rusească la adresa bandiţilor
care le strica tihna. Vestea cea bună era că nu vor ieşi ei la patrulare pentru descoperirea celor care au tras cu racheta americană Stinger spre tabăra sovietică. Dar s-a dublat paza. Vasea a primit ordin să intre în dispozitiv pe latura de vest, la
foişorul de lângă magaziile de provizii. Poate acolo ţinteau
ei: să le atace şi ducă la ei distrugându-le să-i pună la post pe
sovietici?!
Cu o săptămână înainte la lecţia politică maiorul Kunev,
Piotr Ivanovici, le-a arătat poze şi proiecţii cu armament nou,
primit de inamic de la americani, dar şi israelian. Le-au şi arătat poze cu trei instructori capturaţi, doi americani, din care
unul cam ars de soare ,cât şi un israelian, un evreu ochelarist,
cam pirpiriu pe lângă ceilalţi doi. Bandiţii nu mai erau doar
simpli ţărănoi bărboşi cu puşcă de vânătoare, pistol şi pumnal. Îi mai înarmau şi sarandoii scăpaţi, fugiţi de la ei, dar vedeau că au de acuma grijă de dânşii şi imperialiştii americani şi sionişti.
… Pe Vasea l-au repartizat la pază în foişor împreună cu
Hassan Barin –cadiul sau molahul tătarilor săi. Discuţia, explicaţia, deveneau inevitabile…
Era întuneric când a urcat în foişor, avea ochelari speciali ca să poată vedea în noapte. Nimic deosebit. Doar zgomotele obişnuite ale nopţii, un fâlfâit de aripi de pasăre, ţipăt de
animal prins de vreun prădător şi vreun câine, atât. În plus
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luna trona pe cerul negru, dar presărat cu stele , adesea clipind către ei.
Vasea a fost cel care a deschis vorba. Era şi mai mare în
grad, iar tătarii lui respectau ierarhiile.
- Hassan bin Hanif, văd că ceva se întâmplă la voi şi nu e
cum trebuie, nu-i ceva de halal! Mai bine să vorbim acum, sub
luna lui Allah şi să le luminăm împreună.
Moldoveanu învăţase deja câte ceva de la ei, cum să se respecte reciproc. Între ei nu vorbeau ca ceilalţi, ca ruşii, cu Ivan
Ivanovici, ci cu bin sau ibn, adică numele tatălui, cum îi ziceau pe limba lor. În plus foloseau cuvinte mai frumoase, poetice, abuzive şi nu i-a auzit înjurând. Dar îi trimiteau la judecata lui Allah.
- La surprindere, acolo în munţi, şi arăta spre răsărit cadiul,
ai pierdut pe cel mai bun prieten al tău, dar şi al nostru, pe Borea efendi! Dar şi doi tătari de-ai noştri s-au urcat la judecata
sfântă a lui Allah: doar el ştie bine şi are dreapta măsură. El ,
prin trimisul său, Muhammed, ne-a poruncit, iar asta e scris
în Coran – Cartea noastră sfântă, cum e Biblia şi Evanghelia
la voi, că cine omoară un om, găsit vinovat, este ca şi cum a
omorât toată omenirea. Iar cel care salvează o viaţă este ca şi
cum a salvat întreaga omenire. Nici în război nu este permisă vătămarea civililor sau distrugerea bunurilor lor.
- Ştiu ce ne zic politrucii, … sarcina lor de partid este să
ne înverşuneze în toate relele lumii… ne spun de jihad, dar
numai cum vor ei să-l arate… ca terorism, banditism, dar la
„ Coran” spune ( că cel care-l înţelege cu adevărat, ia ce trebuie, nu ce i se potriveşte lui), că, întotdeauna jihad înseamnă luptă, dar cu tine însuţi, să-ţi controlezi pornirile cele rele
din om spre aţi folosi toate energiile şi resursele pentru a trăi
conform celor scrise în Cărţile Sfinte şi a obţine favoarea lui
Allah la Judecata din Ceruri…
S-a aşternut un moment de linişte. Amândoi priveau în
noapte, dar gândurile nu le dădeau pace, ca nişte ţânţari bezmetici.
- Adică, eu am trimis la Allah un nevinovat, vrei să spui?!
Dar, ei când ne schilodesc şi ucid captivii noştri, mai vin şi
să-i învăţăm să lupte spre a-şi face şi ei o viaţă mai bună, fără
ceva bogaţi şi restul săraci,ca apoi să ne vâneze pe noi pe la
spate… asta ce-i ? Tot voia lui Allah? . Iar până la Judecata lui
cea Sfântă, ne ucid sau schilodesc ei cu voinţa şi armele lor….
Vasea ridicase ceva tonul, semn de enervare, astfel că ultimele spuse se puteau auzi dincolo de foişorul din scânduri în
care erau puşi să supravegheze locul.
- Nu te enerva efendi Vasea! . Multe sunt altfel decât ar trebui să fie! Allah e mare, iar noi prea mici şi păcătoşi. Şi la voi
în Evanghelie Issus spune la fel. Vezi, noi acum suntem cetăţeni sovietici. Ne-a u dat carnete de consomol, de tineri fără
credinţă în Dumnezeu. Doar în stema şi drapelul cel roşu, în
puterea Armatei Roşii, care ne-a făcut onoarea să ne primească în rândurile ei. ..Aşa ni se spune, iar noi, sub arme şi jurământ suntem şi trebuie să executăm. Dar, să nu uităm, că noi
nu suntem maşini, metode, ci oameni,. Să nu uităm asta. Oameni. ..Şi toţi vom ajunge la judecată. La Allah sau Dumnezeul vostru. Că fiecare om trebuie să aibă unul ,că doar animalele n-au, dar tot în grija Lui sunt!
… În liniştea nopţii, strident a răsunat soneria telefonului de campanie, Vasea a ridicat. Era vocea şefului. I-a dat raportul scurt: nimic de semnalat în sectorul său de observaţie. După ce s-a aşternut din nou tihna nopţii au putut continua discuţia.
- Hassan, tu ai studiat la Universitate, ai citit mult şi multe.
Eu sunt un băiat de la ţară, dintr-un sat de lângă graniţa Uniunii cu România. Părinţii, oameni de la ţară, au avut grijă să
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mă boteze ,dar pe la biserici nu prea sunt dus, că sunt închise.
Totuşi, mama m-a învăţat rugăciunea pe care să o spun la culcare. Ceva cum vă rugaţi şi voi murmurând. Aici, cât am trecut eu prin ceva sate, oraşe mai mari, Kabul, Ashhabad, Kazni ,Garbaz sau aici la Kandahar sau dincolo la Jalalabad am
văzut că afganii sunt foarte săraci, dar mândrii chiar în sărăcia lor şi uniţi. Chiar dacă noi i-am pus să se ucidă între ei!
Tu, cred că ştii şi înţelegi mai multe. Mai multe cât ne spun ai
noştri la lecţii politice.
Hassan Barin stătea acum în faţa lui,dar în umbră, spre
stâlpul din dreptul parapetului întărit cu saci cu pământ. Moldoveanul era cel care mai ducea, din când în când, binoclul la
ochi, scurtând noaptea caldă de sfârşit de septembrie. Îi zărea doar ochii în umbră şi-i ghicea mişcarea buzelor, subţiri,
aproape acoperite de o mustaţă neagră şi deasă. Se cunoşteau
de atâta timp, se lămuriseră că pot schima ceva idei mai libere, fără ca ele să ajungă la superiori. Totuşi era prima dată
când vorbeau aşa deschis.
- Ţineţi minte efendi Vasea că însuşi maiorul nostru, Ifim
Petrovici ne-a spus odată după lecţii, că ne va fi tare greu aici,
că la aceşti afgani, în istoria lor, mulţi au trecut, dar n-au prea
reuşit să le plece grumazul!
Au trecut prin aceşti munţi golaşi oştile celor mai întinse
imperii pe care le cunoştem. De la persanii lui Darius şi Cirus cel Mare, la grecii lui Alexandru Macedonianul. Au fost
şi din strămoşii neamului meu, adică tătari aliaţi mongolilor
lui Gigis Han şi urmaşii săi. Au încercat şi englezii, stăpâni pe
India vecină, dar şi ţarii de la Kremlin. Afganii au rămas ca o
pată lăsată între cei mari, dar cu ochii atenţi ca tigru la pradă,
ca să nu pună alţii ghiara aici.
… Vasea Ceoban, recunoştea faţă de sine însuşi că până a
veni acolo, habar n-avea de existenţa statului Afganistan, istoria şi problemele sale. Iar de când a fost paraşutat, singurul
său gând era să numere zilele rămase şi să se roage în gând să
scape teafăr şi să se întoarcă acasă printre ai lui. Credea că şi
„tătarii săi” vor acelaşi lucru. De ce au ajuns şi stau acolo? Erau
problemele altora, a celor care-l comandau …
… acum ne-au adus şi pe noi, îşi continua gândul cadiul
Hassan. Pe tine dintr-un sat de departe. Ai tăi au fost ţărani
agricultori, iar tu vrei să fii vraci, medic. Pe mine m-au luat
de la Universitate, dintre cărţi. Pe Ali Aziz din fabrică, dar ai
săi sunt tot în colhoz, răposatul Eldiz, Allah să-l aibă-n grijă, mort odată cui Borea, era la calea ferată. Petea al tău de la
pădure. Fiecare aveam rostul nostru. Dar, au venit ordinele
şi avem altă viaţă. Cum să spun altfel dacă asta-i viaţa?! Cel
puţin trăim. Cât şi cum asta-i alta…lumea cea nouă, făcută
de alţii. Ori cei de aici, afganii aceştia, aşa săraci, îndărătnici,
cum îi vezi, vor să rămână aşa cum se ştiu ei. Cu bunele şi relele, cu bucurii şi tristeţi. Nu vor altă lume, adusă de alţii... Nu
cred că e mai bună ca a lor ! Tu trăiai la voi în sat, dar te-ai
dus la oraş, la capitală. Altă lume. Şi totuşi eşti cu gândul în
sat. Acolo crezi că e casa ta, nu la apartament sau cămin. Aşai şi la noi, la tătari. Ne ţinem de neam. Altfel, demult n-am
mai fi. E şi la voi vorba aceea, că sângele e sânge, orice ar fi….
- Sângele apă nu se face, îi spunem noi acasă în Moldova.
- Vasea, spune drept, tu ai rude de sânge rămase dincolo în România? Eu ştiu asta, am găsit prin unele cărţi ascunse…. Tătari sunt şi la voi în Moldova. Le spun găgăuzi, dar
sunt creştini, ca voi, însă lângă Mare, în România sunt tătari,
rude de-ale noastre, duse acolo, tot de ţarii ,din Crimeea…
- Dar, Ali Aziz, e din Taşkent, şi tot tătar intervine Vasea.
- Acolo i-a dus Stalin. Ca pedeapsă că s-au crezut ca pe vremea hanilor Ghirai, fără stăpâni, au fugit la nemţi, care i-au
îmbrăcat şi înarmat ca să ucidă la ruşi… asta nu prea se spu-

76

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

ne dar se şopteşte… Ce s-o mai spune şi despre noi, cândva
că am fost prin aceste pustietăţi de unde ne pândesc ca acum
în noapte, nici noi încă nu ştim cine?
Întrebarea s-a pierdut în noapte, fără răspuns… Vasea s-a
uitat la ceas. Mai avea o oră şi ceva până să le vină schimbul.
Dacă nu vor fi alte ordine. Parcă le era foame,dar nu aveau
ce face. Nu luaseră măcar un pesmet într-un buzunar, iar fumători nu erau.
Câţiva au încercat cure cu ierburi de la localnici ,dar s-au
trezit cu mare scandal. Afganii, de când se ştiau în acele văi
pietroase ori pe platourile pe care se fugăreau vânturi haine,
cultivau mac sau cânepă. Adesea creşteau singure. De pe un
an pe altul, semănate de vânturi. Leacurile vracilor le erau cunoscute. După ce înfloreau macii singerii le crestau măciuliile
verzi şi le înfăşurau într-o bucată de cârpă ,ca să se adune acel
lichid curgând încet ca un lapte gros, care devenea maro, lipicios, cu gust amar. Îl tăiau în bobiţe mici. Era pentru ei bune
la toate: când copilul plânge şi nu doarme, ai dureri de toate
felurile, iar foamea nu ai cu ce să o astâmperi ! Cei mai mari
mestecau frunze de cânepă indiană, numită haşiş. Le-au vorbit despre opiu şi haşiş la lecţiile politice. Hassan şi tătarii săi
le ştiau de acasă, dar nu comentau. Sovieticii le tolerau, mai
ales în zonele controlate de ei. Aşa-i intoxicau pe adversari,
pe americani. Dacă nu era cererea lor nu mai cultivau afganii
cu atâta sârg macul sau cânepa haşiş! Iar bunii dolari luaţi pe
ele erau buni la toate…
Lui Vasea i s-a propus în urmă cu două luni, când erau în
sud, la Jalalabad, să încerce şi el o pipă cu bobiţă maronie. A
rezistat tentaţiei, chiar dacă îi era frig şi foame, în acea noapte fără lună, în aşteptarea întăririlor care să-i scoată din altă
ambuscadă.
Acum, acolo în foişor, n-aveau de ce se plânge iar el, care-şi propuse să ajungă medic cu diplomă, n-avea nevoie de
aşa „medicament”.
- Hassane, tu eşti om cu multă carte. Tu crezi că aici se bat
acum marii Dumnezei, cum se mai şopteşte?! Ori spun unii
politruci? Adică acel „opiu pentru popor” cum spunea Lenin,
cu popii, muftii şi rabinii, i-a trântit-o direct.
Tătarul ieşi din conul de umbră să i se vadă faţa, zâmbetul.
- Aşa zice Ifim Petrovici dar tu-l crezi? El vorbeşte despre
religie, ca orice ateu, adică fără să se ştie şi ce spun ceilalţi. Tu
ştii că lui Isus al vostru, al creştinilor, noi îi zicem Isa, este venerat şi de noi înscris în Coran, ca profet, om al cărţii, tot trimis de Dumnezeu, căruia noi îi spunem Allah, iar evreii Elah.
Iar lui Isus ai săi în, limba veche, arameika îi ziceau Ellah, adică creatorul, în greacă Hristos. Şi la noi, dar şi la ei, are multe
nume sub care este pomenit dar Allah nu are trup, chip. Mahomed nu e fiul său ca Isus, ci un trimis al său. Primul profet
a fost primul om, Adam, urmat de Noe, Avram, numit de noi
Ibrahim. El este strămoşul nostru al musulmanilor arabi, dar
şi evrei,pentru că el a avut doi fii, pe Ismail şi Isac de la două
neveste: evreica Sara şi egipteanca Agar.
- Şi de aceea vă tot baţeţi ca “ fraţii” ?, se trezi că-l provoacă
Vasea. El nu ştia prea multă istorie, dar având de-a face cu un
om atât de învăţat voia să profite, nu să-l necăjească. La lecţii
doar asculta, tăcea şi nota. Explicaţii pe când s-ar găsi … Ori
acum era momentul …
- Asta-i altă problemă, efendi…Că se bagă unii care dănţuiesc ca diavolii când văd că alţii îşi sparg capetele. Ca aici sarandoii cu ceilalţi… dar, lui Allah nu-i place aşa ceva. Noi, slujitorii săi ne salutăm, ai auzit şi tu , cu :Saalam alaikum! Adică
Pacea fie cu tine! Nu ziua să-ţi fie bună … şi să ai pace-n suflet!
Noi musulmanii, şi asta stă scris în cărţile noastre sfinte:
Coran, Saria, că noi nu suntem singuri, cu noi a început lu-
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mea! Pentru noi cărţi sfinte sunt Biblia şi Evangheliile. Ele au
adus tot mesajul Domnului, orice nume i-am da. Profeţii dinainte de Muhamed au adus mesaje ,dar ele au fost interpretate greşit, au fost distorsionate de credincioşi. Noi ne închinăm doar lui Allah, pe care îl venerăm, nu pe Muhamed, ca
voi pe Hristos, cu apostoli, sfinţi şi mucenici. Nu ne închinăm
la atâţia, şi doar la unul. Crezul nostru sfânt este: Mărturisesc
că nu există alt Dumnezeu în afară de Allah şi Muhamed este
trimisul său. Noi nu-i privim pe creştini, evrei ca duşmani. În
timpul imperiilor noastre ei au dus-o bine, ne-am respectat
reciproc. Voi, moldovenii aţi stat câteva veacuri sub turci, dar
n-aţi devenit credincioşi întru Allah, nici nu vorbiţi turceşte.
Pe când de când au venit creştinii ruşi…şi mai întrebat de ce
afganii, ca musulmanii şi ei îs mai uniţi ca alţii? Sunt săraci,
cum îi vezi, dar adunaţi.
În credinţa noastră, adusă de Muhamed, există acei „cinci
stâlpi de bază” adică, rugăciunea, pe care s-o facem de cinci
ori pe zi la chemarea muezidului sau singuri, unde ne găsim.
Apoi e postul ramazan, ca lună a iertării şi a milei, ca dovadă
de credinţă, purificare şi autocontrol. Desigur, gândeşti şi o
ţii vorba pe limbă, de ce nu ţinem şi noi aici? Pentru că Profetul a spus că cei bolnavi, călătorii, captivii, pot avea dezlegare. Iar noi, aici suntem captivi sub regulamente militare…
Dar, dacă despre aceasta ai mai auzit ,despre danie sau
zakat , nu ! Aici printre afganii aceştia săraci, necăjiţi, aşa cum
îi vedem noi, la sărbători cei care au, dau şi la ceilalţi, cam a
patra parte din ce au adunat într-un an, sau două procente şi
jumătate din avere, iar în Coran se spune că averea se curăţă de lăcomie şi avuţie, iar cel care dă nu primeşte nici măcar
laude din partea celorlalţi. Şi asta e de la Muhamed încoace.
… Acum vin sovieticii, cu modelul lor, fără bogaţi şi săraci, cu
colhozuri şi fabrici. Ori majoritatea afganilor nu au încredere
în modelul adus. Ei sunt musulmani de peste un mileniu, iar
sovieticii de câteva decenii doar… Şi mai ales că vor să-i forţeze. La voi a fost uşor până va băgat în colhozuri şi adus în
fabrici din toată Uniunea ? Nouă nu ne spun multe, dar dincolo, spre apus, în Iranul vecin, de ce crezi că l-au alungat pe
Şah fiind Şahul lor?. Doar că era prietenul americanilor, englezilor şi altor imperialişti? Şi l-au dus pe Ayatolah? Eu cred
mai mult pentru că s-au săturat pe modelul cel nou: cu prea
mulţi bogaţi, care ţin totul pentru ei, nu şi pentru zakat, iar
cu cât au mai mult,cu atât sunt mai zgârciţi şi trufaşi. Ori asta
nu-i de la Allah, nu-i place Lui!.
- Hassan, spune drept, îi întrerupse celălalt pledoaria, tu
vrei să mă faci să trec la credinţa vostră?. Acesta s-a uitat lung
la dânsul şi văzându-i faţa cu un zâmbet larg, după ce şi-a spus
ce avea de spus, şi-a dat seama că Vasea glumea.
- Noi, musulmanii nu forţăm pe nimeni. Nu vrem ca cel
care vine cu noi, să o facă din interes şi nu din credinţă. Cu
gânduri ascunse şi să ne înfingă pumnalul pe la spate…
- Ca sărăndoii aceştia, continuă Vasea.
- Numai că noi nu am venit la ei… şi vrem să le dăm modelul nostru… ştiu că pe tine Vasea efendi te roade cele spuse de Nadjibullah, sărăndoiul, care i-a zburat capul lui Borea
al nostru, iar tu pe al său… Eram acolo şi ţin minte şi eu spusele lui, ultimele.” Tu venit în ţară, în casa mea nu să ajuţi, ci
comanzi!. Tu venit, nu eu? „
În liniştea nopţii s-a auzit un şuierat, parcă s-a pornit acel
vânt răzleţit care cutreierară bezmetic pe platourile înalte. Numai că acolo ei erau pe o vale între munţi. A întors capul. Dacă
s-ar fi privit în acele secunde într-o oglindă, nu şi-ar fi recunoscut faţa de sub cască. Uluire era prea puţin!. Hassan care
era în urma sa, l-a prins de umeri şi s-au prăbuşit amândoi pe
podea. Pe deasupra lor a trecut viforul. „Musafira”, ca o uria-
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şă ţigaretă învelită în foi, dar cu aripioare. Dacă nu cădeau la
timp, i-ar fi spulberat odată cu încrengătura de scânduri, table, fiare care formaseră până cu câteva clipe mai înainte acoperământul şi o parte din pereţii foişorului de strajă. A urmat
o bubuitură înfundată, ca un sac mare prăvălit, urmat de un
lanţ de explozii asurzitoare. Abia mai răsuflau…Chiar? Erau
întregi? Aici ori dincolo? I-a simţit , mai întâi, răsuflarea în
preajmă a tătarului. A dat să se mişte, dar îl apăsa greutatea
corpului care l-a protejat. Totuşi stânga îl durea. Căzuse peste
ea câteva scânduri, poate o grindă. Era prea întuneric şi praf
ca să-şi dea seama. Totuşi trăia: auzea exploziile tot mai puternice produse de racheta care trecuse pe deasupra lor, gata
să-i spulbere. O secundă, două şi gata ?...
Sunau sirene… strident, apăsat…dar şi altceva, bătăi întro uşă… şi un glas, tată, tată, deschide tată, …
Se trezise dea binelea. Era în camera de hotel. Coşmarul
se scurse. La uşă, îngrijorată trebuia să fie, fiica sa Cristina.

Vasea şi Vasile

Cristina fusese cea mai îngrijorată. Deşi era venită la nuntă
cu prietenul ei Marius, intrase în panică de cum mama Lena,
l-a dat dispărut. L-a căutat în tot hotelul. Au mai încercat de
câteva ori la uşă, dar nici un semn. Vasea era atunci, în vise,
dus departe, iar prin munţii Afganistanului.
Ştiau că era cheia rămasă la el în buzunar. Dar unde să fi
dispărut? În oraş?. Luminile sale se vedeau mai în valea Hotelului „Bellaria”, unde era şi nunta. Localul se găsea la marginea Iaşului, spre colina Bucium, lângă şosea, suit pe deal. Au
întrebat de paznicul care supraveghea şi parcarea. Nimic. Maşina lor, cu număr de Moldova( MD) era la locul ei. Încăpăţânată, Cristina a insistat cu bătăi în uşă până la trezit de tot şi
i-a deschis. Mai întâi l-a îmbrăţişat, apoi l-a dojenit. Îi seamănă mult. În primul rând era înaltă ca dânsul, 1,87! Tot încăpăţânată şi hotărâtă. N-a vrut să urmeze meseria tatălui. Deja
avea succesor un medic în familie, pe sora mai mare cu doar
doi ani, Diana. La amândouă le-a dat nume româneşti. Chiar
dacă Diana, e ceva mai vechi şi internaţional, numai ruseşte
să nu sune. El dacă în acte e scris Vasile,mai toţi îi spun Vasea.
N-are ce le face! Aşa-i mai spun şi în familie, în special soţia.
Care în acte este Elena ,dar cunoscuţii o strigă Lena. Atunci
Lenuţa,iar Cristina, mezina familiei, tocmai şi-a luat diploma
de inginer cibernetician. Bătuse palma cu tatăl ei mai de mult,
lucrând la perfecţionarea, cu programe speciale, a unui aparat de radiologie, primit de la el, de fapt de la sSpitalul mare
din Bălţi, unde lucra.
- Bine tată!. Nunta e în toi iar matale umbli la somn?! Te
tot caut, că mi-ai promis un dans, încă de acasă. Să nu te faci
că ai uitat? ,il dojenea Cristina , din mers, coborând scările
hotelului”Bellaria”.
În restaurant petrecerea era în toi. S-a uitat la ceas. Era ora
trei şi zece spre dimineaţă. Mesenii erau deja obosiţi. Ajunseseră în stadiul în care fiecare vorbea cu fiecare în legea sa şi
de înţeles nu prea. Pe ringul de dans câteva perechi mai tinere îşi consumau ultimele resurse de energie. Disjocheyu care
era la pupitre a schimbat ritmul. Slow – dance, cu perechi îmbrăţişate. Vasea s-a lăsat condus de Cristina, dar când au trecut pe „bâţâite” a renunţat, redând-o lui Marius, un presupus
ginerică. Diana, doctoriţa n-a putut veni cu ei la nuntă. Era
de gardă la Spitalul de Copii, iar vara, în august, sezonul concediilor, greu să găseşti o înlocuitoare mai ales dacă eşti începătoare-rezidentă.
La masa lor, Lenuţa îşi găsise o bună parteneră de discuţie.
I-a făcut şi lui cunoştinţă cu doamna Maricica Mocanu. Stătuse înainte la altă masă, chiar la stânga lor, spre colţ. Soţul ei,
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Vasile Mocanu, urma să fie pe mai departe partenerul său de
conversaţie. Din toată nunta, dintre meseni, nu cunoştea pe
nimeni. Doar că mireasa era colegă şi prietenă cu Cristina lor.
Se va mărita şi dânsa, poate tot în Iaşi, Marius fiind din zonă,
aşa că vor avea şi ei nevoie de nuntaşi?! S-au schimbat obiceiurile şi aici, gândea Vasea. Pe vremea noastră, când eram
de vârsta lor, era o bucurie să mergi la nuntă, să te distrezi, să
joci până în zori de zi. Iar dacă erai neînsurat, la masa tineretului erai sărit la „strigătul” sau „strângerea darului”. Pe când
acum, aşa nuntă selectă, adesea este o obligaţie, că socri sau
naşii, fie ţi-s şefi, ai şi tu fiu sau fiică de căsătorit… iar, cu cât
nunta e mai de „elită” , cu atât şi plicul mai consistent, cu gaură mare în buget!.
Lenuţa i-a prezentat-o mai întâi pe Maricica. O femeie tânără, scundă şi care avea forme tot mai robuste, ca să nu o jignim că era cam grăsuţă, deşi făcea eforturi să se abţină de la
bunătăţile care erau mereu etalate pe masă. Gustă din fiecare
câte puţin, doar să vadă cât sunt de reuşite, se justifică dânsa
faţă de noua ei cunoştinţă. Soţul ei,ceva mai înalt, încă subţire, cu părul vâlvoi, desprins în două cărări, negru-negru, dar
faţa fără urmă de bronz, deşi erau în plină vară. Se mândrea
cu acest fapt, că nu l-ar mai bănui că are ascendenţi în neamul ţiganilor, recent rebotezaţi, rromi! În schimb îl suspectau că îşi vopseşte părul…
Vasile era stingher lângă nevastă, profitând de faptul că perechea ce stătuse până la plecarea sa, au pus plicul cu darul,
în „căsuţa” de la intrare, unde se adunau „pietrele de temelie” ale căminului proaspeţilor căsătoriţi. S-a bucurat când a
apărut Vasea. Avea cu cine să mai închine un pahar şi să mai
schimbe o vorbă.
- Matale Ceban sau Ciobanu, eu Mocanu şi amândoi Vasile, adică neam de păstori, ciobani sau mocani.
- Da, dar vorba unui prieten de la mine, doi ciobani sau
mocani , dar nu de la aceeaşi stână!, adăugând Vasea surâzând.
- Vasile făcea acum pe gazda, întrebându-l ce preferă: vin
sau tărie? , văzându-i paharul de pe masă gol.
-Merg tot pe vin, veni răspunsul. Din cel alb, de aici, din viile din „dosul casei”, c-aşa ne-a fost recomandat.
-Eu merg pe tărie, pe cogniac. Care tot e din dosul casei !
veni replica celuilalt. Întradevăr, sus pe deal se întindeau vestitele vii ale Buciumului.
Au închinat, au sorbit fiecare din licoarea sa, iar Vasea, tacticos, a tăiat câteva bucăţi din cotletul care se răcise, adus cât
era el în camera hotelului. Celălalt l-a asistat terminându-şi
paharul şi mai turnându-şi unul.
-Hai să mergem afară, pe terasă, să ne luăm fiecare sticla şi
paharul, că aici e prea multă gălăgie şi zăpuşeală, a propus tot
cel mai tânăr. El fiind ieşean, se considera un fel de gazdă, faţă
de oaspetele de peste Prut. Afară mai erau câteva grupuri, în
special de fumători. S-au aşezat chiar la baza terasei, pe treptele care urcau. Era mai comod, mai linişte, iar răcoarea nopţii de vară era binevenită!
- Domn Vasile, ca mocan, cred că nu mai paşti oile, spuse Vasea, ciocnind din nou din pahar, după care l-a lăsat pe
treapta din faţă, lângă sticla de un litru, pe jumătate plină.
- Sunt maior, maior la transmisiuni, la o mare unitate de
aici, spuse el cu anume mândrie în glas. La cei 29 de ani ai săi
se putea mândri cu o avansare rapidă. Plecase şi el de la sat,
unul uitat între colinele Tutovei, la Liceul Militar din Câmpulung, de lângă Rarău, apoi Academia în Sibiu şi repartiţia
în Iaşi. Nu mai avem recruţi, efectivele fuseseră decimate, cei
mai în vârstă şi cu experienţă, dar formaţi în „vechiul regim”,
după regulamente „bolşevice”,ale Tratatului, trebuia să lase locul celor tineri, promoţiile pro NATO!. Era mândru de asta,
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dar şi ambiţios. Tatăl său l-a povăţuit să îmbrace haina militară, de armată oricând are să fie nevoie, ea te îmbracă, hrăneşte şi are grijă de tine. Bătrânul regretase că nu a rămas în
armată, dar fiind cel mai mic din cei cinci, a trebuit să se întoarcă în sat, la casa părinţilor. Pe sora, mai mare, a trimiso tot la târg, în Bârlad, iar pe băiat la militărie. A mai apucat
să-l vadă ca tânăr locotenent la Academie, că s-a stins năpraznic în urma unui accident rutier. Dăduse peste el un camion
care l-au lăsat frânele.
- Matale ai făcut armată la sovietici, Armata Roşie, încerca Vasile Mocanu ca să ducă începutul de discuţie pe „terenul său”
- Dacă alta nu era, veni răspunsul sec al basarabeanului.
- În corpul medical? Continuă ieşeanul.
- Nu, la trupă, ca cercetaş ,că nu eram, pe atunci, ceea ce –
s acum, adică medic. Am ajuns atunci doar sergent.
- Şi e mult de atunci? Continuă el cu întrebările.
- Da, tare mult, pare o veşnicie. Prin 79-81, cu vreo trei decenii în urmă, spuse Vasea cu o undă de tristeţe în glas.
- Grea armata la sovietici trebuie să fi fost!. Prin Cehoslovacia, RDG, sau alte ţări?
- Nu , n-am ajuns pe acolo. Nici cu armată, ci doar civil, în
Cehia, la un Congres medical, căuta Vasea să se ferească de
un răspuns clar.
- Atunci, numai în Uniune?
- La început, da, dar grosul a fost departe de tot, tocmai în
Afganistan, spuse oaspetele venit atunci la nuntă de la Bălţi.
Se uita în întuneric, spre luminile de la cele două lampadare care străjuiau aleea de trepte ce venea dinspre şosea. „Nici
după ce s-a trezit din coşmar, vrând să tot uite, iată că acest
tinerel maior, cu aşa ifose, nu-i da pace şi n-a găsit alt subiect
de a vorbi ca să treacă timpul”? , gândea Vasea. Totuşi, n-avea
ce face, înapoi în Afganistan ! De parcă nu se mai termina…
- Şi eu acolo am fost, sări Vasile Mocanu. Cu Batalionul
151, botezat „Lupii Negri” de aici din Iaşi. A fost tare greu, ca
la un război adevărat, ce mai?!.
- Da, acolo era război adevărat, n-am ce zice?. Şi cât timp ai
fost acolo?, întreabă Vasea. Şi-a dat seama că nu mai avea cum
să amâne discuţia. Ştia el ceva despre cum e acolo, cu americanii, dar dorea să afle şi ceva de la o „sursă combatantă”, nu
doar ce se vântura prin presa de toate felurile.
- Păi, la noi misiunea durează câte şase luni. Se revine în
ţară pentru refacere şi apoi ne rotim. Pleacă cine mai vrea!.
- Da, spuse ca pentru sine Vasea, acum pleacă cine vrea!.
Cine vrea, altă treabă, alte vremuri…
- Noi am fost într-o bază specială din Zabul, în sud, zonă
periculoasă, grea şi cu nişte temperaturi!, se destăinui ieşeanul. Voi tot pe acolo?
- Eu am fost acolo un an şi jumătate, cât trei misiuni deale voastre. Şi n-am stat numai într-un loc. Mai ales că eram
pluton de cercetaşi. Şi zici că a fost greu la voi?. Dar câţi morţi aţi avut la numai o misiune? Puse întrebarea cu un ton mai
jos, mai confidenţial.
- Păi am avut doar doi răniţi. Nu prea grav, i-am recuperat. A fost greu, dar ne-am întors teferi, cu misiunea îndeplinită. Dar, la voi?...
Vasea se uita adânc în noapte. Nu atât de profundă ca cele
de acolo, de departe… Nu la fel de caldă dar liniştită. Nu doar
stelele luminau ci şi luminile oraşului unde acum îşi făceau
somnul liniştit. Din spate răzbăteau doar acordurile muzicii
din cele două saloane cu nunţi.
- La noi, la noi, repeta pentru sine basarabeanul, la noi, la
mine în pluton am fost 33. 33 de flăcăi, dar 17 s-au întors acasă doar în sicrie sau lăzi metalice… întregi sau cât s-a putut,
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am mai reuşit să adunăm…. Şi în faţă, pentru câteva clipe, i
– a apărut chipul lui Borea polacul. Ale celorlalţi se pierduseră în uitare, poate pentru că erau întregi, liniştite… Pe când
al prietenului său?!
Şi-a amintit în secundele următoare, de cel al mamei lui
Borea, întâlnită, după ce s-a întors, într-o căsuţă că grădiniţă în dosul ei, pe o străduţă periferică din Lvov. Era tot prin
august. Amintirile erau încă proaspete, fiind lăsat la vatră şi
revenind printre ai săi la mijlocul lui mai 1981. Cum să uite
acele momente? Era cu adevărat o eliberare, cum cântă pretutindeni recruţii când au isprăvit cu armata, fiecare pe limba sa de acasă!
Bine mai semăna Borea cu mama sa, Dănuta, la chip şi
felul deschis de a se purta. Au stat de vorbă pe îndelete chiar
în camera lui Borea. Acesta îi privea din fotografiile înşirate
pe pereţi, pe masa de sub fereastră, în spusele mamei. Dar şi
ale sale. I-a adus şi cele câteva poze făcute împreună, în haină militară. Fuseseră păstrate, împreună cu scrisorile primite de acasă, într-un porthart de care nu se despărţea. Vasea i
le-a predat pe toate mamei şi surorii sale, Ana. Tatăl lui Borea
murise cu un an înainte, într-un accident de muncă, la doar
42 de ani,. Rămaseră doar femeile familiei, un puşti ciufulit,
bălai, de cinci ani, care-l tot iscodea dacă rămâne la ei. Tatăl
său lucra la calea ferată şi mereu era în călătorii. A fost şi la
mormântul lui Borea, unde a depus o coroniţă de flori, flori
de câmp, în amintirea celor lăsate prin văile pietroase, unde
sufletul bun a lui Borea s-a înălţat la ceruri…
-17, şaptesprezece morţi, repetă celălalt, parcă nu-i venea a
crede… atât de mulţi şi toţi morţi, repetă uimit…
S-a lăsat un moment de tăcere între ei, de reculegere. Unuia îi defilau în memoria, răscolită din nou, chipurile camarazilor pierduţi acolo, iar celuilalt parcă nu-i venea a crede că
pierderile sovieticilor au fost atât de mari.
- Eu,continuă totuşi Vasea, am ajuns acolo pentru că m-au
luat în armată, că atunci în Uniune, era ceva obligatoriu, nu
se discuta, n-aveai cum scăpa…. Acum, la voi, aici în România, am auzit că nu mai aveţi recruţi, nu mai sunt ostaşi. Ostaşi–recruţi. Cine vrea se angajează pe bani. Aşa armată… (
să tot faci, a vrut să continue oaspetele, dar s-a oprit, nevrând
să-şi jignească pe maiorul tinerel şi cam fudul: cu misiunea
sa în Afganistan).
- Păi, acum noi avem altfel de armată. Nouă, modernă, în
sistemul Alianţei politico–militare Nord –Atlantice – NATO.
Avem alte misiuni. Noi am fost la „Enduring Freedon”, adică
libertate prin rezistenţă, iar apoi „ ISAP”, adică „ Internaţional Security Assistance Farce”, în traducere Forţa Internaţională cu Asistenţă pentru Securitate, spuse cu tărie, rar, Vasile
Mocanu, presupunând că interlocutorul său nu le are cu engleza, cum el cu rusa. Sau cum le explică el celor mai tineri
când îi instruieşte.
Pe Vasea Ceban tonul acesta l-a cam enervat. Îi amintea de
instrucţia făcută, de lecţiile politice de odinioară.
- Uite–ce, domn maior, începu cu un ton oficial Vasea. Te
rog, sau vă rog, eu nu vreau lecţii, declaraţii. Nu suntem la o
întâlnire oficială, ci la o petrecere, o nuntă, un pahar de vin.
Fiecare cu ale sale, amintirile şi ideile lui. Dar, aşa ni se vorbea
şi nouă despre misiune: internaţionalism, asistenţă pentru libertate şi aşa mai departe. ..Vorbe mari, frumoase, dar acolo
era altceva. Nu doar sudoare şi frică, ci moarte, moarte... Nu
ca la cinema!. Ş-apoi noi n-am primit nimic pentru asta. Nici
nu aşteptam ceva. Doar să ajungem întregi, teferi acasă. Iar ai
mei nici măcar n-au oficial, brevete de combatanţi în Afganistan, ca cei care au ajuns acolo după noi. Pe când la voi, am aflat
că e înghesuială mare, vi se dau bani frumoşi, euro sau dolari.
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Iar jertfele, din câte mai văd eu pe la televizor, ici şi colo câte
una. Dacă ajungi să fii omorât acolo devii erou, dacă te întorci
eşti doar combatant. Crezi că la noi, la cei morţi, le spuneau
altfel. Dar matale, maior Vasile Mocanu, pentru că ai fost în
Afganistan, într-o bază bine apărată, din care ieşeaţi doar ziua
în patrulare, în maşini blindate, la adăpost, acasă soţia primea
salarul sau solda ta întreagă neimpozitată, iar tu diurnă şi câţi
dolari sau euro pe zi?. Dar pentru cele 6 luni câte te-ai aflat
acolo, în baza de la Zabul, cum mi-ai spus?.
- Păi, noi acolo, cu aliaţii noştri, a vrut să se justifice Vasile, dar că celălalt Vasile- Vasea, nu l-a lăsat. Era pornit, înfierbântat, deşi încă nu terminase paharul cu care venise acolo pe trepte.
- Da, ştiu, ştiu, vorbele frumoase despre libertate, democraţie, despre modelul pe care vreţi voi acum să-l băgaţi pe
gât afganilor. Acum îi apăraţi, i-aţi eliberat de talibani? Nu?!.
Dar pe aceşti talibani, adică, la început, studenţi la medrese,
şcoli islamice de – ale lor, cine i-a instruit şi înarmat?. Pe inamicul vostru numărul Unu – Osama fiul lui Laden, banditul, cine l-a făcut vedetă şi i-a dat grade şi onoruri în armata americană? . Iar atunci, când n-a mai vrut să-i ducă la luptă pe ai săi pentru modelul american, acum şi al vostru, cum
de a devenit duşmanul întregii Planete?!. Ce frumos le cântă cei care au alte interese decât cele scrise şi spuse pe toate
canalele şi în toate ziarele şi afişele?!. Eu am ajuns la anii în
care nu-i mai cred, ori ce-ar zice şi cum ar zice! Îmi văd doar
de familia şi meseria mea. Meserie prin care vreau să ajut oameni, să trăiască aşa cum vor ei, bine-rău, nu cum le dictează
alţii. Democraţie nu, nu?!, îşi termină basarabeanul pledoaria.
Vorbise fără să-l privească, parcă se adresa, ca o scuză, pentru
camarazii săi cu care a împărţit atâtea în perioada sa afgană.
Maiorul rămăsese perplex. Nu se aştepta la o asemenea reacţie, aşa vorbe din partea tovarăşului de pahar, acolo la nunta de la „Bellaria”.
„ Ce ţâfnos e basarabeanul ăsta. Se cunoaşte mentalitatea
lor bolşevică. De aceea le mai spun şi ruşi când vin la noi. Iar
mulţi se supără, dar de ce?!. Am mai cunoscut eu câţiva…petrecăreţi, oameni de voie bună, primitori, dar cu interes. Cred
că are dreptate vecinul Mandache, că e mai bine să stea fiecare la casa lui, că nu ne-am unit! Că atunci ar arunca asupra
noastră vina pentru toate necazurile şi sărăcia lor, mai mare
decât a noastră. Dacă ei au stat în două luntrii, cu ruşii şi cu
noi, cu U.E, acum le pare rău, dar tot o ţin pe-a lor. Ne roagă
să-i ajutăm să ia paşapoarte româneşti, ca să ajungă în Occident, că acolo se câştigă mai bine ca la ruşii lor. După unirea
din 1918, tot pe noi au dat vina că n-au dus-o bine. Acum îi
înjură pe ruşi că i-a dus în Gulag, dar stau cu mâna întinsă
la gazele şi ţiţeiul lor… Ş-apoi, cine în Europa asta de azi, i-a
mai adus la conducere pe comunişti!?”.
Vasile Mocanu gândea şi el la furie, ofensat de spusele tizului de peste Prut, dar n-avea curajul să i-o spună direct în faţă.
Era el ceva ameţit de păhăruţele de cogniac de Bucium, de
pe „dealul din dosul casei”, dar a căutat să schimbe subiectul:
-Hai să o lăsăm baltă. Să vorbim de ceva mai vesel, că doar
suntem la nuntă nu la prohod. Hai noroc, Vasea…
Vasea îi întinse paharul şi lasă să îl ciocnească. N-a spus
nimic. A vărsat puţin din el, cu gândul la camarazii săi răpuşi
în munţii ostili ai Afganistanului.
L-a lăsat puţin cu gândurile lui. A urcat treptele până în
restaurant şi s-a întors cu două sticle noi, una de tărie pentru el, cealaltă cu vin, dar şi cu o farfurie cu câteva bucăţi de
friptură, luate de pe la ospătari,ca să meargă mai bine băutura.
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- Eu, gata, nu mai beau, doar ciocnim, i-a spus Vasea. Am
ceva probleme de sănătate şi mi-am făcut plinul. Gata. Doar
ciocnim…
- Medic şi cu probleme proprii? Se arată puţin mirat celălalt.
- Ce, medicii, nu sunt şi ei oameni ?
- Da, se cunosc mai bine şi pot să se ferească!...
- Da şi nu. Acolo nu m-am putut feri de schije de la o mortieră, care şi-a găsit culcuş tocmai în rinichiul meu stâng. Şi
de atunci trebuie să fiu ponderat, grijuliu, să nu-l pun prea
mult la treabă.
Celălalt tăcea, nu mai avea replică, mai ales că iar ajunge
la discuţia la Afganistan. Aştepta doar. A întors doar privirile spre el, cerându-i din priviri să continue…
- Era tot o petrecere atunci. Dar nu ca acum. Alţii petreceau. Petreceau Anul cel vechi -1980 şi pregăteau să închine
paharele pentru cel care era în prag,1981 . Am căzut de strajă, eu şi cu plutonul meu, chiar în noaptea de Revelion. Ca să
ni-l strice s-au apucat să ne arunce rachete de pe lansatoare,
plus mortiere, chiar în interiorul bazei. Şi asta puţin înainte de
miezul nopţii. A fost un foc de artificii, dar nu cum vedem noi
la televizor acum din marile oraşe, ci explozii adevărate,nu cu
petarde, ci schije,cu moarte, vaiete şi urlete. Totuşi am scăpat
ieftin, dar doi de-ai mei, un alt tătar şi un gruzin, n-au mai
apucat anul cel nou… … Trei săptămâni am zăcut într-un spital militar de la Kandahar. Mi-au extras uşurel schija ,dar locul nu s-a mai vindecat. Se chinue şi el, săracul, mă mai chinue şi pe mine ,dar o ducem. Aşa au zis şi medicii de acolo….
Ce oameni, mâini de aur!. Dar, comisia a decis că mai am de
stat. Şi am mai stat. Abia pe 13 mai am decolat. Pentru mine
a fost o zi norocoasă şi nu pot să o uit.–- Au mai fost şi altele
atunci?, îl iscodi celălalt Vasile.
- Când am ajuns acasă la ai mei şi i-am găsit aşa cum i-am
lăsat, după ce ne-am îmbrăţişat şi am ajuns singur în camera
copilăriei, în care încercam să mă visez în nopţile acelea nebune, de sub cerul ostil din munţii afgani, atunci am plâns de
am udat perna. Nu sunt un plângăcios, dar atunci s-a rupt zăgazul şi toată obida ce am adunat-o în cei doi ani de armată,
am vărsat-o atunci…
Trecusem de armată şi trebuia să-mi fac un rost. Să mai
dau la facultate? Nu mai aveam timp. Vara cu examene venise, dar nu pentru mine. În schimb toamna, în septembrie am
cunoscuto pe soţia mea, Lenuţa şi ne-am luat repede. În două
săptămâni am mers şi am depus actele şi ne-am mutat într-o
cameră la o gazdă, într-o casă veche, la o mătuşă de-a ei. După
aceea am plâns iar, în braţele soţiei, când mi-a spus că vom
avea un copil. Un copil. Ce era de plâns?!. Pentru mine era.
Nu credeam că, după câte am petrecut eu acolo, în avioane,
elicoptere, tancuri, transportoare, tot felul de arme, plus rana
de la rinichi, nu mă mai credem om sănătos şi voi mai avea
urmaşi. Ţi se pare ciudat aşa ceva, n-ai trecut prin câte am fost
eu şi nici nu-ţi doresc. Ai văzut ce fată mare şi frumoasă am ?.
Şi mai una, mai mare, care e deja doctoriţă, chiar aici în Iaşi.
Acum dau eu să ciocnim pentru ai noştri, care vin după noi!.
Mezina, Cristina, m-a adus aici la nuntă. Dar pe tine?
-Şi eu am, ajuns că mi-a dat invitaţie colonelul meu, şef de
stat major la brigadă, rudă şi naş cu mireasa şi cuscri.
-E clar, tot obligaţii, completă Vasea. Priviră mai atent în jur.
Vălul nopţii parcă devenea mai străveziu, luna la jumătate, era
purpurie, Parcă ruşinată că o mână discul solar care prindea
să se ridice alene de după dealurile dinspre oraş.
- Mai ştiţi ceva de foştii camarazi de arme, îi veni lui Vasile să întrebe. Celălalt nu ştia ce să zică.
- Când s-au despărţit şi-au promis multe, dar viaţa i-a luat
la vale cu ale ei, vorba bunelului dinspre tată.
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-La început ne-am mai scris. Chiar i-am invitat la nunta
mea. Dar erau prea departe ca să ajungă la mine în Moldova.
Deşi se călătorea mai uşor, biletele nu aşa scumpe ca acum!.
Petea s-a însurat şi el. Avea logodnică de când plecase în armată. Cum s-a întors a şi făcut nuntă. Pe cadiul Hassan Barin l-am văzut acum doi ani la televizor, la televiziunea centrală de la Moscova. Era într-o delegaţie de savanţi la un congres al islamului. Dar acum un deceniu, în toamna lui 98 am
avut o mare surpriză. M-am întâlnit cu Grigore, Grişa, un flăcău dintr-un sat de mai la nord, lângă Nistru, în raionul Dunduşeni. Nu mai ştiusem nimic de el, de când a căzut prizonier la duşmani.
- Aţi avut şi prizonieri?, s-a arătat mirat Vasile ieşeanul.
- Pă-i ce crezi, noi stăteam la adăpost în tabere sau ne plimbam feriţi în blindate?. Noi eram cercetaşi, băteam adesea drumurile cu talpa. Prin munţi şi văi. Ne mai descopereau ei mai
întâi, ne atacau, răneau sau ucideau, câteodată ne prindeau la
înghesuială şi ne luau cu ei. Dacă nu ne ucideau pe loc. Ca la
război–război. Iar Grişa era în alt pluton, din unitatea noastră;
l-au prins şi ne-au spus că a rămas la ei. A rămas de tot. L-a îngrijit o localnică, sanitară. S-au căsătorit, au şi copii… Totuşi
dorul de casă l-a adus la noi. N-a rezistat de dorul de noi, dar
acasă n-a mai găsit pe nimeni. Părinţii au murit, un frate şi el,
iar ultimul era dus prin lume, probabil în Spania… Casa rămăsese singură, în grija vecinilor. A stat vreo două luni în Moldova. Ne-am întâlnit la un fel de club al veteranilor din Afganistan…. Puţini au venit. Doar pe el îl cunoştea şi pe altul, Mişa,
de la Drochia. Se înţelegea bine cu nevasta şi ai ei. Nu l-a întrebat dacă a trecut la religia lor ,dar câteva vorbe în limba lor,
pashtuna, pe care le mai ţinea minte, au schimbat. Au fost şi
de la presă care l-au iscodit. Dacă aici, în Moldova l-a adus
dorul de cei lăsaţi acasă, dar care nu mai erau aşa că dorul de
cei, tot ai lui, familia lăsată acolo în Afganistan, l-a dus înapoi.
Poate pentru totdeauna. Probabil acum ar fi şi el, ori copii săi,
că sunt şi ei mari, buni de a fi cu muhajedinii care luptă cu voi
,Vasile Mocanu ?! Că voi sunteţi acolo tot cu alt model de viaţă ,care tot vreţi să li-l băgaţi pe gât, cu zăhărelul democraţiei
şi cu băţul, cu tot felul de arme împodobit…
Celălalt Vasile tăcea. Nu ştia ce să spună. El se pregătea, de
fapt avea promisiunea şefilor, că va fi şi el inclus în viitoarea
misiune a „Lupilor Negri”.
- Dar, i-a spune, domn maior, cam cât e solda acum la voi
în misiune. Măcar să văd dacă se merită? . Să nu-mi spui că-i
secret militar! E secret doar cât daţi voi la superiori ca să vă
scrie pe listă…. Că am auzit că-i înghesuială. Iar dacă „mierea” n-ar fi bună, n-ar fi … Că la noi, la nimic nu se înghesuia
nimeni !... Ai şi tu apartament de plătit, rate la bancă, iar numai cu solda e cam greu. …Iar pentru cine nu se mai întoarce,
80.000 de euro e asigurarea de viaţă?!. Pentru ce-i dea casă…
Nu te uita aşa la mine, că am găsit asta scrisă chiar într-o declaraţie pe internet. Ca la mercenari…
N-a mai apucat să vină răspunsul că primele cupluri de
nuntaşi au început să coboare treptele, semn că nunta era pe
sfârşite. De fapt se luminase de-a binelea. Au trebuit să se ridice amândoi, fiecare, cu sticle şi pahare, au făcut cale-ntoarsă. Chiar la intrarea în restaurant cele două neveste îi aşteptau. Cristina era şi dânsa lipită de braţul lui Marius.
Noaptea, petrecerea trecuseră, se năştea o nouă zi dar
amintirile ei mai persistau.
Remember Afganistan- ca un sindrom al foştilor combatanţi trimişi să lupte atât de departe.
(16 0ct. – 6 dec. 2011 )
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PESTE BARIERE

(Jurnal de Crimeea. 4 – 12 septembrie 2011)

8 septembrie
A doua dimineaţă la rând, cam până la zori, mă trezesc în
ciripitul strident al unui mierle negre oploşite în coroana arborelui din dreptul balconului camerei 305. De-mi vine gândul că ea, mierla neagră, ar fi chiar un Mierla-Phoenix, renăscută de asemenea din propriul scrum, din care, pe penet,
i-au rămas câteva petale gri, împestriţând-o uşor.
Îmi înghit tinctura şi plec spre litoral, să întâmpin soarele, să fac vreo oră plajă. După care – o gustare la vreuna din
multele locante. Ieri am dejunat la barul-terasa ce se află chiar
lângă hotelul „Kafa”. Ciudat e aici, exotic, curios şi atrăgător
de atenţie tandemul a doi Lenin: unul pe portret mare, impunător, de epocă apusă acum 20 de ani, altul – un Lenin de bâlci – bustul mahărului bolşevic ce e din ghips, probabil, însă
care a fost, iniţial, acoperit cu un strat gros de vopsea albă,
lucioasă, după care, în stil bâlci-kitsch, i s-au boit multicolor puţinul păr de sub chelie, dinspre ceafă – foarte impresionist. Sumara frizură, ca şi buzele, au fost date cu roşu; este
roşie şi cămaşa ce se vede de sub jiletcă, iar cravata – verde;
mustaţa, barba sunt de un cafeniu deschis; pomeţii uşor fardaţi, „lumina” ochilor punctată cu brun; jiletca – de un albastru spălăcit cu stele galbene, murdare. Restul trupului-bust e
alb, marcat de stele roşii de diferite mărimi, alungite, într-o
rână. Cum să nu fotografiezi tu atare arătare? Asta am şi făcut-o, urcând şi revenind cu aparatul de fotografiat.
Chiar în prima zi a manifestărilor, a avut un recital poetul rus Aleksandr Kabanov din Kiev. Am reţinut un poem
în care declama – expresiv, accentuat, cu efect, precum o fac
mulţi poeţi ruşi, – despre TuntanhamonLenin faraonul din
mausoleu, întrebându-se când oare vulturul bicefal (din stema Rusiei) va sfâşia în Piaţa Roşie stârvul scos la lumină, pentru a fi afundat definitiv în beznă, în tină.
Kabanov i-a supărat rău pe unii ucraineni prezenţi la recital, în special pe o doamnă care îi striga: „Cum de vă permiteţi
să vă bateţi joc de ucrainenii cu care convieţuiţi?!” etc., deoarece kieveanu-poet-rus lua serios (şi cu mult talent) la mişto
felul de a fi al vecinilor noştri, referindu-se la moţul şi mustaţa zaporojenilor, la şalvarii roşii, largi, la malorosul Gogol
etc. Parodia necruţător. Asistenţa hohotea, cred că mai mult
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cei ce aprobau astfel spiritul şovin al poemului din care răzbătea acuza şi nedumerirea că, uite, lume, lume! haholul nu
mai vrea să fie dimpreună cu muscalul, refuză frăţia, protecţia şi generozitatea acestuia.
Deci, o oră de plajă, dejunul şi, profitând de programul
destul de lejer, deloc împovărător, – plimbare în întins de litoral, ca într-o trecere în revistă. A ce?...
În lungul tarabelor, buticurilor şi a braţelor întinse de care
atârnă fel de fel de flecuşteţe propuse eventualilor cumpărători – calea de la hotel la Vila Voloşin trece anume prin acest
Babilon al comerţului mărunt – îţi dai seama că nu mai este
actuală clasica formulă „1 001 mărunţişuri”, cerându-se modificată în „10 010 mărunţişuri”, îmi zic, spunându-i despre
asta lui Stepanov. „Depăşit! zice Jenea. În Moscova funcţionează complexul comercial Un milion de mărunţişuri”.
Peste toate, peste litoral, – tămâierea (acidă, am impresia)
fumului de mangal produs de atâtea şi atâtea grătare care frig
carne, şi europeneşte, dar mai mult – în mod şi diversitate
orientală, caucaziană.
Ceaihanaua Porţile de aur, „crăcănată” peste cheiul litoralului pe care se circulă, arcată peste el, cam lăbărţată, de te
gândeşti că aici s-a băgat şpagă mare, pentru a se obţine dreptul de a construi fără nicio noimă, decât cea ce ţine de profit,
închizând pe vreo 20 de metri vederea spre mare. La măsuţe sus-puse pe laviţe se stă turceşte, cu picioarele încrucişate sub tine, ceea ce-mi aminteşte de adevărata probă de chin
pe care am încercat-o la o masă de câteva ore într-o localitate munteană din Tadjikistan, unde, acum peste treizeci de
ani, a trebuit să stau în atare poză atât de nefirească pentru
mine. În aceste ceaihanale am ratat de a fixa câteva imagini
memorabile, pentru că, în postură de „fotograf ”, sunt cam timid – nu am cutezat să trag, „deschis”, cadre cu cadâne nordice, blonde, cu forme în reliefuri ovale – jos pălărie şi şepcuţa protectoare de soare! La o adică, ar fi trebuit să mă apropii de cele naiade siberiene, cerându-le favoarea să le „transfer” în „Canon”-ul meu, drept… canon de feminitate. Deci,
cu alte ocazii, să mai reduc din sfiiciune…
Şi prin această babilonie a mărunţişurilor „scumpe” ce devalorizează litoralul, ici-acolo – câte o patrulă mixtă poliţieHYPERION
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militară din regimentul „Tigr(ul)” în uniforme la fel de caraghioase ca cele ale carabinierilor din Moldova – negre (sub
soare torid), din pânză ieftină ce se ponoseşte repede, dar e
schimbată (uniforma) destul de rar.
Pe pantele/ culmile încă semi-sălbatice din preajma litoralului – rulote cu liber-odihnitori, pe lângă vreuna dintre
care este arborat steag negru de piraţi, pe el cu albul craniului hâd şi două ciolane încrucişate.
Înde noi, participanţii la simpozion, ne simţim destul
de bine, chiar şi atunci când comunicăm pentru prima oară.
Bine şi degajat. Ieri,
fac către Jenea Stepanov, cu care sunt
în relaţii amicale şi
de colaborare (fără
rest, să zic): „Hai,
rusule, nu trândăvi,
ia camera şi fă-ne şi
tu o poză” (eram cu
Andrei Korovin). La
rândul său, glumeţ,
ludic, Jenea răspunde pe potrivă: „Uite
la ovreul ăsta român,
exploatează lumea!”.
După care, neamânat, lângă noi răsare Leonid Bahnov,
pe care, cu altă ocazie, Stepanov mi-l
definise drept: „Semi-ovreu, semi-siberian”, eu desfăşurându-i butada în varianta verbocreatorie: „Semi(t)-ovreu,
semi(t)-siberian”. Deci, Bahnov răsare şi, dintr-un cuvânt, mă
ispiteşte: „Ovreu?” „Nu”, zic. „Corcitură?” „Nici”. „E un simpatizant”, face Stepanov, mai adăugând: „Dacă era precum
presupui tu, candida deja la Nobel”. Eu însă le povestesc ceva
asemănător, ce mi se întâmplase cu regretatul scriitor Nicu
Horodniceanu, scriitor român de origine iudaică, născut la
Botoşani, şi care emigrase în Israel. Pe la începutul anilor ’90
(asta e: secolul trecut…), împreună cu Şaul Carmel, de asemenea botoşănean, a fost de două-trei ori în vizită la Chişinău, găzduiţi de Uniunea Scriitorilor, al cărui vicepreşedinte şi responsabil de relaţiile internaţionale mă aflam. Nicu
era dramaturg şi teoretician al teatrului, se gândea să monteze vreo piesă de-a sa la teatrul „Eugen Ionesco” din Chişinău. La agapele de la terasa USM, ne retrăgeam la vreo masă
„strâmtă” improvizată, exotic, din buturugi enorme, din trunchiuri de tulpină de arbori şi discutam – tema preferată a
lui Horodniceanu – despre Dostoievski. Odată, spre un sfârşit de seară amical-feerică, destinsă, Nicu unde-mi zice confidenţial: „Leo, uite, mă tot gândesc eu la simpatia pe care
ne-o arăţi nouă, ovreilor… Mă ierţi, dar vreau să te întreb
dacă nu ai avea şi tu ceva tangenţă cu neamul nostru”. Bună
întrebare care, ad hoc, mi-a sugerat şi răspunsul întreţinător de voie bună, zicând către Hotinceanu: „Nicule, cum săţi spun?... Nu este exclus, numai că eu vin pe filiera… Ginghis Haim…” În acea seară, divulgată de Nicu, butada noastră a făcut carieră.
Trecând de la una la alta, îi întreb pe convorbitorii mei:
„Nu vi se pare că aici, la Koktebel, mării, litoralului îi lipseşte
ceva?” Ce anume? Se dau cu păreri: nisipul, pentru că plaja e
bolovănoasă (pietre şlefuite în zbuciumul marin şi aruncare
de talazuri pe ţărm). Ce lipseşte, totuşi? Important? Mai pu-
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ţin important?... Păi, zic, nu aţi observat că pe aici nu există
pescăruşi?... Ciudat?... Explicabil cumva… Dar, deocamdată,
nu am văzut pescăruşi…
Astăzi, a avut loc şi competiţia la înot („a poeţilor”, e specificat în program) pentru premiul revistei Octeabr’ (Octombrie). Nu s-au găsit prea mulţi doritori. Marea era cam agitată,
cam rece. Cei reveniţi la ţărm, după vreo 20 de metri parcurşi
tur-retur, se învredniceau de un păhăruţ de coniac. Manifestarea s-a ţinut chiar în preajma plajei nudiştilor, unde nu e
prea mare înghesuială. Între timp, m-am urcat pe colina (naturală, pietroasă, dar
care aduce a curgan
artificial), unde găsesc locul cu o placă pe care e trecut
numele moşierului Eduard Iunghe
(m. 1898), fondator al Koktebelului
ca bază de odihnă,
din 1880 construind vile pe sectoarele de pământuri pe
care le procurase de
la mârzacii scăpătaţi.
Mormântul e unul
incastrat în stâncă,
de o înfăţişare austeră, fără surplus de
podoabe. Sau, poate,
cu timpul şi pângăritul socialist, acestea au dispărut.
Localitatea datează de multe secole, însă fusese părăsită
după ce Rusia anexase Crimeea, reîntemeindu-se peste zeci
de ani, când pe vechea vatră apăru un sătuc bulgăresc, Barakol, în preajmă fiind şi cătunul grecesc Armutluk, un altul rusesc, Kordon, mai apoi toate întrunite de acelaşi nume,
Koktebel.
Odată dedicată (şi) sportului, în după-amiază ziua a continuat cu un meci de fotbal dintre echipa simpozioniştilor şi
cea din localitate. Pe un teren cu gazon artificial, bun de gonit mingea. Ei bine, eroul meciului a fost pe departe portarul, colegul armean Ghevorg Ghilanţ. Iar marea „dezamăgire” – Şota Iataşvili. Din câte cunosc eu şi cunoaşte aproape o
lume, gruzinii par a fi fotbalişti din născare, însă amicul Şota
– şotios (acceptând să intre în joc!) – a dat ipoteza peste cap!
Când îi venea balonul la cap, el se apleca şi mai s-o şteargă de
pe teren! Alerga alandala, ca un Don Quijote subţiratic, poate
că doar ceva – nu cu mult – mai scund, având grijă mare nu
care cumva să-l lovească… balonul. După meci, stăm la taclale şi însuşi Şota povesteşte, întreţinându-ne buna dispoziţie: „Mi s-a dat drumul pe teren în a doua repriză, căpitanul
nostru considerând, probabil, că eu voi fi rezerva de aur şi
voi fenta în draci, ca, pe timpuri, Kipiani de la Dinamo Tbilisi… Dar, aţi văzut şi voi, m-am dovedit inutil… Bine că am
fost scos la timp de pe teren…”
În fine, unul dintr-ai noştri, Vadim Murathanov, s-a ales
cu o traumă aproape serioasă, altul dintr-ai noştri, Dima Leghez din Petersburg, se dovedi a fi nu doar poet, ci şi medic.
Scor echitabil: 6 x 6 – cum se spune, a învins amiciţia. Plus o
remarcă necesară: fotbaliştii localnici nu au ţinut un portar,
fiind cu toţii atacanţi.
Seara, îmi zic să intru şi eu în sala unde are loc cel de-al
doilea tur al turnirului poeţilor. La primul nu am fost, nici nu
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regret. Secunda înfruntare e la oră potrivită, 21-23. Printre
cei care au ieşit în finală este şi prietenul Şota Iataşvili, singur
printre ruşi. Caucazianul scrie în gruzină, însă aici s-a aventurat şi, din câte se înţelege, deja a câştiga, cum ar veni, în primul tur. Au fost propuse două teme, „Iar dimineaţă dânşii
s-au trezit…” şi „Arborele dorinţelor”, după care, timp de o
jumătate de oră, concurenţii trebuiau să scrie câte un poem.
A avut succes şi primul text al lui Şota Iataşvili, intitulat „Şah
în pat”, sunând cam aşa: „Totdeauna, eu dormeam pe stânga
patului,/ Însă astăzi nu ştiu de ce mă trezii pe partea dreaptă-a lui.// Eu totdeauna dormeam pe dreapta patului,/ Însă
astăzi nu ştiu de ce mă trezii pe stânga lui.// E timpul să fac
rocada.// Trebuie să mă scol cât mai repede,/ Pentru că adversarul/ Se gândeşte deja/ La mişcarea
următoare”. În genere, majoritatea textelor au mers pe linie
ironică, întreţinând
voia bună a celor
prezenţi.
Cel mai gustat a
fost distihul unei poete (înaltă, bine legată, s-ar putea spune – frumoasă) din
Novosibirsk, M. D.:
„Они проснулись
на рассвете/ Поэт,
представьте, на
поэте”, pe care, româneşte, l-aş aproxima astfel: „Şi s-au
trezit ei unică siluetă, / Să vezi, poetul
pe poetă”. Poeta era
împreună cu un coleg, arătos şi el, încât te-ai fi gândit că distihul putea fi – de
ce nu? – unul egografic.
De la Theodosia, Stepanov se întoarce aproape convins că
a găsit ceea ce căuta (prin intermediul unei agenţii imobiliare): un apartament cu două camere, e drept – cu trecere din
una în cealaltă, la preţul de 40 de mii de dolari, din care speră să mai poată scădea (în Rusia şi Ucraina se operează mai
mult cu moneda americană, decât cu cea europeană). Însă nu
se opreşte aici: va mai cerceta ce şi cum.
9 septembrie
Mă trezesc surprins că, brusc sau poate ca o prelungire din subconştientul somnului, mă strădui să-mi amintesc
cine dintre poeţii ruşi, la unul din multele recitaluri naţionale şi internaţionale de pe aici, spusese un text despre orăşelul Gheorghiu-Dej. Chiar dăduse o explicaţie pentru public
despre localitatea cu atare nume ce există undeva într-o fundătură de regiune rusească. „Jenea, mai dormi?” „Mai… Dar
deja nu mai, pentru că m-ai trezit tu. Ce te-a apucat?” „Iertare, rusule (ne adresăm unul altuia destul de familiar), tu nu
ştii unde se află la voi oraşul Gheorghiu-Dej?” „Ce-e-e?...” Uimitor, dar Stepanov e dintre ruşii care nu înjură. În tinereţe,
a fost hocheist, chiar campionul Moscovei la juniori. Apoi a
făcut box de performanţă, având chiar 9 lupte la profesionişti,
din care a pierdut doar două. Din toate astea a evadat în literatură şi business. „Nu eşti cu toate acasă! Asta să mă întrebi tu pe mine, trezindu-mă?” „Dar spuneai că azi, devreme, pleci din nou la Theodosia să sondezi definitiv piaţa mo-
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biliară”. „Da, acuşi… Decât să mă întrebi tu lucruri de astea,
mai bine ia laptopul de acolo, din valiză, şi du-te pe hol, în
stânga, la priza pentru internet şi caută-ţi Gheorghiul tău…”
„Ei, chiar cu noaptea în cap… Mai încolo, după ce vin de la
plajă, de la promenadă”. Dau de duşcă cele 25 de mililitri de
tinctură spirt-propolis şi plec.
Nu uit: de cum mă întorc de la plajă, promenadă, – duşul, gustarea (am ceva rezerve în frigider, inclusiv banana
„obligatorie” – unicul fruct permis în dieta pe care o respect;
unic în plin sezonul bogăţiei şi diversităţii de roade dulci!),
după care iau laptopul, conectez şi caut pe google „Gheorghiu-Dej, oraş în Rusia”. Păi chiar există aşa ceva, domnilor!
Iniţial, era un sat, Liski, la cam o sută de kilometri sud de
Voronej (unde a fost
general bunicul de
pe mamă al lui Nichita Stănescu?), pe
malul drept al Donului. Azi e un nod
feroviar important.
Între 1923-1942, s-a
numit Svoboda (Libertatea). Re-rebotezat în 1965, dându-i-se numele lui
Gheorghiu-Dej care,
se spune în nota topografică: „… a fost
secretar general al
PCR. Nu poţi crede
că cineva mai ţine
minte meritele sale
faţă de patria mamă
şi faţă de mişcarea
comunistă internaţională. Faţă de URSS
– cu atât mai mult…
Liski s-a învrednicit de atare onoare probabil din considerentul că, în tinereţe, Gheorghiu-Dej a fost electrician la căile ferate… Greu de spus cum se numeau, după redenumire,
locuitorii acestui orăşel: gheorghiudejişti, aşa ceva?” Întrebarea era valabilă până la 1991, când Liski şi-a recăpătat numele
de origine. (Adio, tovarăşe Dej!) Însă etimologia acestui termin nu o dă niciunul din celebrele dicţionare – Dal, Ojegov,
Efremov, Fasmer… Dar, aşa cum e antrenat să mai cercetezi
prin fişierele web, când nu te îndeamnă-nu te cheamă nicio
grabă anume, eu dau de termenul „liska”, ucrainean, gândindu-mă că, la plural, ar putea fi „liski”. Liska înseamnă lişiţă.
De ce nu ar fi lişiţe acolo, la Don, Liski fiind şi un port fluvial
important?... (Asta aşa, ca să-i ajut pe… ruşi…)
Din multe întâmplări ce urmau să aibă loc în diferite locuri, unde se desfăşoară, amplu, programul simpozionului,
am ales benevol (fără să fi fost trecut pe lista participanţilor) masa rotundă ce s-a ţinut, între ora 12 şi 13.30, în auditoriul „Camelia-Cafa”. Aici e necesară o explicaţie, pe care
o am încă de acum trei decenii jumătate: Cafa este numele
unei foste cetăţi genoveze din Theodosia. Ceea ce ţin minte
din 1976, sunt scoicile mari pe care unii localnici le scoteau,
săpând, din nisipul litoralului, acoperit cu un strat de apă nu
prea mare. Fortăreaţa impresionează – am văzut-o şi ieri, de
la distanţă: cuprinde un teritoriu vast, sus, pe culme, deasupra mării. Zidurile, turnurile şi unele clădiri (biserica, pulberăria…) s-au păstrat relativ bine, deoarece cetatea a fost întemeiată (…abia…) în sec. XIV-XV. Pe-alocuri, arhitectura
e destul de… artistică, să zic, cu creneluri, blazoane, zorzoaHYPERION
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ne… Apoi, să ne amintim: Cafa era legată de cetatea Tighinei, pe cale romană, mai apoi devenită „drumul tătărăsc”. Iar
la începutul anului 1445 Ştefan cel Mare l-a sfidat pe Mahomed al II-lea, confiscând prăzile generalilor otomani care jefuiseră Cafa genoveză. Aceste lucruri îl determină pe sultan
să pornească un război împotriva Moldovei...
Aşadar, m-am dus la masa rotundă, unde se aborda tema
„Societate deschisă în secolul XXI: internaţional sau naţional?” Zic, chiar la început: astea, azi, s-ar numi globalizare şi
să mai uităm de internaţional-naţional în spiritul zilelor de
cândva. Cădem de acord, mergem mai departe, dar în răspăr
cu un dogmatic cam şovin, siberianul Bereazev, redactor-şef
la revista „Sibirkie ogni” (Luminile Siberiei) care se interesează de ce, mă rog, reprezint eu şi România, şi Republica Moldova, de ce am uitat de convieţuirea noastră statală comună
etc. „Hei, colega, îi zic, dă-ţi seama pe ce lume şi în ce epocă
trăieşti, ieşi din tranşeele războiului rece, ca să nu zic – pardon! – din grotă.” Cam dur, dar cred că Bereazev cel ne-breaz
a meritat-o cu prisosinţă. Răspunsul meu nu face decât să-l
enerveze şi să spună: „În acest caz, uniţi-vă şi…” Îi spun că
ştim şi fără el ce avem de făcut, ceilalţi – printre care Ghevorg Ghilanţ din Armenia şi Zmiter Vişniov din Belarus îi
dau replici siberianului-relictă, pe care îl pune la punct – surprinzător, aş zice, – şi Irina Barmetova de la revista Okteabr’,
Moscova. Tipul, derutat, vrea să-şi ceară scuze, însă eu plec –
nesupărat, calm – în spiritul baladei lui Topârceanu, pentru
că: În scurtul popas al vieţii/ Vreau multe schimbări de decor…
Şi totuşi, întâmplarea de la masa rotundă mi-a redeşteptat
în memorie o nedumerire, o stupoare cu care pornisem de la
Chişinău. Vorba e că, întâmplător, dădusem în internet de un
atac la adresa mea şi a lui Em. Galaicu-Păun, pus la cale de o
ţaţă care de vreo patruzeci de ani tot încearcă să ajungă scriitoare. Mai încearcă şi azi. Zice respectiva – revoltată, bineînţeles! – că, să vedeţi, eu şi cu Em. Galaicu-Păun trecem prea
des Prutul, suntem invitaţi numai noi (de unde a luat-o?) pe
la manifestări literare, culturale (la cele politice e invitată cârcotaşa), că ni se acordă prea multe premii, că… Ei bine, iată
un exemplu cras cum, nici la peste 20 de ani de la dispariţia
URSS nu dispare mentalitatea insului sovietic ratat, frustrat.
Pentru că ce alta ar fi în atare invective, decât dorinţa ca noi,
eu şi cu Emilian, să fim restricţionaţi, „puşi la punct”, temperaţi, porţionaţi în ce credem că avem de făcut în libertate
şi e firesc să facem – să ne întâlnim cu colegii români de pretutindeni, cu cei din Europa, din America, din Asia, precum
se întâmplă şi aici, la Koktebel. Dar – nel’zea! vrea să spună
respectiva amatoare ce se dă de prozatoare. (Nu-i spun scriitoare, pentru că chiar ar crede că este). Dânsa, cu mentalitatea-i de grănicer şi vameş sovietic, ar dori să existe un ordin ca noi să nu mai fim lăsaţi să trecem Prutul. Să nu mai
fim publicaţi în reviste, să nu ne mai apară cărţi la edituri
din Bucureşti sau Iaşi, Cluj sau Timişoara etc. Să nu mai fim
premiaţi. Pretutindeni să fie doar ea, anonima, să fie cunoscută, apreciată, regalată, odată şi odată. Să controleze situaţia. Noi să nu trecem Prutul, iar ea, basarabeanca, să locuiască de ani de zile în oraşul regretatului poet Virgil Bulat, care,
scria individa, nu trebuia să vină în Basarabia, unde s-a născut, a copilărit! Ea, care ar avea, parcă, merite mai deosebite, drepturi speciale să se situeze în dreapta Prutului, pe care
alţii nu au voie să-l treacă! Asta e, repet: mentalitate de grănicer şi vameş sovietic. Sau de agent de circulaţie în literatură. Să o întrebăm de câte ori e voie pe respectiva rătăcită care
nu prea pricepe încă pe ce lume şi în ce timpuri trăieşte... Eu
să o fi întrebat dacă am sau ba voie să plec/ vin şi în Crimeea,
la Koktebel… Eh, neamul nevoii!... – vorba lui Eminescu…
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Ieri după-amiază, se declanşase vântul, aproape puternic.
Revenind la hotel, Irina Barmetova constată că suflul naturii îi suflase, îi zburătăcise de la balcon costumul de baie pe
care îl întinsese la uscat. Coboară, cercetează prin jurul blocului, dar nu găseşte pierderea. Cu oarece jenă, se apropie de
funcţionara de la recepţie, întrebând dacă, mai ştii, nu s-a găsit cumva un costum de baie. „Care componentă a lui?” întreabă cea care fusese întrebată. Barmetova – descumpănită: „Cum… care componentă?” „Pentru că de sub balcoane au
fost adunate mai multe costume de baie, de damă şi de bărbaţi…” În fine, din acea colecţie zburătăcită de vânt redactorul-şef şi-a găsit ambele piese ale costumului…
Am avut câteva ore la dispoziţie, pentru a dispune liber
de sine, până spre seară când, la casa de cultură din Koktebel,
urmează să aibă loc festivitatea de premiere a învingătorilor
în concursurile celei de-a IX-a ediţie a simpozionului-festival.
Pe la ora 18, înainte de a pleca spre casa de cultură, se apropie tinerica poetă beţivancă Maşa M.. şi mă tot întreabă, repetat, de oraşul Lipcani din nordul Moldovei. Ştiu deja că la
Lipcani i s-a născut tatăl care, probabil, după serviciul militar
s-a stabilit în Rusia, iar ea e din Moscova. Revine mereu cu
întrebarea bizară dacă: „Acolo există plantaţii de vii?” Biata
şi beata de ea, – mereu sentimentală, melancolică în procesul
(pare-se inevitabil) de benevolă şi lentă sinucidere. Tam-nisam, îmi înşfacă mâna şi se pleacă să mi-o sărute!
Iar când ieşim la strada… Lenin, unde trebuie să urcăm
în autocar, ca să mergem la locul manifestărilor, o întâlnesc
din nou pe dna Rotundalov. Mai bine zis, se apropie dânsa,
referindu-se la conversaţia pe care am avut-o la Theodosia,
plusând un nou detaliu: cică, o verişoară de-a doilea a soţului său pare să ştie că dânşii sunt volohi, numiţi şi români:
are soţ român. Dar, din păcate şi ciudat, ei înde ei nu comunică la această temă. Mâine doamna Rotundalov pleacă acasă, spre Doneţk, zicând că se va interesa mai aplicat despre
ce şi cum, despre volohi versus români…
La casa de cultură, Maşa M. s-a aşezat pe treapta de jos
a scărilor, punând alături o sticlă de vin şi citind ceva întro carte. De la distanţă, să nu observe, dinspre monumentul
lui Gumiliov, fac câteva poze… Şi mi-e milă de această copilă deloc urâtă şi poate talentată, dar…
Am mai văzut şi ieri un grup din vreo 4-5 scriitori tineri
de ambele sexe cvasi-turmentaţi, fără de care, de fapt, nu ai
crede că te afli la o manifestare literară cu participarea ex-sovieticilor. Iar lui Kinjeev, când îşi ţinea recitalul poetic, i s-a
adus o jumătate de sticlă de coniac. Bahtî purta un tricou negru pe care, rotit pe piept, scria: „La Fin du Monde”. De fapt,
şi astăzi este în acelaşi veşmânt – am făcut poze la monumentul lui Gumiliov, cu Kinjeev şi doi poeţi din Belarus, Varvara
Svetlova şi Zmiter Vişniov. La un moment dat, un alt coleg
din această parte de lume şi mai necăjită decât noi, se apropie
de mine, se recomandă – Mihail Şelohov, adăugând: „Eu vin
dintr-o ţară foarte tristă; dintr-o ţară-buncăr, Belarus… Probabil, ştiţi ce fărădelegi inimaginabile se întâmplă pe la noi…”
Îmi oferă un volum de poeme şi cartea de vizită, continuându-şi povestea: „Am vrut şi mai vreau să plec de acolo… De
două ori am solicitat cetăţenie rusă, dar nu mi s-a acordat.
Chiar dacă am rude în Rusia şi sunt un poet rus. Nu demult,
am depus dosarul pentru cetăţenie ucraineană. Sper…” Iată
un tărâm european, poeţilor căruia nu trebuie să li se refuze
dreptul la libertate în alte state, chiar dacă o fi să li se acorde – azi! – azil politic… Lucruri asemănătoare îmi spunea şi
Zmiter Vşniov, acolo, lângă monumentul lui Nikolai Gumiliov, poet împuşcat de bolşevici în 1921. În această ambianţă,
tema libertăţii reizbucneşte irezistibil…
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Seara, la hotel, ca o invocaţie: Amiaza zilei de azi, cea care
ieri a fost – banal vorbind – mâine, însă ziua de ieri încă nu a
plecat definitiv, lăsând coduri, alcătuiri de tainice semne, sensuri ce ar trebui descifrate – fără atare osteneală, în ziua de azi
ziua de ieri rămâne oarecât incomplet trăită…
Dar e deja miezul nopţii; cu cele două versante ale sale, el
fiind, miezul, şi al zilei de ieri, şi al zilei de azi, care acum câteva minute se mai chema: mâine…
Rândul scris, căruia nu-i este dat să se frângă şi să devină
vers – se întinde, se întinde, se tot întinde reptilă în univers…
10 septembrie
Sigur că preţurile… nesigure de pe litoral influenţează
spre bine siluetele supra-ponderaţilor, făcându-i de unii din
ăştia (pe alţii – nu reuşesc să-i facă, totuşi) să renunţe la bucate… pipărate (ca preţ). Văd mai multă lume care, în cafenele, la terase, se rezumă doar la o supă. În special tinerii.
Tot alte şi alte inscripţii ameţite, schilave (ca după un… lagăr de concentrare al literelor!). Poţi crede că nicicând altădată fraţii Kiril & Metodiu şi alfabetul creat (compilat după
cel grecesc) de ei nu au suferit o mai mare umilinţă, decât cea
care li se întâmplă pe litoralul cimerian.
De cu seară, angajaţii muzeului au început pregătirile pentru alaiul urcării spre mormântul lui Maksimilian Voloşin,
care se află, amonte, la o distanţă de câţiva kilometri, pe creasta muntelui Kuciuk Ianişar (Micul Ienicer). Se pun la cale închipuiri de ritualuri păgâne, cum, se povesteşte, îi plăcea să
le regizeze lui Voloşin, împreună cu oaspeţii pe care îi avea
la vilă. Astfel că azi dimineaţă erau gata câteva zeci de coroniţe din vegetaţie subalpină, toiege cioturoase, pe care şi le
luară la înarmare unii din cei gata să pornească spre mormântul poetului. S-au adunat peste o sută de oameni, deoarece scriitorilor li s-au alăturat şi pictorii aflaţi şi ei aici, manifestându-se de asemenea în cadrul simpozionului, la care,
ca organizator şi finanţator, contribuie şi Institutul Polonez
din Kiev. Poetele de diferite vârste ar trebui să aducă a vrăjitoare, preotese, naiade, unele dintre ele – nu ştiu de ce – strigă, afectat, „antic”: „Amar nouă, amar nouă!”, adresându-se
zeităţilor să fie cruţate. Eu nu prea pricep atare adresare afectat-teatrală, gândindu-mă că ar fi fost mai potrivite nişte formule latine, precum – din câte îmi amintesc vag: O, deis, defendes nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto
praesidium etc. (O, zeilor, apăraţi-ne în luptă; împotriva răutăţii şi a curselor diavolului fiindu-ne ocrotire.) Numai că în
acest caz nu ar mai fi „păgânism pur”, ci un melanj ritualic
trans-temporal dintre antichitate şi creştinism. Dar ce contează?! Aici importă formula, sonoritatea invocaţiei, ludicul.
Alaiul sau – exoticul, curiosul tărăboi ce se înşiruie în lungul litoralului atrage atenţia celor ce se odihnesc, ba unul, ba
altul interesându-se ce o fi cu înscenarea asta. La un moment
dat, reţin înjurătura unuia către altul: „… mamei lor, ce de-a
mutre ne-ruseşti!” Asta ar ţine de ceva politică naţională în
Crimeea, care în prezent înseamnă Ucraina. Ex-preşedintele acestei ţări, Cucima, chiar lansase un slogan ce supărase
Moscova: „Ucraina nu e Rusia”. Problemă veche, ce mai! Când
am elaborat antologia avangardei literare ucrainene, am inclus şi un eseu al lui Mikola Hvilivy, intitulat: „Ucraina sau
Malorossia?”, în care abordează problema naţională în raport,
dar şi în opoziţie cu trâmbiţatul internaţionalism proletar, în
noile şi perfidele sale registre istorice, impuse de „sora mai
mare”, Rusia bolşevică. Iar astăzi, aici, în autonomia cimeriană, ucrainenii sunt pe planul doi, trei, frâiele fiind în mâinile (şi minţile!) altora.
Eu unul însă nu aş crede că, în alai, predomină chipurile ne-slavone. E drept, în mulţime se vede şi Asie, şi Caucaz,
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dar şi destulă Europă care, în ritual, pare unită, însă, în unele
opinii de pe litoral, arată oarecum altfel. Pentru că nu mai e
un secret că ruşii încă nu se pot împăca cu gândul că Crimeea nu mai e a lor, că aici nu mai e (de fapt nici nu a fost), otova, doar tipologia/ chipologia lor, că… Însă alaiul înaintează
în lungul litoralului, aburcă pe panta muntelui, în fine ajungând – cu lungă şiră a celor rămaşi în urmă – pe culmea Micului Ienicer, unde mulţi dintre noi îşi depun, la mormântul
lui Voloşin, o pietricea luată din gura valului marin şi adusă
aici, lângă cerul senin. Pe alte pietricele – fel de fel de inscripţii. Ne tragem respirul, fotografiem, ne rotim în jurul propriei axe, admirând împrejurimile – mare, stepă, munţi cu, respectiv, diversitatea de orizonturi cu care se află ele în atingere.
În convingerea şi seriozitatea sa, Voloşin considera că peisajele din împrejurimile Koktebelului ar fi unele din cele mai
frumoase în lume. În meditaţiile şi comparaţiile legate de peisaj, găsea afinităţi cu priveliştile din Grecia, constatând că, fiind oarecum pustii, acestea sunt, în acelaşi timp, de o diversitate uimitoare. Plasamentul peisagistic la hotarele şi joncţiunile dintre mare, stepă şi munţi e unic în felul său.
Coborâşul – nici el lesnicios, alunecând până şi tălpile
„speciale” ale adidaşilor. Dar, în fine, frânţi de oboseală, unii
dintre noi ajung la restaurantul „Krâm”, unde am chefuit aseară. La masa noastră se aşează şi reprezentanta Institutului Polonez din Kiev, de la care aflu că directorul acestei instituţii
nu e altul decât vechea noastră cunoştinţă, Jaroslaw Godun,
fost, pe post similar, la Institutul Polonez din Bucureşti, care
a organizat multe manifestări şi la Chişinău. Credeam că Godun va avansa mai mult, zic, gândindu-mă chiar de ambasador. Însă interlocutoarea spune că Institutul Polonez de la Kiev
e mai mare decât cel de la Bucureşti şi s-ar putea considera
că prietenul nostru a şi fost avansat. Şi graţie domnului Godun, eu am vizitat acum trei ani Polonia, din acel periplu întorcându-mă cu multe impresii, trecute şi într-un jurnal care,
iată, în acest punct, are contingenţă, cu prezentul, de Crimeea.
Cu Serghei Biriukov, poetul şi teoreticianul avangardei
ruse, ne cunoaşteam de ani buni doar pe cale virtuală mailepistolară. Şi iată că abia aici, la Koktebel, ne-am întâlnit aievea. El predă slavistica în oraşul german Hale, periodic stă la
Moscova sau în Tambovul de baştină. M-a ajutat, generos, cu
materiale de arhivă, necesare în elaborarea şi traducerea antologiilor de poezie, proză şi dramaturgie din avangarda rusă,
m-a pus în legătură cu alţi colegi, care s-au dovedit şi ei mărinimoşi în efortul nostru comun – Igor Loşcilov din Novosibirsk (cu un doctorat în Finlanda), Mihail Evzlin din Madrid,
acesta chiar publicându-mi în Spania traducerea unui volum
nu prea mare din poemele lui Igor Bahterev. De aici încolo, reţeaua de corespondenţi galantomi s-a extins, astfel că astăzi,
graţie lui Biriukov şi altor colegi, deţin o arhivă serioasă despre fenomenologia avangardismului rus.
Ne-am recunoscut fără probleme, deoarece pozele scriitorilor populează masiv cyberspaţiul, plus că Serghei are un chip
cu trăsături bine conturate, ce se memorează uşor. Este găzduit de poetul Vladimir Aleinikov care s-a stabilit aici acum
vreo treizeci de ani. Din spusele lui Evgheni Stepanov, casa
lui Aleinikov are peste 10 camere, însă, de la un timp, poetul
nu mai primeşte chiriaşi sezonieri, sosiţi la odihnă, zicând că
unii din aceştia perturbă aura locului, ceea ce îl influenţează
deloc pozitiv. Asta e, anticii vorbeau de larii casei, modernii –
de aura (nimbul, aureola) ei.
Am înţeles că pentru mai mulţi poeţi tineri, însuşi Aleinikov ar avea parcă aură legendară, fiind, în 1962, fondatorul
grupului SMOG (Смелость, Мысль, Образ, Глубина = Cutezanţă, Gând, Imagine (Metaforă), Profunzime; în variantă
ludică, amintită şi la seara dedicată lui Aleinikov – de altfel,
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modest la înfăţişare şi prezentare, introvertit oarecum, scump
la vorbă, – Самое Молодое Общество Гениев = Cea mai Tânără Societate de Genii), fapt pentru care se pomeni exmatriculat de la universitate. A fost hamal, paznic de noapte, învăţător şi jurnalist. Şi-a câştigat pâinea şi cu traducerile.
SMOG-ul mai are şi o altă interpretare – imaginaţia inventivă în căutare! – Сжатый Миг Отражённый Гиперболой =
Clipă Concentrată Reflectată-n Hiprebolă.
Biriukov se dezlănţuie într-un recital memorabil, trecând
de la zaum’ (transraţional) la piese ce ţin de aşa-numita poezie sonoră (text sound art). Până în prezent, încă nu mi-a fost
dat să cunoscu un alt poet care să-şi folosească atât de iscusit,
atât de… literar calităţile vocale, precum o face Biriukov. Ştiu
că are succes şi în Occident. În recitalul său de poet-spectacol
se întâmplă cu adevărat „imposibilul”: forma (inclusiv cea sonoră) devine şi ea conţinut, plin poetic, dublând, se poate spune, conţinutul propriu-zis, „tradiţional” al poemului.
Serghei e cel ce are în grijă atelierul (master class) ce dezbate teme legate de poezia avangardei şi versul liber, cei interesaţi adunându-se în holul spaţios al hotelului, chiar la etajul unde locuiesc şi eu, astfel că, din vreme în vreme, trec prin
preajma… discuţiilor.
Tot la acest atelier s-a opinat şi despre poezia vizuală, picturală. Primind programul simpozionului pe când eram la
Chişinău, chiar mă gândisem să particip la dezbaterea temei,
despre care am scris în eseurile ce prefaţează antologiile de
avangardă rusă şi ucraineană, care au avut vizualişti „înrăiţi”.
Numai că, prins în alte puncte ale simpozionului, am ratat, încât nu m-am ales decât cu două-trei citate. Ţineam să le aduc
în context, însă, iată, nu au rămas decât pentru jurnal. Este
curios cum, acelaşi lucru, acelaşi fenomen poate fi interpretat
absolut diferit, dihotomic. Spre exemplu, Borges scria că: „…
toate tradiţiile în unanimitate ne arată pe Homer orb; fără îndoială că poezia lui Homer este vizuală, de multe ori splendid
de vizuală”. Însă cu mult până la Borges se susţinuse contrariul,
„perpetuat” de Oscar Wilde în remarca: „Grecii au spus că Homer era orb pentru a arăta că poezia nu trebuie să fie vizuală,
ci trebuie să fie, înainte de toate, auditivă”. (Uite aici i se ridică
la fileu lui Biriukov, împătimit de text sound art!)
E drept, Borges putea să „devieze”, când era cazul, amintind de un sonet în care Milton îşi descrie propria orbire şi este
evident că vine de la un nevăzător: „Dacă trebuie să descrie
lumea, el scrie: «În această lume întunecată şi vastă», care este
categoric lumea orbilor”.
Pe drumul de la Vila Voloşin spre hotel, totdeauna fac
dreapta pe lângă buticul cu firma „Corleone”, amplasat exact
lângă barul „Al şaptelea cer”. Aici, la Koktebel, din cât vezi, înţelegi şi subînţelegi, mai să fii păcătosul care ai crede în vecinătatea mafiei cu… îngerii.
Gata, Stepanov pare să-şi schimbe decizia, nu va procura
un apartament la Theodosia, ci aici, la Koktebel. „De ce?” „Ştii,
i-am spus despre planul meu lui Volodea Aleinikov şi el s-a
întristat. Zice: la ce-ţi trebuie ţie Theodosia, când poţi procura un apartament la Koktebel, loc mai popular şi mai benefic pentru odihnă? Şi-apoi, când vei veni tu, nici mie nu miar fi atât de trist în această lume pestriţă ce se tot îndepărtează de literatură”.
Om de acţiune precum e, Jenea a şi găsit o ofertă: tot două
camere, însă deja la preţ de 50 de mii de dolari. Ca şi în cazul precedent, care nu mai e decât unul in abstracto, speră să
rupă din preţ.
Discutăm în timp ce eu, cam abstras, totuşi, de la tema
imobiliară, butonez telecomanda, din vreme în vreme oprindu-mă pe câteva clipe, hai să zic un minut, două, la vreun canal ucrainean. „Tu chiar înţelegi limba asta?” se miră mosco-
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vitul. „Так, я розумію” (Da, o înţeleg), zic niţel jucat. Pentru
că, amigo, oare nu sunt eu cel care a tradus o întreagă antologie din poezia avangardei ucrainene? Mi-a publicat-o Al. Cistelecan în „Vatra”. Bineînţeles, dragă Jenea, cu precizarea de rigoare: la depăşirea dificultăţilor mai speciale m-au ajutat două
doamne generoase de la Academia de Ştiinţe de la Kiev, precum şi doi poeţi, unul dintre care, Serghei Jadan din Harkov,
prezent şi dânsul la simpozionul nostru. Cu el am avut un
noroc mare, pentru că şi-a susţinut teza de candidat în ştiinţe (grad abolit în România) chiar cu tema avangardei ucrainene. Al doilea coleg care m-a ajutat, e de fapt o colegă, Galina Tarasiuk, originară din Viniţa, dar mai mulţi ani a locuit la Cernăuţi, după care s-a transferat la Kiev. Ascultă, să ştii:
anume Tarasiuk a avut curajul să dea dezvăluiri despre mişmaşurile pe care le-a pus la cale conducerea Uniunii Scriitorilor din Ucraina, vânzând bunuri, înstrăinându-le prin afaceri dubioase, inclusiv în cazul casei de creaţie de la Koktebel.
Galina cerea să se verifice până şi conturile din străinătate ale
unor boşi de la această instituţie, fapt pentru care doamna a
plătit, fiind exclusă din uniunea scriitorilor. E drept, peste ceva
timp, cu un vot aproape unanim, a fost restabilită în breaslă
de asociaţia din Kiev a scriitorilor, ca semn că, în mare, Tarasiuk are dreptate, plus susţinerea unui număr deloc de neglijat
de colegi. Uite aşa, o trecere de la antologie la… anarhie, anomalie administrativă, arghirofilie, arendăşie, precum cea de
aici, unde ne aflăm noi… Eu sunt unul care a văzut „pe viu”…
moartea bunurilor de altădată. Ieri, împreună cu Andrei Korovin, am făcut un fel de excursie prin actualele şi fostele domenii ale fondului literar ex-sovietic, prezent-ucrainean. Acolo, unde erau câteva corturi de tenis, se construieşte ceva, etaja, lăbărţat. E ca şi înstrăinată vila – frumoasă, spaţioasă, în
care poposiseră mari scriitori şi care ţinea şi ea de muzeul literar Voloşin. A fost arendată de cineva, euro-reparată, închiriată de cei cu pungi-carduri barosane. Am intrat în curte, fotografiez dintr-un unghi, din altul, fără să-i interesez pe cei
care îşi beau cafeaua în cerdac.
Degradeul „dominionului” scriitoricesc e accentuat, implicit, de cele povestite de Leonid Bahnov, responsabil la secţia proză a revistei „Drujba narodov” (Prietenia popoarelor).
E fiul poetului şi cineastului Vladlen Bahnov (scenarii pentru filmele „12 scaune”, „Ivan Vasilievici îşi schimbă profesia”,
rulate şi astăzi cu succes) cu care, copil fiind, venea la Koktebel. Compară ce era cu ce este, deruta de atunci, socialistă, cu
prezentul completamente dezorientat, se pare, aici, în Republica Autonomă Crimeea din componenţa Ucrainei, autonomie ce trage, tare, spre Rusia, intrând în diverse coliziuni cu o
anumită parte a populaţiei ucrainene, dar şi cu interesele tătarilor reveniţi după decenii de exil. Bineînţeles, nu sunt regretate timpurile sovietice, ci părerea de rău te duce cu gândul la componente de civilizaţie mai de Doamne ajută luate de
apa sâmbetei de aici, la vreo 50 de metri de strada principală
a Kiktebelului, numită, pe (foarte!) vechi, Lenin.
Cea mai frumoasă construcţie din Koktebel este biserica –
albă, cu cupolele aurii-strălucitoare. Am fotografiat-o din mai
multe unghiuri, gândindu-mă să-i plasez imaginea superbă
pe blog şi pe facebook. Într-un lanţ de motivaţii, cum ar veni.
Pentru că, în neostoita augmentare a bolovanului (de zăpadă)
cyber-cerber-informaţional, uneori primesc mesaje cu conţinut religios, în finalul cărora stă obligatoria remarcă: „…trimite la 10-15 prieteni, oameni apropiaţi”. Iar eu, de cum voi plasa în internet imaginea acestui minunat locaş de cult, va ieşi
că, implicit, răspund, fie şi parţial, îndemnului din încheierea
mesajelor amintite pe care, recunosc, nu-l urmez.
Seară cu performance peste performance, artiştii plastici
amenajând în piaţa mică de lângă Vila Voloşin un arbore cu
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frunze multicolore ce au scrise pe ele diverse mesaje, regizoarea din Moscova a pus la cale o altă improvizaţie de spectacol păgân, cu naiade şi coroniţe din flori de câmp. Unii dintre noi sunt invitaţi să spună un cuvânt despre festival-simpozion, iar cei care au pregătită – şi vreo improvizaţie în versuri despre evenimentul pe sfârşite (în prealabil, fusesem rugaţi să facem asta). Mesajul meu (poate, al doilea, al treilea
text în rime pe care îl încerc direct în ruseşte) e unul jucat pe
asonanţe, sugestii inter-semantice, în şirul: – Koktebel – Cocteau (Jean, celebrul poet francez) – beau/ belle (fr. frumos) –
carte (propriu-zis) – as (carte de joc) etc… Cum s-ar spune,
de toate câte puţin.
Când să ne despărţim, s-o luăm care spre hotel, care spre
spaţiile închiriate la particulari, se apropie un tânăr, recomandându-se: „Sunt Ilia Dedov din Kazahstan. Vreau să vă las o
carte pe care poeta Aigherim Taji mi-a încredinţat-o să i-o
ofer poetului străin care consider eu. Cred că sunteţi dumneavoastră”. Cartea e scrisă de poeta kazahă în ruseşte şi are
un titlu intrigant: „Bog – o – slov”, româneşte sunând cam
aşa: „Zeu – o – cuvânt”, însă trebuie să ţii cont că, în ruseşte,
bogoslov înseamnă (şi) teolog. Chiar la lumina nocturnă din
piaţă reuşesc să citesc câteva poeme (laconice), ca să înţeleg
că ele au o stilistică modernă, uneori cu metafore memorabile.
Tot aici, îmi amintesc de jocul sugestiv dintr-un titlu de carte a unui alt poet kazah, Oljas Suleimenov: Az i ia. „Az” numindu-se prima literă a alfabetului chirilic, iar „i ia” – „şi eu”,
împreună dând „Azia” (Asia), ceea ce i-a supărat rău pe unii
exegeţi slavofili, ideea „subversivă” din titlu, dar mai ales din
conţinutul eseurilor pornind parcă de la franţuzescul: Grattez
le Russe, et vous verrez un Tartare (De zgârii rusul, dai de tătar), filiată, modificat, din Marchizul de Custine. Adică, în temeiurile sale Rusia e de extracţie asiată, să nu uite asta… (În
ce priveşte aforismul, el a tot fost atribuit la fel de fel de personalităţi, inclusiv lui Napoleon. Ba şi lui Dostoievski care nu
făcuse decât să-l includă în unul din textele sale publicistice,
fără a da explicaţii. Iar carte marchizului e considerată… Biblia rusofobilor…)
11 septembrie
Ieri, sâmbătă, trecusem prevăzător pe la casa de bilete a
gării, însă îţi ordona „stânga-mprejur!” anunţul că, provizoriu, biletele nu se eliberează în prealabil, ci doar înainte de ora
plecării, direct în mijloacele de transport. „Bu-u-un” – ieri.
Pro-o-ost – astăzi dimineaţă, când, pe la nouă, venind la gară,
aflu că, spre Simferopol (curse din oră în oră), biletele au fost
deja vândute! Măi să fie, chiar aşa?! Particularii, intermediarii acestora trag de tine: „Hai, domnule, cu 50 de grivne, preţ
ca la cursele obişnuite…” Nu poţi să nu presupui o conjuraţie,
o făcătură, relaţie ocultă dintre casa de bilete şi taximetriştii
particulari. E una. Un (c)artel. Şi nu de acum. Eu ar fi trebuit să aştept până la ora 14. Pentru atunci bilete existau. Autocarul Ialta – Chişinău e la 16.30. În fond, reuşeam, dat fiind
că drumul până în capitala Crimeii se face cam în 2 ore (120
km.). Dar nu este exclus riscul. Astfel că urc într-o „Lada” cam
obosită, la vedere, în care mai aşteptau trei drumeţi. Dar ziua
e frumoasă, asfaltul relativ bun – Doamne, ajută!
La orizontul vestic, peste conturul şerpuit al munţilor domoliţi (însă nu într-atât ca cei ai Măcinului dobrogean), – roi
adevărat, sau stoluri de parapante! Multe şi multicolore voaluri de formă eliptică sau dreptunghiulară, plutind lin la pante,
cum se spune în limbajul de specialitate. Aminteam că, o perioadă (sovietică), Koktebelul fusese rebotezat în Planerskoe,
anume în relaţie cu zborul de planoare, parapante care avea,
probabil, fani şi printre activiştii de partid. În 1993, localitatea şi-a recăpătat numele, ce conţine în el şi „(te)bel”-ul tătă-
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resc, ce înseamnă steluţa din fruntea unui animal, şi „bel”-ul
(beau) francez, tradus ca „frumos” şi „bel”-ul din fizică – unitate de măsură pentru intensitatea sunetelor (să zicem – a freamătului mării…).
De cum o luăm pe drumul principal, spre Simferopol,
pe de margini apar bannere cu chipul falnic al preşedintelui
ucrainean Ianukovici (nu i-am reţinut numele mic…) şi extrase – exact ca pe vremea (dar nu şi pe… timpul…) lui Brejnev,
să zicem, – din – cum reiese din acel fragmentarium – deloc
interesantele sale luări de cuvânt. Adică, citatele respective
parcă ar fi preluate de acum 30 de ani din ceea ce se spunea
la întrunirile forurilor de partid (numai şi numai) comunist:
„Adevărata bogăţie a Ucrainei sunt oamenii ei muncitori şi talentaţi etc.”; „Ucraina e un pământ înfloritor, roditor etc.” Şi
încă 2-3 slogane de acest fel, deloc nou, ci de-a dreptul vetust,
amintind de… Au fost plasate cu ocazia a 20 de ani de independenţă a statului vecin. Iar eu, la Chişinău, mă miram că,
pe bannere asemănătoare (e drept, fără logoreea aceasta partinică de-a dreptul şi de-a strâmbul sovietică) era plasat, cu
ocazie similară – 20 de ani de independenţă a Republicii Moldova – portretul preşedintelui interimar Marian Lupu. Dar,
domnii mei, ce merite legate de independenţă are acest Lupu
care a pupat mâna şi alte organe ale comuniştilor pro-urss?! O,
imprevizibil este sarcasmul (negru… sau… roşu?) al istoriei!
În fine, e bine că şoferul „Ladei” nu ne va lăsa la staţia auto
de la gara feroviară (o joncţiune, cum ar veni), unde, în turn,
tronează steaua roşie, ci ne va duce la gara auto centrală de
pe strada Gurzuf care, e drept, se află cam spre o margine a
Simferopolului. Acolo voi aştepta autocarul de Chişinău. Dar,
având ore bune la dispoziţie – vreo 5 şi ceva, – voi depune valiza la camera de bagaje, pornind a hălădui prin acea(stă) capitală a peninsulei.
Când ajunge, şoferul „Ladei” se înfoaie, cerând spor de
preţ faţă de ce convenisem la Koktebel, adică în loc de 50, pretinde 60 de grivne. Noi ne arătăm nedumerirea, el însă se burzuluieşte! În fine, la ce i-a folosit? Încasează cele 200 de grivne – atât, ba chiar ne strângem mâinile… Do pobacinea! (La
revedere! – ucr.)
Duc valiza la camera de bagaje, recepţionera mă întreabă până la ce oră o las, îi spun. „5 grivne”, zice. După care – o
întrebare: cum dau de centrul oraşului? Aflu, ajung unde mi
se indică (nu fără o corectare de primă-indicaţie, care mă ducea aiurea), o iau pe bulevardul Ivan Franko. Frumos. Ceea ce
duce iar cu gândul la norocul ucrainenilor (chiar dacă ei nu
sunt majoritari pe aici, ci doar vreo 20 la sută). Pentru ceea ce
a rezultat şi cum a rezultat, până la urmă, cu apartenenţa Crimeii, Ucraina ar trebui să-i fie incomensurabil recunoscătoare lui Nikita Hruşciov, să-i înalţe monumente, inclusiv la Simferopol; ziua lui de naştere să fie sărbătoare naţională, chiar
dacă acesta, pe când era prim-secretar al PCUS, cel mai puternic mahăr din URSS, nici cu gândul nu gândise că o să iasă o
atare pasienţă interstatală, mană cerească pentru unii, blestemul iadului pentru ceilalţi. După decesul lui Stalin, la sugestia altruist-internaţionalistă a lui Hruşciov, în anul 1954 regiunea Crimeea a fot transferată de la RSF Rusă la RSS Ucraineană, pentru ca, după căderea colosului roşu, transferată să
rămână. Dacă, iniţial, nu conta în ce subordonare administrativă se afla peninsula, pentru că tot în Uniunea Sovietică rămânea, – ceea ce Rusia ţaristă luase ca pradă în 1783, în 1991
ajungea pe cale paşnică proprietatea-pradă a statului ucrainean! Ce mai regrete, ce mai plângeri, ce mai nemulţumiri la
Moscova! – dar asta-i situaţiunea – Crimeea nu se mai întoarce (… pe cale paşnică…) sub umbra vulturului bicefal, agresiv, hrăpăreţ. E aici şi o dureroasă similitudine cu raptul su-
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dului-nordului Moldovei Transprutene şi al Ţinutului Herţa,
„dăruite” de către Kremlinul criminal Kievului…
În promenada mea fără grabă, trec din stradă în stradă, de
la un obiect memorabil – clădire, monument, placă memorială – la altul, notez, fotografiez şi, hai să zicem, meditez. Cum
mi se întâmplă şi în faţa monumentului fraţilor Aivazovski
(Aivazean), Ivan (Hovhannes) – celebrul pictor marinist şi
Gabriel, renumit duhovnic şi activist pe tărâm civic de pe peninsula cu o fâşie de 5 km. subtropicală, spre sud, unde, iarna,
lanţul de munţi apără litoralul de vânturile îngheţate ale nordului. Cu adevărat fascinante sunt peisajele întinderilor de ape,
multe din care le admirasem, cu 35 de ani în urmă, în Muzeul
„Aivazovski” din Theodosia. Trei din astfel de opere (mai bine
de jumătate din creaţia pictorului e cu tematică marină), se
află în proprietatea Muzeului de Artă al României, altele două
– în cea a Muzeului Naţional de Artă al Republicii Moldova.
Pe la colţurile de străzi, o mare bătălie între vechile şi noile denumiri: pe acelaşi perete, este indicat numele comunistei Rosa Luxemburg, dar şi cel al voievodului rus Aleksandr
Nevski, tăbliile trecând, parcă, prin rocada orgoliilor, ambiţiilor; rocadă trecut – prezent, dar şi rusesc – ucrainean. Strada Puşkin – principală, pietonală, se intersectează cu bulevardul Karl Marx. Lenin mai stă pe soclu în piaţa centrală, în statură exagerată, însă dată la pământ în mii şi mii de alte cazuri,
numai nu în cele din Crimeea încă nedezmeticită pe ce lume
trăieşte, ba chiar în care ţară – Ucraina sau Rusia.
Războiul politic e transferat în cârca monumentelor: iată
bustul de bronz al generalului Grigorenko, „umanist, apărător al drepturilor omului, prieten fidel al poporului tătarilor
din Crimeea” şi, nu prea departe de el, o compoziţie confuză din granit, plasată „în memoria jertfelor poporului sovietic care au căzut răpuse de mâinile colaboraţioniştilor”. Păi da,
generalul Grigorenko, pe timpurile sovieticilor, era considerat trădător, colaboraţionist, iar cei ce îşi amintesc de „jertfele colaboraţioniştilor” de fapt îndreptăţesc, implicit, teroarea
stalinistă care a curmat milioane de vieţi. Colaboraţionişti fiind consideraţi şi tătarii din peninsulă. Compoziţia sculpturală a fost împroşcată cu roşu (sânge!), apoi s-a încercat să fie
curăţată. Adică, urmele confruntărilor ideologice, dar şi naţionale se văd cu ochiul liber.
Ba într-un loc, ba în altul, dau şi de nume româneşti. Mai
multe – în pomelnicul ostaşilor şi ofiţerilor căzuţi în războiul
din Afganistan (Fuştei, Bunac, Corpan…), iar unul, al copiliţei de 12 ani, Anişoara Bondar, în vitrinele unde sunt expuse
fotografiile celor dispăruţi, căutaţi de rude, poliţie…
Procur un ghid turistic, din care aflu că Simferopol s-ar traduce din greceşte ca „oraşul ce adună”, înrudit cu simfonia (rădăcina simfos). E de înţeles ce se spune – că, în antichitate, el
se numea Neapolis, numai că e puţin probabil să fi fost capitala unui stat al sciţilor, cum zice ghidul, aceştia având probabil
denumirile lor, însă nu se ştie de ce o dăduseră pe greceşte…
Constat că moldovenii constituie o zecime de procent din
populaţia de aproape jumătate de milion a oraşului.
În genere, în ghidurile ruseşti şi ucrainene sunt multe lucruri trucate, altele – trecute sub tăcere. Cel mai aproape de
noi: Cernăuţiul a fost vatră întemeiată în urma unui decret al
lui Alexandru cel Bun. Ei bine, ca să nu se ştie ce şi cum, pe
panoul enorm din centrul oraşului, din spatele statuii supradimensionate a lui Taras Şevcenko, e dat textul ucazului domnesc, numai că însăşi numele domnitorului… lipseşte, este escamotat, inabil, de un detaliu de regie perfidă. E şi o stradă în
Cernăuţi care s-ar părea că ar trebui să se numească Alexandru cel Bun, însă nu se numeşte decât… Oleksandr Dobri, de
parcă ar fi fost… hatman zaporojan…
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Fac un popas în parcul central, lângă izvorul amenajat, la
1887, de grecul Apostol etc., după care o iau spre catedrala oraşului. La intrare, stau batiste pentru doamnele şi domnişoarele care, de regulă, umblă cu capul dezgolit, dar care nu pot
intra în păr, cum se zice în Negurenii mei de baştină, şi în locaşul Domnului. Iar pentru turiştii – ei sau ele, nu contează,
– în pantalon scurt sunt prevăzute şorţuri-fuste, pe care şi le
pot înfăşura în jurul taliei.
În Catedrala Apostolii Petru şi Pavel sunt mai multe sfeşnice pentru lumânări. Cei de-ai locului ştiu care din ele sunt
mai ocrotite, neaflându-se în calea curenţilor de aer destul de
sesizabili în spaţiul imens. Aici lumânările nu sunt stinse, pe
când în alte sfeşnice stau doar cele ce abia de-au fost aprinse,
că circulaţia intensă a văzduhului le-a şi furat flăcăruia.
O iau din nou spre centru, pe lângă un ansamblu arhitectural ce vrea să simbolizeze un pui de… Luvru aici, în Crimeea; clădiri de epocă şi o piramidă din sticlă de câteva ori mai
pitită decât cea pariziană.
Pe faţada fostei sinagogi Eţ-Him, aflată în degradeu adânc,
stă obraznică, în relief, o stea uriaşă în cinci colţuri, de sub
tencuiala în desprindere apărând cele şase colţuri ale stelei
lui David.
Într-un pasaj subteran – (sub)centru comercial. Aici se
vând multe şi de toate, inclusiv diplome, brevete, legitimaţii
de-a dreptul stupide, unele, altele, de, aşa, impulsionare a bunei dispoziţii: …brevet de milionar… de colonel adevărat…
soacră afectivă… familie fericită… bunicuţă model… prieten al lui Vitalie Kliciko (boxerul)… jurist descurcăreţ… businessman emerit… adept al unui mod de viaţă sănătos… –
mesaje rezumate parcă în următorul titlu de legitimaţie: „Mii în cot de toate”.
Acesta e Simferopolul: una caldă, alta rece, gogoşi politice,
naţionale şi pseudo-naţionale, slogane derutante, gust amar.
Molitvă de peste timpuri şi destine, dar şi lozincă anacronică.
Dar şi frumuseţe arhitecturală, acolo unde străzile sunt cât de
cât bine întreţinute.
La autogara Simferopol soseşte autocarul Ialta–Chişinău.
Plin. Nu chiar sută la sută, dar nici prea multe locuri libere nu
are – doar vreo două-trei. Călătorii coboară să se mai destindă,
să mai fumeze şi – stupoare! – printre ei e şi un personaj de-a
dreptul malefic în ce priveşte tulburarea vieţii publice din R.
Moldova, un proaspăt deputat comunist, până acum un timp
trâmbiţaşul diavolului la porcăria tv numită nit. Stupoarea e
mare, deoarece şi în noiembrie 2009, la aeroportul Domodedovo din Moscova, când să mă îmbarc spre Chişinău, tot de
tipul ăsta am dat cu ochii. Nu cunosc individ care să-mi trezească atâta repulsie.
În fine, el e cu locul în spatele autocarului, pe când eu sunt
plasat chiar în faţă, pe locuri nenumerotate, care intră în „economia neagră” a câştigurilor nedeclarate. Important că, în zi
de duminică, reuşesc totuşi să nu rămân în Simferopol. Mâine dimineaţă traversăm Nistru spre casele cui ne au.
12 septembrie
După ce, relativ repede, trecem vama Tudora, autocarul
opreşte pentru reconfortarea călătorilor – o cafea, dezmorţire. Spre sud-vest, printre pomii de nuci, rămuroşi, ce străjuiesc drumul, se vede luna plină. E luna ce se vede din Moldova din care plecasem acum o săptămână. Şi lumina ei pergamentoasă parcă ar avea sub ea subînţelesurile vechimilor
noastre ca popor şi cele ale Crimeii, tărâm care, chiar şi la
această vârstă şi ştiinţă a mea, îl simt, ca demult, încă învăluit în mister, legendă şi freamăt de epopee homeriană. Chiar
oboist de-a binelea de drum, nu sunt deloc sigur că nu aş mai
dori să merg într-acolo, dacă ar apărea o nouă oportunitate…
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ACASĂ, PE CÂMPIA ARMAGHEDONULUI–
roman scris ca la carte

î

Într-adevăr, romanul Martei Petreu e scris „ca la carte”, este asemenea unei bijuterii ieşite din mâna unui filigranist care va dăinui fără probleme. Satul ardelean, în
întreaga lui splendoare …neagră, este decupat fir cu fir
şi aşezat pe un portativ stilistic încântător, rafinamentul descriptiv este fără cusur, personajele nu sunt deloc
mişcate din naturalul propriilor lor destine, ai sentimentul că tu, ca cititor, te plimbi braţ la braţ cu ele pe cele
mai întortocheate căi ale …Domnului, ţi se confesează
cu sinceritate, poţi privi în adâncul lor, citindu-le gândurile doar până la un punct, le poţi zburătăci atât îngerii cât şi demonii fără să le schimbi trăirile. Romanul „ Acasă, pe Câmpia Armaghedonului” poate fi privit ca un roman psihanalitic, cu focalizarea atenţiei pe linia dură a câtorva destine răvăşite de trăiri cu dese
accente malefice, sub semnul a fel de
fel de blesteme, cazul cel mai evident
este cel al personajului Maria, femeia simplă care, din cauza unor neîmpliniri în dragoste, ajunge să-şi blesteme propriile progenituri. Pe lângă
această poză, masa romanului are şi
multe alte ţesuturi, atinse de alte fibrilaţii. Romanul Martei Petreu empatizează cu proza sud americană, inserţia de realism magic este evidentă în multe locuri ale naraţiunii, mai
ales în punctele de conflict dintre ritualurile şi credinţa din viaţa intimă
a unor personaje, dintre conservatorismul impus de tradiţii şi bruscarea
produsă de hachiţele fiecărei fiinţe în
parte, ce provoacă tot felul de seis-
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me sentimentale şi chiar sociale. Valul colectivizării nu a
produs rupturi catastrofale în adâncurile ţăranului, însă
timpul a demonstrat c-au existat mutaţii la nivelul conştiinţelor. Aici Marta Petreu dă dovada marelui ei talent
de fin psihanalist, conturul personajelor este făcut prin
„lacrima trăirilor” şi nu cu ajutorul unor cuvinte artificioase doar spre a da bine naraţiunii, evident este cazul celor două familii: Valean şi Sucutardean, ce sunt urmărite
pe parcursul unui „secol zbuciumat de singurătăţi şi sărăcie”; chiar dacă soarta le-a oferit acelaşi câmp destinal
de exprimare, fiecare „pion” se mişcă într-un mod personal fiind radiografiat în toată metamorfoza lui. Avem
şi secvenţe care vin să contrazică această aserţiune, de
exemplu cea în care Tabita retrăieşte viaţa mamei sale când aceasta zace
pe năsălie. La prima citire, tu, ca cititor, eşti tentat să crezi că eşti în faţa
unei „trăiri testamentare” derulate
la foc automat, ce mitraliază tot ce-a
mai rămas viu în lume ca semn al
sfârşitului. Ei bine, aplecându-te mai
atent pe text vei observa că scena nu-i
decât o crustă, e un fel de epidermă
moartă pe trupul destinului unei familii blestemate, şi care, odată îndepărtată cu trecerea unei generaţii deschide o nouă rană în carnea generaţiei următoare, care la rândul ei provoacă alte dureri, de alte intensităţi.
E ca un joc în cerc, a cărui circumferinţă este formată dintr-o înşiruire
de răni deschise, iar nucleul metastazic se regăseşte în orice sentiment,
în orice trăire. Destinele celor 3 coHYPERION
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pii: Ana, Tinu şi Tabita se circumscriu unei lumi bolnave, atinsă de tot felul de nevroze, cei doi părinţi au afectele total paralizate de gelozii şi suspiciuni, nici credinţa
în Dumnezeu nu le luminează minţile, din contra, le întunecă şi mai mult sufletele, le smochineşte vieţile. Da,
romanul este scris sub forma unei confesiuni la persoana I, dar, atenţie!, personajele ce compun materia defulatoare a autoarei, în principal membrii propriei familii,
se mişcă liber, îşi „expun” propriile destine fără a fi supuse vreunui control subiectiv din partea povestitoarei,
cuvintele sunt atinse de glacialitate, chiar şi atunci când
sunt angajate în tot felul de metafore decorative, căldura lor radiază în conştiinţa textului. Tonurile sumbre ce
apasă atât de evident atmosfera cărţii rezonează cu trăirile încrâncenate ale romancierei, dar fără a exista nici
cea mai mică tendinţă de cosmetizare a amintirilor. E
remarcabil modul cum reuşeşte Marta Petreu să păstreze distanţa faţă de propria familie, chiar faţă de impulsul propriilor sentimente şi să-şi exprime amintirile cu
atâta detaşare. Cred că încrâncenarea şi răceala din timpul rememorării nu-s decât expresia unei angoase existenţiale ascunse şi nicidecum fondul unui raţionament
narativ. Poftim o mostră de indiferenţă: ”Am asistat la
autopsia lui. De bunăvoie şi nesilită de nimeni. Pentru ca
el să fie în lumina glorioasă a începutului de septembrie
mai puţin singur. Am stat lângă el în picioare din primul
până în ultimul moment, pentru că, deşi el mă învăţase
că moartea e sfârşitul a tot şi că sufletul nu supravieţuieşte după moarte, că omul învie numai la Judecata de
Apoi, eu simţeam că acum el suferă de singurătate. Şi-am
stat lângă el pentru ca el, în moartea lui grea, să se simtă
mai puţin singur. L-au tăiat. Întâi i-au crestat capul. Pielea capului, în linie orizontală, pe frunte. Şi-apoi craniul,
cu fierăstrăul. Am citit undeva că cei incineraţi par, o clipă, că învie în flăcări. Ceva asemănător s-a întâmplat cu
Tatăl meu, cu faţa Tatălui meu, la autopsie. Când i-au tăiat craniul cu ferăstrăul şi i-au dat la o parte pielea feţei,
faţa lui a reînviat, miraculos şi monstruos, pentru câteva clipe. Mi s-a părut că mă cheamă şi mă priveşte şi că
vrea să îmi mai spună ceva. Iar eu, dreaptă în picioare,
fumând o ţigară albaneză, Kom, pachet alb cu roşu, ceea
ce nu mi-aş fi permis niciodată să fac în faţa lui cât a trăit, eu am fost martorul acestei pseudoînsufleţiri monstruoase. Era o după-amiază luminoasă, numai miere şi aur,
cerul înalt şi albastru precum cicoarea, luni, 2 septembrie
1974. Da, l-au tăiat tot. Mi-au cerut un vas în care să îi
scurgă sângele, şi eu m-am dus la prepeleac şi-am luat la
întâmplare o oală mare emailată, una dintre oalele vişinii de care Mica era aşa de mândră. I-au luat probe din
toate organele interne….”
E drept, „cuvântul” angajat în tot acest spectacol apocaliptic e în permanenţă sub semnul nervozităţii, până
când şi expresiile calme şi calde, controlate de tipicul
transilvan, sunt contaminate de aceeaşi nelinişte, de-o
nelinişte metafizică. Apropos de mulţimea de regionalisme, care pentru un cititor mai puţin obişnuit cu ele devin cu greu traductibile, să ştiţi că nu deranjează deloc,
din contra, ajută la realizarea crochiurilor personajelor,
la personalizarea lor în câmpul narativ, colorând şi înviorând textul. Apocalipsa familiei Vălean se întinde de-a
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lungul câtorva generaţii, este ţesută pe un gherghef confesiv plin de intrigi, confesiunea Tabitei, chiar de-i dureroasă şi dominată pe de-a-ntregul de-o notă sumbră, nu
comunică cititorului „moartea lumii sau moartea lumilor”, ci doar starea de anemie a vieţii controlate de tensiuni şi ură. Pe Câmpia Armaghedonului, ce se întinde de
fapt în jurul casei acestei familii, pe lângă înfruntări dure,
ură şi blestem, din timp în timp mai apar şi vagi halouri de iubire. Într-adevăr, atmosfera e una traumatizantă,
dar nu anunţă şi-un sfârşit iminent, un final apocaliptic,
mai degrabă poate fi vorba de-o continuă agonie. Vieţile
acestor oameni sunt măcinate de tot felul de lupte absurde, plecând de la cele interconfesionale până la cele provocate de impulsuri malefice, toate avându-şi obârşia în
invidie, gelozie şi neîmpliniri, unele închipuite, dar cele
mai multe reale. Se ajunge până acolo unde mama Maria este deposedată până şi de instinctul matern, ajunge
să-şi blesteme propriii copii, să adopte faţă de propriile progenituri un comportament nociv, rebarbativ. Cred
că acest moment este „apogeul apocalipsei”, diavolul reuşeşte să rupă din sufletul unei femei cel mai puternic
sentiment uman, dragostea de mamă. Tonul confesiunilor e unul tensionat, se amplifică pe măsură ce atrocităţile familiale devin tot mai aproape de timpul prezent, dar
nu unul pătimaş, repet, mai degrabă unul distant, de parcă ar fi vorba de-o sentinţă previzibilă. Aici pot remarca alonja de maestru al cuvântului în întregul său spectru exprimativ, în momentele cele mai delicate ale confesiunii, când corniţele necuratului sunt tot mai evidente, atunci îşi scoate din tolbă metafora, chiar poezia, reuşind să relaxeze duritatea naraţiunii, să-l liniştească pe
cititor, e un fel de joc interactiv, de-o subtilitate aparte.
Şi personajele masculine sunt la fel de atinse de spiritul răului, nu mai departe de figura tatălui care este expresia cruzimii familiale, prototipul omului lipsit de orice sentiment patern, închis în carapacea propriilor gânduri fixiste, propovăduitorul unor idei religioase depăşite, pe calea durităţii, încercând prin tot felul de metode nesăbuite să le imprime în sufletele copiilor. E drept,
sărăcia amplifică un astfel de comportament, perioada
colectivizării este surprinsă cu multă acurateţe de către
prozatoare. Ţăranul Martei Petreu e altfel decât ţăranul
român portretizat de marii noştri romancieri, e mai puţin legat de proprietate şi mult mai deschis la nou, tractoarele nu-l sperie, orice noutate tehnologică îl încântă,
aproape că-i imun la deposedarea de pământ. Un rol important în personalizarea promotorilor îl constituie folosirea regionalismelor, rolul lor nu este doar pentru cromatismul lumii în care se învârt prsonajele, ci şi în nuanţarea unor stări, trăiri şi chiar în evidenţierea unor caractere. Un alt episod dramatic, extrem de bine surprins
în carte, este cel în care sunt povestite schimbările ce-au
avut loc imediat după ’90. Paletele de manifestare ale celor implicaţi în actul de haiducie ce-a avut loc pe timpul
confuziei postdecembriste sunt pictate în culori sumbre
dar, în acelaşi timp, haioase, tabloul este halucinant: „În
1990 însă, când a început să se vorbească despre spargerea
CAPeurilor şi despre restabilirea proprietăţii ţărăneşti, toţi
cutcanii şi-au luat înapoi ce-au vrut. Memoria lor a funcţionat precis, la milimetru, fiecare a ştiut şi unde-i sunt
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loturile, şi cât de mari sunt ele, şi cu cine se învecinează.
Ca un balon de săpun, Colectivul s-a spart cât ai bate din
palme, deşi fiecare ţăran se întreba ce-o să facă el de-acuma cu pământul, cum o şi-l lucreze, dacă n-au nici unelte, nici maşini, nici bani să-şi cumpere? Într-o buimăceală
mare pentru unii, într-un calcul rapid şi profitabil pentru
doi, trei oameni, cele două grajduri ale Colectivului au fost
golite de vite, şeptelul de şase sute de vaci de rasă s-a volatilizat ca printr-o scamatorie de circ, grăjdarii şi mulgătorii au rămas fără normă şi fără loc de muncă. Vreo lună,
două, clădirile au fost lăsate în picioare, pustii. După aceea, au dispărut ca prin vrajă ţiglele de pe grajduri şi de pe
silozuri, apoi zidurile însele au fost demolate şi vândute
cu câţiva lei. În locul unde fuseseră saivanele şi grajdurile
n-a mai rămas nimic, decât lanuri înalte de cucută înflorită. În luna mai, când erau frunzele mai verzi şi mai suculente, iar fructele, abia arăduite, erau mici cât gămălia, a
fost tăiată livada Colectivului, de unde Mica îmi furase în
copilărie o crenguţă de cireş cu câteva boabe roşii, aproape coapte, strălucind între frunze. Pe toată Coasta Livezii
puteai vedea cum pomii, cu frunzişul bogat şi rodul abia
prins, se uscau în soare, culcaţi la pământ cu topoarele…”
Romanul Martei Petreu impresionează de la prima la
ultima pagină, nu găseşti burţi sau pasaje de prisos care
să obosească lectorul, poeta arareori îşi face simţită prezenţa, mai mult aluziv, antrenând în masa narativă doar

vagi impulsuri metaforice, sub semnul discreţiei sunt inserate şi micile eseuri, şi astea cu scopul vădit de-a tensiona şi-a ridica ştacheta textului, totul sub un dozaj echilibrat şi bine gândit. Clar, drama rezumată în roman este
una apocaliptică, dar modul cum ne este „vândută” nu
apasă atât de greu în sufletul lectorului încât să te dispere,
remarcabilă este forţa prozatoarei de-a aşeza lumea „radiografiată” în pragul întunericului şi nu în adâncul negurii, pe ici–pe colo mai sunt şi tresăriri de iubire, mici
scene încărcate de seninătate cu vagi adieri de optimism,
e ca şi cum medicul te-ar anunţa că ai tumoră, fără a specifica dacă-i malignă sau benignă. Romanul Martei Petreu e cel mai autentic roman postdecembrist, este natural şi viu, nu poţi găsi hibe chiar de-ai dori acest lucru,
lumea satului e sub alt crochiu narativ decât cel cu care
ne obişnuiseră marii noştri prozatori, de remarcat rolul
poetei în coloritul naraţiunii, chiar dacă este unul discret trage greu în nuanţarea imaginilor, registrele de exprimare sunt suculente şi vioaie. Personajul Maria este
memorabil, fără rival în literatura noastră: vulcanic şi
discret, fanatic, satanic şi religios, proiectat pe fundalul
unei atmosfere ce ….străluceşte de sărăcie, sub o lumină difuză care sporeşte magia intrigilor ce se ţes în jurul
ei. „Acasă, pe Câmpia Armaghedonului” este o carte pe
care o poţi citi de câteva ori găsindu-i de fiecare dată tot
alte şi alte straturi.

Ioan Es. Pop e un poet ca nimeni altul, tocmai în asta
constă marea lui personalitate, şi-a dimensionat discursul liric „ca la mama acasă”, fără a ţine cont de mode poetice sau de artificii stilistice şocante. Şi-a pus toate speranţele în poezia „de relexie ancestrală”, ce-şi are originea în orice suflet sensibil, nesupunând-o vreunei „resurecţii academice”. Cei care încearcă să-l alieze unei generaţii nu fac decât să-i ştirbească din originalitate, să-l
comute la o lume care niciodată nu-i va putea oxigena
creaţia. Cartea sa de debut „Ieudul fără ieşire” a făcut
furori printre iniţiaţii în poezie, criticii au cam rămas frisonaţi când au văzut comoara lirică dosită într-un sat
maramureşean, e drept, au fost şi unii
care au crezut şi poate încă mai cred că
poezia nu poate fi privită doar ca un
dat natural, plecând de la convingerea
că-n spaţiul liric e nevoie de ceva „cunoştinţe de arhitectură poetică” şi că,
oricât talent ai avea, dacă nu te supui
unei mode rămâi un rătăcit, un fel de
poet al nimănui. Deloc adevărat. Poezia supusă unui control mental riguros
îşi pierde din aura magică. S-ar putea
ca pe omul Ioan Es. Pop venirea în capitală să-l fi şocat şi să-i fi trebuit ceva
timp până să se adapteze, dar, cu certitudine, pentru poet nu a existat niciun
seism, din contra, poezia lui a zburătăcit, mai ales pentru faptul c-a fost deocheată de tot felul de grupuri şi grupu-

leţe ce s-au tot holbat la ea cu mirare, unii dintre confraţi
înţelegând-o, alţii privind-o ca pe o ciudăţenie, fără a reacţiona în vreun fel. Cred şi eu, să aduci Iedul cu întreg
arsenalul de tradiţii şi frumuseţi virgine în buricul Bucureştiului a provocat tulburări în minţile celor formaţi
la anumite standarde de „ control asupra poeziei”, stârnind multe nedumeriri şi-n rândul iubitorilor de poezie,
e ca şi cum ar fi apărut la pupitrul Filarmonicii Române un ţăran în straie maramureşene dirijând o partitură stranie. Poetul nu s-a lăsat contaminat de niciun impuls liric „urban”, şi-a eliberat tensiunile lirice cu aceeaşi naturaleţe, vocea
lui a rămas supusă aceluiaşi grai poetic trist şi şugubăţ, novice şi profund,
cu rădăcini în mitologia locurilor natale, aşezat în parametrii unei adânci
filosofii rurale, care oricum nu necesită interpretări şi reevaluări teoretice,
ci doar admiraţie şi trăire pură. Acesta
este spaţiul de manifestare lirică al lui
Ioan Es. Pop, ceea ce reuşeşte el în poezie nu-i decât expresia acestor impulsuri pur naturale, necosmetizate, întreţinute de un verb liric fecund, combustionat de imensul talent cu care l-a înzestrat Dumnezeu.
După ce-am dat un crochiu generic
poeticii sale, voi încerca să decriptez
suflul volumului de faţă, intitulat cât
se poate de banal ”Unelte de dormit”,
dar care deconspiră metaforic tot ce
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înseamnă sublim în viaţă, cu nuanţe fel de fel, cu lumini,
dar şi cu umbre. E drept, poezia lui Ioan Es. Pop poate fi
oricând acuzată de un surplus de sumbru, dar niciodată
de conspiraţie împotriva naturalului, este o poezie a luminii lăuntrice, a tot ceea ce înseamnă trăire netrucată
de prejudecăţi. Ei bine, „uneltele de dormit” despre care
se face vorbire în volumul de faţă compun magia fiinţei
noastre onirice, în bună parte însumează decorul copilăriei, originea lor este în sufletul de început de drum. Volumul este dispus pe patru părţi care, chiar dacă sunt exprimate în registre poetice diferite, respiră acelaşi oxigen
liric. Cartea se deschide cu un poem extraordinar: o tentativă de re-absorbţie în entitatea embrionară, poetul îşi
identifică viaţa cu viaţa unui bulb de cartof:” când eram
mic, visam să fiu şi mai mic. / mai mic decât masa, mai
mic decât scaunul, / mai mic decât cizmele mari ale tatălui./ cât un cartof, atâta mă visam /pentru că primăvara pe cartofi îi pu–/neau în pământ şi gata, /până toamna nu-i mai necăjeau. / mă visam în cuib, printre ei /dormind cu dulceaţa-n întuneric, / întorcându-mă pe-o parte şi pe alta vara / iar apoi căzând din nou în somn. /şi
toamna să mă trezesc tot nedormit / şi tot nespălat ca fraţii mei / şi când să dea cu sapa-n noi, să sar deasupra / şi
să le strig: nu mai săpaţi, / căci vin acasă de bună voie, /
dacă în primăvară mă puneţi la loc, / şi primăvară să fiu
primul pe care / îl aruncă înapoi în cuib / şi tot aşa, să rămân să dorm mereu, / din cuib în pivniţă şi din pivniţă în
cuib, / ani mulţi neîntors şi uitat./”
În „ inocenţa” unor astfel de poeme Ioan Es. Pop păstrează intreaga magie a purităţii copilăriei, tot farmecul somnului, iar partitura exprimării este una originală, de-o naturaleţe copleşitoare, cuvintele curg ca-ntr-o
înlănţuire magică. Cartoful lui Ioan Pop e un personaj
interesant, un substitut al copilului din noi, este cu mult
mai „uman” decât cartoful lui Tudor Arghezi şi mai „decent decât cel al lui Mircea Dinescu, are sentimente şi
trăiri autentice, are o viaţă ciclică netulburată de intemperiile „exterioare”.
Nu prea găseşti în spaţiul nostru liric astfel de poeţi
care să-şi consume trăirile poetice în afara oricăror influenţe de limbaj, aşa că oricare generaţie l-ar revendica,
ar da greş. În poezia lui Ioan Es Pop se cam… bea, dar,
atenţie!, se bea într-un mod atât de firesc şi natural încât eu, ca simplu cititor, aproape că nici nu observ acest
lucru, mă las sedus doar de farmecul atmosferei şi de
mirosul lichidului dinăuntrul sticlei. „Beţivănelile” poetice ale lui Ioan Es Pop au un ceva aparte, sunt tăcute şi îmbietoare, nobile şi triste, purtătoare de „aură duhovnicească”, iar sentimentele care ard în lichidul bahic
nu sunt deloc prefăcute, sunt sincere şi limpezi ca lacrima sau ca horinca de prune. La celălalt mare poet care
este sedus de acelaşi spaţiu de inspiraţie, mă refer la clujeanul Ion Mureşan, lucrurile stau puţin altfel, poemele acestuia sunt mai spectaculoase, cu evidente note de
teatralitate, controlate de un scenariu extrem de riguros. Poetul, conştient de forţa lor dramatică, îşi asumă şi
rolul de actor, lucru de altfel arhicunoscut în lumea literară. Admirabil este poemul lui Ioan Es. Pop „ o, cât
aş dori acum să mă rog. Dar în loc de asta” pe partitura
căruia se intersectează două sentimente, care, la prima
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citire, par a fi contradictorii, dar pe care poetul reuşeşte să le topească într-o simplă trăire euforizantă, omogenă, într-o cheie sumbră, ce respiră totuşi sub semnul
credinţei: ”o, cât aş fi dorit acum să mă rog. Dar în loc de
asta / stau şi tremur în faţa unei sticle pe jumătate goale / şi mă gândesc deja la următoarea ca la singura salvare. / nu, nu mă uit în lături sau în sus. / mă uit doar la lichidul dinăuntru, / care descreşte mai ceva ca untdelemnul / într-o lampă după miezul nopţii. / duhovnicul meu,
care stă câteva mese mai încolo, / biruit de propria lui sticlă, / nu se mai uită nici el la mine. /e clar că l-am dezamăgit, pentru că el e deja / la a cincea, pe când eu abia o
termin pe a treia. / şi când iese clătinându-se şi bombănind, / mă părăseşte orice speranţă: / nu, anul ăsta nu se
înnoieşte./ se schimbă doar data, se schimbă doar sticlele,
/ se schimbă doar preţul, / pentru că ăsta în crâşma căruia
beau / să supravieţuiască şi anul ce tocmai începe, / altfel
eu unde aş mai bea? /o, da, anul omului tocmai se – nnoieşte / numai că va fi mai lung ca alţi ani, /deci de aceeaşi
bani voi bea mai puţin ca anul trecut / şi cu doza înjumătăţită cum să te mai rogi / cu aceeaşi ardoare şi cu ardoarea înjumătăţită / cum să mai aspiri la mântuire /şi fără
mântuire cum să mai crezi că-ntr-o zi /duhovnicul va reveni şi te va lua de mână / şi te va duce acolo unde / nu-i
dependenţă, cheltuială şi suspin?/”.
Ioan Es. Pop îşi schimbă registrele lirice asemenea
unui maestru al jazz -ului care improvizează muzica cu
multă uşurinţă, dar nepărăsind nici o secundă teritoriul
logicii. Ceea ce citim în capitolul „priviri după alecsandri
& co” este dovada unei manipulări şi disponibilităţi extraordinare a verbului poetic .Tocmai în asta constă farmecul poeziei sale, în varietatea exprimării poetice fără
nici cea mai mică diluare a fondului ideatic şi fără căderi
în desuetudine. Lejeritatea utilizării unui limbaj „străin”,
din afara repertoriu stilistic, şi punerea lui pe un portativ clasic constituie o adevărată artă lirică, poate că de la
Nichita Stănescu nu mai avem un poet care să exerseze
atâtea mutaţii în structura verbului poetic fără a-şi pierde în nici un fel suflul creator. Spre deosebire de Nichita,
care joacă totul pe cartea raţiunii, a unei discipline poetice construite în timp, la Ioan Es. Pop totul pare a veni
pe cale naturală, fără a forţa în nici un fel nota. De exemplu, în poezia „ din văzduh, cumplita iarnă cerne norii de
zăpadă” poetul nu schimbă decât decorul, carnaţia poemului pare să rămână aceeaşi, iar vibraţiile sentimentale ce fibrilează versurile sunt neschimbate, ele generează în sufletul cititorului aceeaşi atmosferă feerică: ”de
acum, legat cu lanţuri de un leagăn în ogradă, /pe copil or
să tot cadă fulgi cu colţi sticloşi de lup. /va fi trup doar ca
să moară cel ce n-a fost nicicând trup. / iar şezând în bibliotecă, mult se va mira străinul. / va lăsa deoparte cartea şi va da deoparte vinul. / nu de moarte o să-i pese, ci
de veşnicia ei. /va fi doar un fel de mâine încheiat la ora
trei. / fiara va intra cu jale, dac-o să mai fie când. / vor
bea ceaiuri lungi pe prispă, pufăind din ţigaret. /vremea
se va toarce moale, timpul va mişca încet./ şi când neguri
arzătoare se vor prăbuşi alene, /s-or acoperi de carne şi
vor aţipi în vene, /unde sângele-i va duce spre întâiul lor
strămoş. / fioros va bate gândul, sumbri fi-vor şi frumoşi.
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/ lungi troiene călătoare îi vor clătina puţin. / va fi plin de
întuneric, iar opaiţul va fi plin.”
Pe lângă melodicitate şi ritm, poemul poartă cu sine
o încărcătură emoţională aparte. Durerea, melancolia şi
moartea, doar sub o adiere aluzivă, sunt nervii acestui
cânt al dezamăgirii. Ioan Es Pop aruncă peste text şi ceva
din parfumul eminescian, sporindu-i astfel forţa ideatică şi, în acelaşi timp, înviorându-i cuvântul. E o dovadă
în plus că poetul are atâta disponibilitate în portofoliul

c

VREAU ALTĂ REALITATE.
ARTĂ, MERG PE MÂNA TA

Constantin Iftime şi-a amânat debutul ani în şir, cred
că dintr-un exces de autocenzură, poetul dă dovadă de
multă exigenţă în evaluarea poeziei. O altă temere a autorului e puţin bizară: se crede un neînţeles, chiar şi-n
volumul de faţă poetul opreşte curgerea poemelor încercând, prin tot felul de note de subsol, să-şi explice sentimentele şi trăirile care i-au întreţinut combustia pe parcursul genezei acestora. Aceste mici intervenţii, ce apar
sub forma unor scurte eseuri, nu dau deloc bine poeziei, îi limitează mesajul, îi
înmormântează misterul.
Acest joc poetic poate fi
privit şi ca un afront adus
cititorului, şi apoi el este
singurul beneficiar al fanteziilor creatorului, nu înţeleg de ce trebuie să-i fie
disciplinate gusturile, de
fapt el reprezintă detectorul ideal al sentimentelor
emise de sufletul poetului,
el e cel care simte, de multe ori mai bine decât creatorul, vivacitatea creaţiei,
fiinţa lui este ecranul pe
care sunt proiectate trăirile celui care comite actul de creaţie. Orice gest
redundant al scriitorului
îl poate enerva şi chiar îndepărta de esenţa scrierii.
Cu toate astea, fără nici o
rezervă pot afirma că volumul de faţă „Vreau altă realitate. Artă merg pe mâna
ta”, apărut de curând la Editura „Tracus Art”, este unul
împlinit, trecut prin ciur şi prin sită, cu o forţă ideatică
de invidiat, rezultată în urma unor lecturi solide, a unor
trăiri la foc încins, chiar dacă poemele sunt scrise în diferite etape ale vieţii, nu apar falii supărătoare în structura
cărţii, toate rezonează sub acceaşi comandă sufletească.
Poezia lui Constantin Iftimie arde mai multe paradoxuri, se vrea o poezie în afara provincialismului şi, în
fond, este o poezie care consumă din plin elementul provincial, nu găseşti poem care să nu-şi tragă seva din memoria vie a copilăriei poetului, trăită pe câmpurile arse
de soare de pe dealurile Zlătunoaiei. Până când şi limba-
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talentului său, încât dintr-un joc poetic poate compune
o adevărată bijuterie.
Imagistica poetică a lui Ioan Es. Pop este de-o ingeniozitate aparte, pozele ce ne sunt oferite atacă spaţii stranii, fiind purtătoare de multă magie „regională”, oricând
revendicate de realitatea locului natal, substanţa vizuală
este numai şi numai naturală, în versurile sale nu găseşti
nimic care să te deranjeze, să te irite. Poemele lui Ioan Es.
Pop sunt curate ca lacrima lui Dumnezeu.

jul, oricât de curăţat de „provincialisme“ se vrea a fi, este
unul de-o naturaleţe izbitoare, cu note specifice acestor
ţinuturi. Apoi, poetul se străduieşte să se supună „canonului de înaltă elevaţie”, dar lasă poemele să sfârşească în
sălbăticie, iubeşte clasicii, dar comite poeme postmoderne, el este pentru o limbă poetică puternică, în schimb
domnia sa scrie cât se poate de natural. Cel mai important lucru este faptul că poezia sa este originală, dispusă pe o partitură ideatică solidă, combustionată de trăiri „nervoase” şi sănătoase, nicicând nu dă semne de improvizaţie, din
contra, poate că uneori e
prea mentală. Cât priveşte titlul volumului, acesta
e cât se poate de potrivit,
într-adevăr, poetul merge
de la primul până la ultimul poem pe mâna artei autentice, ansamblând
eşantioane de trăiri întro realitate paralelă cu cea
pe care e nevoit s-o suporte zi de zi. În noua lui realitate dă mâna nestingherit atât cu Homer cât şi cu
Ezra Pound sau T.S. Eliot,
dar şi cu poeţii români
contemporani pe care încearcă să-i ţină oarecum
la distanţă spre a nu-i influenţa creaţia, discursul
lui poetic e unul extrem
de bine personalizat, cu furii şi răzvrătiri personale. Spre
a nu fi învinuit de „epatare”, poetul îl împovărează pe
domnul K. cu aroganţele sale, încercând să trezească cititorul din clipoceala sentimentală şi să-l determine să-i
gândească poezia, să i-o interpreteze şi altfel decât emoţional. Ei bine, acest gest este puţin riscant pentru poet,
poezia nu este rodul unei anumite culturi poetice, ci proiecţia rafinată a unor trăiri autentice. Prin asta nu contest în nici un fel originalitatea poemelor sale, din contra, vreau să spun că una face şi alta vinde, e cert, poemele nu-l mai ascultă, îşi fac de cap într-un mod plăcut.
Până când şi frumuseţea poate cădea pradă acestui joc al
livrescului cu naturalul, poftim un exemplu:”...FrumuseHYPERION
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ţea devenise femeie publică, vetusă şi amară /Aştepta să-i
răsară în părul rărit şi acrit, /Deasupra gurii, printre vinişoare şi fâşâit de piele bătrână, /Iar mugurii pubertăţii.
/ În rănile lor, / Se făcuse umbră. /Sus, sânii, liberi, se umflau iar sorbind lacomi aerul. / Prietenii se învârteau pe
dedesupt. Beau bere multă. Căscau./ În piept nepriceperea
le călăuzea gândurile./Întindeau mâinile, care ies printre
blocuri. / La câte-o intersecţie, / Se privesc unele pe altele, / Pelicule de molecule vorbitoare şi degete./ Altele /Îngreuiate de-o simţire gravă. Era duminică, / Linişte./Va
veni până la urmă o altă fată. Se lăsase chemată. Icneşte
şi plânge la colţul străzii, / A vrut cu ea să dăinuie toată
puritatea lumii. /Ea strigă după alte fete. Aruncă pudra
între ele. /Pe ascuns se ruja repede-repede. /O linie de rimel ajungea până la mine /Şi se ducea mai departe. / Mă
temeam pentru poeţii tineri. Se va afla totul. / De la o femeie a lui Dostoievski, Un poet strâmb şi abject, c-un cap
iradiant, într-o garsonieră pe Magheru, /La etajul zece, /
A înnebunit brusc./ A înnebunit şi ca semn al nesăbuinţei de-a uita femeile lui Kafka, / Ale lui Flaubert, Tolstoi,
Joyce / Sau chiar Nabukov. / Mergea pe-o cale scurtă, absconsă, a expresiei poetice. /Aşa, / Nu-i loc pentru iubire în
poezie. Dreptate, adevăr contradictoriu. / Vreau ritm, cuvinte puternice, împerecheate la întâmplare. /Frumuseţe
pură, / Nu mai vreau a ta raţiune de dimineaţă până seara. Vreau altă realitate! /Frumuseţea mă ascultă până la
capăt, /Frumuseţea îmi zâmbi- /Şi dacă frumuseţea săvârşeşte o cruzime, o neruşinare, se cade s-o apărăm, /S-o ascndem pentru totdeauna? / Fără profeţie nu vei mai scrie
un vers! / Şi frumuseţea îmi cârpi o palmă /Mă muşcă de
gât. /Era iraţională, cu pasiune orbitoare, / cu un sex vizibil în cap, în gură şi pe fiecare element al trupului ei trist.
/ Pentru cine am venit aici? / Spune! / Vreau şampanie ca
să mă distrez, / Caviar cu bob subţire ca să curgăp tot la
vedere, / Să se scurgă pe gât, prin esofag, prin maţele purificate, prin ficat, prin rect. / Sau printr-un locaş secret al
coloanei, / unde un iubit şi-a uitat unghia / Apoi i-au crescut încă două picioare, / Au ţâşnit aşa dintr-o dată alte tot
mai dolofane. /Însă fără nici o mână. / Iar mâinile sus fluturau, / Subţiri şi diafane, / Nu părăseau coardele puternice ale unei simţiri din aer a zilei. /Încercam să le opresc
să nu cadă grele,/ Urâte /Pe lângă trup. / Atunci frumuseţea, cu trupul măcinat de atâtea substantive, / De epitete
nevrednic, senzuale, flămânde, / Îşi ceru iertare- / Eu vă
voi spune totul, repet, în clipa îngrozitoare a spaimei! / Şi
dispăru brusc după aceea.”
Acest poem este, de fapt, crezul poetic al autorului.
Constantin Iftime pare lehămisit de tot ceea ce înseamnă frumuseţe, senzualitate, nevrednicie în poezie, merge doar pe mâna „poeziei raţionale”, care antrenează în
carnaţia ei lirică doar ritm şi cuvinte puternice. Ce-s
alea? Deh, fiecare cu poftele lui, dar se pare că prin ceea
ce scrie se contrazice din greu. Cu toate astea, în volumul de faţă găsim nenumărate poeme răsfăţate de cele
mai curate sentimente, de nostalgia locurilor natale, de
amintirile copilăriei, de mirosul laptelui de la ţară. Abia
aceste poeme trăite cu atâta curăţenie dau greutate şi
consistenţă cărţii de faţă, vă invit la o mostră de poezie
curată ca lacrima prunciei, chiar dacă se vrea dispusă
pe un portativ sobru, cu puternice accente de maturi-
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tate, aceasta rămâne de-o naturaleţe aparte: ”Despre liniştea prunului /Şi a fructelor umile şi verzi, / Apoi despre încleştarea lor de-a părăsi poezia, / Pe toate aceste cuvinte ar trebui să le cunoască / cei care ne judecă tandreţea / În această primăvară. / Alături, printre ele, /Cum
ne privesc încremenite din mijlocul zilei, / Stă copilul. /
Burta moale de ied, / Înseşi firele creţe de păr ţineau să
fie atente în acea dimineaţă. / Acum putea uşor să-şi închipuie ceşti de lapte cald în fiecare colţ, /În fiecare pătrat.
/ Demult, cu el vroiam să sacot mişelnica artimetică din
casă, /Calomniile oricărei măsuri din lucruri. / Bucuria
cerească seamănă mai degrabă cu o sitorie de demult. /
Cum nu avea o cunoaştere exactă a acestor vecine regate,/Copilul arăta brusc tenacitate:–Ah, mamă, strigă, cuvântul tău luminează! / Sunt erou aşa cum mi-ai cerut.”
Oricâte eforturi ar face Constantin Iftime să scrie o
poezie delicată, rotundă, lipsită de asperităţi, aşa după
cum îi dictează conştiinţa, nu reuşeşe, sufletul îi scoate la suprafaţă altceva: poeme vii, abisale, lipsite de orice standard teoretic. Ele îşi lucrează cu de la sine putere scenetele ideatice, fără a se lăsa controlate de tot felul de „insinuări” ale minţii, expun trăirle poetului fără
perdea. Ei bine, abia prin aceste poeme autentice, prin
astfel de texte Constantin Iftime respiră ca un poet autentic. Poezia nu are nevoie de direcţionări exterioare,
ea se înscrie de la sine în linia artei, ea se lucrează direct pe suflet, oricâte zorzoane ai încerca să inventezi
odată şi odată tot te vor trăda, cititorul simte de la o
poştă partea impusă. Jocul caleidoscopic ce respiră la
nivelul metaforelor orchestrează cu mult succes imaginarul poetic, vocea lăuntrică perforează epiderma rigidă pe care adesea încearcă s-o impună autorul, asistăm la un spectacol tumultos avându-i drept protagonişti pe creatorul liber şi dublura sa raţională. De multe ori fantazarea e controlată, este supusă vectorilor logicii, paralizând aripile imaginaţiei. Nu sunt multe astfel de poeme, doar cele care antrenează în materia stilistică mult livresc. De asemenea, intervenţiile poetului cu tot felul de explicaţii de dragul de a-l ajuta pe cititor să-i decodifice gândurile sunt... foşnăitoare, strangulează elanul fanteziilor, dirijând interpretarea spre
zone strâmte. Cele mai multe dintre poeme au viaţă, au
narativitate, impun valoare. Atunci când Constantin Iftime îşi lasă poezia să-şi vadă de cuvintele ei, când o
lasă în voia sufletului, avem de-a face cu poeme extraordinare, concretul lumii nu face decât să denatureze
lumea poetică. Sunt convins, dacă nu moşea ani buni
această carte, acum aveam în faţă câteva volume distincte şi distinse, cel puţin de aceeaşi forţă lirică precum acesta, cărţi de primul raft. Prin aceste câteva versuri putem defini respiraţia creaţiei lui Costantin Iftime: ”Cuvântul însuşi vine / Doar pentru asta vine / suferinţa acea învolburată îmi caută bunăvoinţa, slăbiciunea. / Am smuls cuvântul sfâşiere din puterea slăbiciunii, / Cuvântul se zbătea în mână ca un câine lovit, / incisiv câine. / Nu câinile cu aripi de deasupra, nu fulgerarea unui vis, / Nu prietenia, nu fidelitatea- /Scânteia
concretului lor mi-a ars mâinile...”

Cronică literară

Vasile Spiridon

c

ÎN ŢARA LUI VICEVERSA

Consecvent cu sine însuşi, Mircea A. Diaconu pare să
se fi specializat în analizarea clasicilor noştri de la litera C
a dicţionarului. Creangă, Cioran şi chiar unicul Calistrat
sunt urmaţi acum de Caragiale, prin apariţia cărţii I.L. Caragiale. Fatalitatea ironică (Ed. Cartea românească, 2012).
Avem de parcurs acum un eseu critic ce ne întăreşte la finalul lecturii convingerea că autorul lui Cănuţă, om sucit
se situează, împreună cu opera sa, într-un regim „transfrontalier“ care face posibilă trăirea în „viceversa“. Acesta este centrul nodal – al paradoxurilor logice – de unde
porneşte întreg demersul unei ample despletiri critice, urmată la nivelul tuturor articulaţiilor studiului. Pentru criticul sucevean, I.L. Caragiale este descălecătorul unei ţări
(textuale) a lui viceversa, unde totul este posibil şi substituibil cu opusul său, perfect încadrabile principiului „coincidentia oppositorum“ (cu suprema condensare în
specificul moft românesc). Dar, în
acelaşi timp, este şi încălecător peste fruntariile a două secole ale unei
„frumoase epoci“.
Aparţinând mai degrabă modernităţii, cu incorigibilul său spirit ludic, peste care se plachează scepticismul incorigibil, I.L. Caragiale se
ţine deoparte de radicalismul formelor, de fanatismul ideologic de orice
fel, de realitatea unică spre care aspira marea epistemă a secolului trecut. El este fascinat nu de realitate, ci
de iluzia ei, ale cărei fundamente nu
sunt de găsit nicăieri altundeva decât
în neant. Funciarmente anti-empiric,
cel care îl considera pe Kant un moftangiu este şi un anti-iluminist. Sau,
mai curând – în spiritul eseului de
faţă –, viceversa, el constatând eşe-
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cul raţiunii iluministe, al concepţiei pozitiviste şi al viziunilor polarizante. Dar, ne atenţionează Mircea A. Diaconu, nu este vorba despre un eşec alienant, angoasant, ci de
unul resimţit euforic într-o lume a relativismului, aflată în
perpetuă mişcare, unde totul este iluzie şi interpretare pe
marginea obiectivităţii disipate în detalii.
Detaliul pătrunzător, anecdotica, descrierea (nu una
făcută de dragul tranzitivităţii, ci având funcţie precisă în
„peisajului social“) au în intenţie răsturnarea logicii şi a bunului simţ devenit clişeu. Principiul lui „viceversa“ devine legitimator şi ordonator al absurdului, neantului şi vidului. „Până la Urmuz pare să nu mai fie decât un pas. Pe
care Caragiale îl şi face uneori. [...] Dar miezul metamorfozelor caragialeene nu e nici absurdul, nici alienarea, poate nici măcar neantul, ci plăcerea. [...]
Aşadar, nu absurdul, nu alienarea, nu
neantul, în nici un caz anxietatea sau
angoasa. Chestiuni discutabile, oricum, şi la Urmuz“ (p. 55). Şi mai departe: „Caragiale opreşte «analiza» la
jumătate, şi în pragul absurdului, şi
în pragul alienării. Cealaltă jumătate o face Urmuz, peste câteva decenii.
Şi dacă analiza rămâne la jumătate,
poate că acest lucru se întâmplă pentru că I.L.Caragiale rămâne un ironist
hedonic, nu un tragic.“ (p. 60)
Este remarcabil efortul universitarului sucevean de a lucra pe două
planuri: al teoretizării şi al exemplificării adecvate. Astfel, el aduce în sprijin citate în care I.L. Caragiale îşi exprimă de mai multe ori convingerea
că lumea este doar reprezentare – sau,
mai bine spus, joc de reprezentări –
şi, prin urmare, interpretare. Mecanismul care pune în mişcare lumea
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operei, cu personajele şi întâmplările sale, dă un puternic sentiment al fatalităţii – adevărat principiu ordonator al lumii caragialeene. Aflat în culisele derulării faptelor, un spirit demonic se joacă în mod cinic cu mecanismul sofisticat pus tot de el pe rol. Lumea nu poate fi construită, pare să afirme I.L. Caragiale, decât ca farsă şi în
jucarea ei trebuie văzută fascinaţia lui pentru spectacol:
lumea este un spectacol, iar teatrul (un „teatru al limbii“)
se joacă în viaţă. Şi aceasta pentru că I.L. Caragiale consideră lumea din perspectiva omului de teatru dornic de
înscenări şi parodieri, pentru că este aplecat mereu spre
mecanisme tehnice, decoruri, artificii, reprezentaţie. Viaţa ca teatru, ca iluzie, ca aparenţă şi inconsistenţă într-un
şir de ipoteze substituibile în clar-obscur – aici este văzută de Mircea A. Diaconu a fi miza scrisului caragialean,
ivit din conştiinţa jocului. Pînă la urmă, nu se construieşte un decor, ci o lume a hazardului şi a iluziei, în care sensul se pierde, pentru a face loc formelor goale ale butaforicului şi kitsch-ului. „Paradoxul din care se hrăneşte, însă,
scrisul său e următorul: hazardul devine fatalitate, absurdul devine logică, lipsa de sens, sens. Curiozitatea epistemologică generează, în fapt, un comic metafizic şi textual: în
spatele fatalităţii nu-i decât o conştiinţă lucidă şi sceptică,
creatoare de lumi textuale, împlinindu-se exclusiv în virtualitate. Astfel, în spatele lumilor, autorul: cinic, pervers, ludic, histrionic, amoral, narcisist. Un Demiurg în care se ascunde un Demon. Prin urmare, fatalitatea nu-i decât ironică. În spatele ei nu lume trebuie să căutăm, ci inteligenţă
şi conştiinţă a artificiului“ (p. 170).
O logică strânsă a ideilor, care este împânzită de-a lungul cărţii, ne facem să înţelegem cu claritate de ce I.L. Caragiale nu este un creator de lume „realistă“, ci un constructor de semne pentru care lumea devine pregnantă
tocmai pentru că este pur şi simplu dătătoare de sens, pentru că este lume a enunţării. Sintaxa caragialeană este născătoare de lume, situaţiile de limbaj care creează lume fiind prioritare lumii ca atare. Marele scriitor priveşte cu un
ochi spre lume, cu celălalt, spre propriul discurs sau chiar
spre sinele care priveşte spre lume. Lumi virtuale se mişcă
haotic, atrase centripetal de tendinţa împlinirii unui sens.
I.L. Caragiale construieşte în virtual, cu o accentuată conştiinţă a ipoteticului, faptele însele fiind reconstituite prin
interpretare, într-un joc al iluziilor şi al deziluzionărilor
(„Cu cât mai consistentă, cu atât mai iluzorie lumea. Căci
realul e depăşit prin excesul de real, limbajul, prin pulverizarea comunicării“ – p. 189).
Nu este neglijat în eseul critic I.L. Caragiale. Fatalitatea
ironică nici faptul că actul rostirii rămâne esenţial pentru
cititorul îndemnat de nenea Iancu, printr-un dialog subteran bazat pe complicitate şi amuzament reciproc, să-şi orienteze atenţia înspre autonomia textuală, nu înspre diversitatea lumii, adică înspre realitatea pulverizată, disipată.
Lumea pe care o creează cel care scris Năpasta îl vizează pe
cititor, fără de care ea nici nu ar exista. Provocat subversiv,
cititorului i se înscenează o confruntare între lumi şi între
viziuni. Lumea conturată este doar o consecinţă şi, dacă
pare vie, adevărată, reală, asta se întâmplă tocmai pentru
că se articulează dintr-o succesiune de semne.
Mircea A. Diaconu ne avertizează că I.L. Caragiale nu
agreează convenţia literaturii ca lume şi tocmai de aceea
asupra lumii sale apasă ironia. Ironia şi relativitatea a toate
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şi a tot sunt consecinţa substituirii realului cu tehnica înregistrării şi interpretării lui. „În fond, asta face Caragiale:
o anatomie a iluzoriului şi, prin reflex, o fenomenologie a
aparenţei“ (pp. 123 – 124). Pendulând între ironie şi scepticism, avantajul scepticului este că, mefient de toate, el
poate să persifleze sau să denunţe orice („Întreaga pledoarie ironică e îngroşată pînă la caricatură, şi afirmarea prin
negaţie devine o negare prin afirmaţie“ – p. 200). Scepticul Caragiale, cu îndoiala lui destructurantă, priveşte acest
spaţiu al desfăşurării textuale cu voluptatea rafinată a spiritului său ludic şi fără vreo resimţire a crizei limbajului.
Dorind revenirea la ordine, armonie, instituire de sens,
I.L. Caragiale face din tehnică un principiu ordonator, a
cărui consecinţă ar putea fi accesul la adevăr. Autorul Conului Leonida faţă cu reacţiunea instituie contextul ca fiind prioritar în ordinea adevărului. În felul acesta, potrivit teoriei secundarului, textul trece în planul al doilea, în
timp ce contextul părăseşte zona aglomerată cu date conjuncturale nesemnificative, pentru a se umple de sens. Astfel, contextul devine text în toată regula, pentru a da, sub
semn ludic, consistenţă iluziei, în condiţiile în care lumea
reală nu are nici un fel de consistenţă palpabilă. Plasarea
în marginea textului şi în miezul contextului este văzută de Mircea A. Diaconu ca fiind o perspectivă convenabilă de unde se poate accede la datele întrevăzutului adevăr. Şi totuşi, Caragiale nu este interesat neapărat de adevărul lumii, ci de felul cum lumea este proiectată ca existenţă. „Ciudat cum, fără a fi însufleţit de iniţiativă, fără a
fi un învingător şi cu atât mai puţin un erou, Caragiale stă
în mijlocul vieţii de parcă ar sta în afara ei. Ori viceversa,
ar spune Caragiale însuşi. În permanenţă, între sine şi viaţă e o distanţă – ca aceea dintre periferie şi centru – care-i
permite să adauge receptării veninul – de nu chiar drogul
– iluziei“ (p. 188).
Mircea A. Diaconu atrage atenţia prin noutatea şi pertinenţa opiniilor emise în orizontul tematicii abordate,
prin foarte buna aşezare teoretică a demonstraţiei, prin
reluarea periodică a unor idei care dau coerenţă şi înţelegere deplină demersului întreprins. Eseul critic de faţă, ce
denotă spirit de sistematizare riguroasă, se remarcă prin
nuanţele aduse, autorul său fiind consecvent cu principiile
constitutive ale operei caragialiene, pe care o cunoaşte în
detaliu. Pentru a-şi dezvolta ideile, istoricul nostru literar
a ales un corpus de texte adecvat cercetării şi s-a oprit cu
seriozitate maximă mai ales asupra unor fragmente mai
puţin cunoscute, chiar şi pentru cei dintre noi care se consideră într-un fel sau altul pricepuţi în domeniu.
Este de apreciat la cartea I.L. Caragiale. Fatalitatea ironică ambiţia lui Mircea A. Diaconu de a investiga teritoriul vast al ontologiei lumii caragialeene şi de a face conexiuni justificate între părţi ale diversificatei opere. Relaţia
cu textele supuse analizei nu a fost condiţionată sau dirijată de bibliografia critică, utilizată aici ponderat şi cu mefienţă. Criticul porneşte de la texte, dar nu îşi permite să
creeze falsa impresie că fără confruntarea de opinii nu se
poate situa lucid în domeniul interpretării. Dezinvoltura
sa critică, mobilitatea scrisului, stilul deschis şi inteligent
îl feresc de erorile de poziţionare. Mircea A. Diaconu dovedeşte adecvarea la text specifică profesioniştilor autentici ai criticii şi istoriei literare, făcând interpretări corect
nuanţate şi observaţii interesante şi originale.

Cronică literară

Dan C. BADEA

Un florilegiu de poezie română feminină
tălmăcit în dulcele idiom

c

Ce te faci dacă împărtăşeşti opinia călinesciană că
avem o „literatură superioară“, însă, cel puţin în spaţiul
culturii italiene, puţin tradusă şi încă şi mai puţin promovată (Roberto Merlo)? Ai nevoie, ca traducător, să oferi o
viziune cât de cât unitară şi să te angajezi în proiecte cu bătaie lungă. E ceea ce îl preocupă intens pe italienistul Geo
Vasile, care, numai în ultimii şase ani, a tradus, în volume
separate, din Mihai Eminescu, George Bacovia, Ion Vinea,
Gellu Naum, Daniel Corbu etc., dar a şi alcătuit două antologii, dintre care una a poeţilor români de la Eminescu
la Cristian Popescu (Atroce serenità), şi alta a poeziei feminine contemporane.
O inspirată iniţiativă culturală şi un curajos gest de
„marketing“ literar reprezintă selecţia de texte recent traduse în italiană din poezia noastră feminină din ultimele circa trei decenii. Opţiunea traducătorului Geo Vasile
poate avea darul să stârnească interesul pentru o poezie
vag sau deloc cunoscută cititorului italian amator de poezie şi să constituie, de ce nu, o posibilă poartă de intrare
în „republica mondială a literelor“ (P. Casanova). E vorba de un interes pe care lectura îl validează prin calitatea
multora dintre textele propuse, prin acurateţea şi supleţea
traducerii. Dar şi de un gest curajos, căci literatura italiană prezintă o caracteristică inconfortabilă, de care abia în
ultimele decenii încearcă să se dezbare: poetele au intrat
mai greu în canon (în antologii), acesta fiind mai degrabă
unul „masculin“; există în Italia o tradiţie literară consolidată, cu specificităţi, rigori şi tendinţe la care multe poete
n-au aderat întotdeauna.
Florilegiul nu este alcătuit doar din poezii ale poetelor
deja intrate în canonul literar. Se propun şi profiluri lirice mai puţin vizibile pe piaţa noastră literară, dar, în general, pline de prospeţime şi capabile să ofere alternative poetice semnificative. Astfel, valorile consacrate şi cele
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„emergente“ / alternative vin să se susţină reciproc în cadrul antologiei.
Sunt voci în stare să se exerseze pe registre multiple,
modulate, în adânc, de cam aceleaşi obsesii. În prefaţă, traducătorul semnalează complexitatea şi diversitatea scenariilor lirice, iscate dintr-o devorantă combustie interioară. Ceea ce se conturează este o aventură a imaginarului
în plină expansiune. Iar traducătorul Geo Vasile are grijă să încadreze acest peisaj liric în contextul istoric (ieşirea din totalitarism) şi să facă o trimitere, deloc întâmplătoare, la poetica lui Mario Luzi: căutarea „râvnitei revelaţii“ la poetele de limbă română aminteşte de acel „conoscere per ardore“ promovat de poetul italian.
Să vedem ce imagine i se oferă cititorului străin despre poezia noastră feminină şi dacă, în privinţa actului
de traducere, se poate vorbi de o avansare spre acel visat „original dublu‘‘ (Paul Ricoeur), ce ar rezulta din
balansul dintre inventivitate şi fidelitate (sau penitenţă) faţă de structurile limbii în care s-au reîntrupat textele scrise în româneşte. Mica antologie bilingvă (166 de
pagini) conţine o notă introductivă şi scurte prezentări a
11 poete, din opera cărora sunt selectate câte 4, 5 sau 7 poezii (ori fragmente poetice). Fiecărei poete i se dedică în
jur de 10 până la 12 pagini, ordinea în care o poetă apare în volum fiind cea descrescătoare a vârstei: Angela Marinescu (născută în 1941); Ruxandra Niculescu (născută în 1949, plecată în Germania în 1979 şi ulterior stabilită la Zürich); Ioana Crăciunescu (1950); Marta Petreu
(1955); Gabriela Creţan (1955); Mariana Marin (19562003); Irina Nechit (născută în 1962, ea reprezintă „noua
generaţie postmodernă din Republica Moldova“, dar e şi
membru USR); Ruxandra Cesereanu (1962); Aura Christi (1967); Eugenia Ţarălungă (1967); în fine, Linda Maria
Baros (născută în 1981, studii strălucite în Franţa, laborioasă traducătoare în franceză şi română).
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Titlul cărţii este împrumutat dintr-o poezie a Angelei
Marinescu: „rezistenţe arse“ este metafora histrionismului
neputincios, scrie Geo Vasile, steril şi manierist ce-l bântuie pe poetul român contemporan. Iată un fragment din
„Resistenze bruciate“: „ da noi, / gli scrittori divennero resistenti allo scrivere. / Divennero professionisti della resistenza allo scrivere. / lo scrivere non ha più alcun potere su
di loro” (“la noi, / scriitorii au devenit rezistenţi la scris. /
ei au devenit profesioniştii rezistenţei la scris. / scrisul nu
mai are nicio putere asupra lor“).
S-a observat că există în poezia feminină italiană de azi
o ciocnire între „instanţe contrare“, o „acută percepţie a
aporiilor realului“. Oarecum asemănător, poetele de limbă
română sunt înfăţişate cititorului italian ca fiind „bipolare“: după „ritualul barbar“ al expierii şi jertfirii, cuvântul se purifică, devine Text (ceea ce, ca să
păstrez paralela cu exegeza poeziei italiene, nu anulează conştiinţa violenţei pe care o posedă însăşi scriitura poetică). Traducătorul apasă asupra confruntării dintre materie, senzualitate
şi spiritualitate, observă o decolare în oniric şi fantastic, un joc
în contrapunct între rebeliune,
sarcasm, pe de-o parte, şi dragoste, credinţă religioasă, pe de
altă parte.
O mişcare punct-contrapunct este vizibilă şi în raporturile stilistice dintre poete. „Silogisme lirice“ şi o poetică de factură „conceptual-minimalistă“
la Ruxandra Niculescu, dar „suavitate şi monstruozitate“, baroc
şi neoexpresionism la Gabriela Creţan („una dizione-visione
di quasi imminente apocalisse“),
ori, la Mariana Marin, o sinteză
de nefericire şi fragilitate pe fondul unei „feroce singurătăţi“, o lirică în care se împletesc semnele unui „calendar al autodistrugerii“.
Grupajele din creaţia fiecărei poete sunt precedate de
câte o formulă menită să dezvăluie atitudinea dominantă: „fructele mâniei“ (Marta Petreu); „graţioasa cruzime“
(Irina Nechit); „tânăra parcă borderline“ (Eugenia Ţarălungă); „violenţă şi dezinvoltură“ (Linda Maria Baros) etc.
Ne-am putea întreba: unde-s alte poete, de la Ana Blandiana şi Ileana Mălăncioiu şi câte alte scriitoare foarte cunoscute, pentru lirica anilor ‚70-‘80, până la, să zicem, mai
încoace, o Ruxandra Novac? Bănuiesc că răspunsul ţine
de faptul că, pentru Geo Vasile, traducerea este un act de
interpretare controlat de existenţa unor puternice afinităţi cu literatura pe care o traduce. De aceea, înţeleg justificarea, mai puţin justeţea prezenţei anumitor nume în
această antologie.
O sarcină dificilă: ce fel de poezii să fie alese ? Sunt propuse poezii relativ scurte, care să sugereze timbrul specific
al scriitoarei, percutanţa expresiei lirice. Rezultatul căută-
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rii echivalenţelor lirice este o suită de mici bijuterii. Ceea
ce nu înseamnă doar fidelitatea sau adecvarea la textul tradus, ci şi facilitarea unei lecturi a acestuia în oglinzi lingvistice paralele. Adică traducătorul introduce o alteritate
benefică: virtualităţi sau fărâme de expresivitate, insesizabile înainte de traducere, ies la iveală şi se răsfrâng asupra
textului poetic care a fost tradus.
Se acordă atenţie deosebită fiecărui nivel compoziţional: fonetic, morfo-sintactic, lexical, stilistic. Bune rezolvări sunt, de pildă, la Marta Petreu: „Il vestito di ogni giorno di Marta“ („Rochia Martei cea de toate zilele“), „La
discesa degli angeli“ („Coborârea îngerilor“), „La falange“
(„Falanga“). „Stampa“ de Ioana Crăciunescu e un model
de traducere. Se poate observa într-un singur vers din
„Ultima sbornia“ („Ultima beţie“) de Ruxandra Niculescu înfrângerea tentaţiei de a traduce
ad litteram: „Assetati / ci riempiamo / un’ultima volta / i calici
degli occhi“ („Însetaţi / ne mai
umplem / o ultimă oară / cupele
ochilor“) – unde i calici este preferat termenului le coppe (cupe),
primul fiind simţit ca mai bogat
în conotaţii (potir, caliciu floral
etc.). Muzicalitatea duios-nevrotică din lirica Marianei Marin este bine captată în “Elegie”
sau în “M.M.”: “Le linee del mio
palmo sinistro / sono stupendamente simili a quelli del mio palmo destro. / Non so cosa significhi
questo per i chiromanti. / È come
fossi venuta al mondo pregando.“
(„Liniile din palma mea stângă /
seamănă uimitor cu cele din palma mea dreaptă. / Nu ştiu ce înseamnă pentru chiromanţi asta.
/ E ca şi cum aş fi venit pe lume
în rugăciune.“).
Şi în italiană metafora din
poezia Lindei Maria Baros îşi
păstrează neştirbit caracterul de „mitralieră textuală gen
Tristan Tzara“: „E il mattino spara le sue rauche cannonate di scappamento / butta sopra la città la sottile flemma /
dell’indifferenza „ („Şi dimineaţa trage răguşit cu tunurile
ei de eşapament / aruncă peste oraş flegma subţire / a indiferenţei“). Graţia conjurării din „cântare a treptelor“ de
Eugenia Ţarălungă sună fluent: „vieni tu sii tu la strada il
rattrapire // (…) noi vogliamo solo scovare qualcosa / nel
caldo incavo delle tue ferite“ („vino tu fii tu drumul zgribulirea // …noi vrem doar să dibuim ceva / în căuşul cald
al rănilor tale“); ca şi învolburarea infatigabilă, fals drapată în gestul exorcizării, în cazul poeziei aparţinând Ruxandrei Cesereanu, din care am ales un fragment din „franjurii“ „le frange“: „tentai di non parlare della morte / di non
averla nelle viscere / di non scambiarla in una materia oltraggiata / di non errare nei suoi confronti“ („ am încercat să nu vorbesc despre moarte / să nu o am în măruntaie / să nu o preschimb într-o materie ultragiată / să nu
greşesc faţă de ea“). Numai lipsa de spaţiu mă determină
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să-mi reprim plăcerea de a cita în întregime, din grupajul aceleiaşi poete clujene, versiunea în italiană a poeziei
„Peştera‘‘ („La caverna‘‘). Şi câtă acribie e necesară cuiva
ca să poată surprinde spăimoasa viziune, parcă decupată
din Bosch, din poemele Gabrielei Creţan. Trebuie un veritabil tur de forţă ca să te încumeţi să traduci „Grădina
supliciilor“ cu rafinamentul de rigoare: „Là dove scavano
gli scavatori di pozzi scoprono un filone di sangue // Sgorgando a torrenti che bagnano valli ombrose / Con fertili alberi / Pesanti di frutta / Rigonfie a scoppiare: / Ne vengono fuori uomini a coorte // Trascinandosi ciechi sulla terra,
mordendo la terra, / Imbrattata di terra / La bocca“ („unde
sapă puţarii dau de o vână de sânge // ţâşnind în torente
ce udă umbroasele văi / cu pomi roditori / grei de fructe /
umflate, plesnind / din care ies oameni, cohorte // târându-se orbi pe pământ, muşcând din ţărână / mânjiţi de pământ / pe la gură“).
Cele câteva scăpări de tastare (de genul otre pentru oltre, si sangue în loc de di sangue) nu aduc prejudicii în-

semnate caracterului impecabil al traducerii. În ciuda asemănărilor dintre cele două limbi, nu e puţin lucru să faci
să sune credibil, natural nişte versuri româneşti în italiană. Când ţi-e lumea mai dragă, te-ai putea împiedica de
un fleac de prepoziţie sau conjuncţie, ce-ţi poate dejuca
intrarea în ceremonialul liric; o locuţiune nefericit aleasă
ar fi de ajuns pentru a secătui de savoare promisul fruct
al unui şir de echivalenţe poetice. Cum s-a văzut, unele
texte ridică probleme deosebite de transpunere (ruperi
neaşteptate de ritm, aglomerări de asonanţe, curgerea
insomniacă a enunţului spre explozia unui insight sau
spre semnificaţii incongruente, foşnetul tăcerilor dintre
cuvinte, surprinderea dicţiei antifalocratice şi câte altele). Probleme depăşite cu bine. Deşi, în astfel de situaţii,
te poţi întreba dacă nu-i mai confortabil să pui tu, traducătorul, mâna pe condei ca să scrii poezie decât să încerci
să dai o a doua viaţă la ceva a cărui materializare riscă în
orice moment să ajungă un sarcofag de litere.

Lucian Gruia

î

Victoria Milescu –STELELE DUBLE*

În prefaţa cărţii Victoriei Milescu – SUB STEAUA
CÂINELUI /1/, Horia Gârbea remarcă: „Citind volumul,
mi-am dat seama însă că empatizez mai mult decât aş fi
crezut cu poezia Victoriei Milescu, una care, în chip subtil, este mai ofensivă decât pare, mai bătăioasă şi mai colţuroasă decât lasă să se întrevadă unele imagini fine, devitalizate aproape, care apar dar nu o definesc neapărat.
Rezonez mai ales cu un fel de mizantropie a acestor texte care nu este totuşi un abandon în calea furtunilor existenţei (...) Cele mai izbutite texte ale Victoriei Milescu fac
apel la autoironie, la acea formă de asumare a nimicniciei care nu este pentru artist o capitulare, ci o privire lucidă care nu exclude dintre lucrurile ce se cuvin luate în râs,
dar nici nu le acordă acelora mai multă însemnătate decât merită.” (Poetul de unul singur)
Pe postcopertă, Gabriel Dimisianu complementează: „Poezia din Sub steaua câinelui,
noul volum al Victoriei Milescu, impresionează prin simplitatea expresivă
a discursului liric, dispensat de metafore, despodobit, evocând o lume prin
ea însăşi simplă, comună, de fiecare zi.
Nu mai puţin totuşi, fiind astfel, plină
de sensuri, de gravitate, de dramatism.
Gesturile cotidiene, intrate în obişnuinţă, în rutină, comportă, cu toate acestea, o redescoperire a lumii şi a timpului
care vine şi pleacă (...) Mitologia citadină, astfel cum o înfăţişează poeta, răsfrânge ipostaze ale umilităţii şi frustrării, dar şi o pregnantă sugestie de căldură umană.”
Cartea conţine şi un capitol de referinţe critice din care trebuie să o menţionez pe aceea semnată de Geo Vasile, pentru exactitatea caracterizării lirismului autoarei: „Nu tendinţa de a epa-
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ta o aranjează pe Victoria Milescu, ci disperarea lucidă de
a oferi concentrate oximoronice de stare poetică. Având
pe gleznă, bila de fier a timpului, poeta adoptă felurite
măşti şi strategii de timorare a morţii, dar şi de provocare
erotică. Exorcisme, descântece, eresuri sau reculegeri ale
unui actor tragic, cu decor şi gesticulaţie adecvate, textele păstrează mereu acel grad de necruţare meditativă, de
dezvrăjire ceremonioasă în lupta corp la corp cu neşansa, contratimpul, şi în general cu toate semnele farsei, cu
primejdiile vieţii, ale morţii, ale scrisului. Văzut ca un har
de compensaţie, dar mai ales ca o contrafacere, o fraudă
a fiinţei autentice.”
Umanizând, pentru cititori, aceste caracterizări aride, adaug comentariul meu creativ. Cu acest volum poeta adoptă o nouă strategie de a-şi transmite mesajele lirice, şi anume pretextând astrologia. Trăim aşadar sub zodia câinelui, mai bine spus a câinoşeniei, pe care tot noi am construit-o. Steaua
Câinelui, invocată de poetă, chiar există într-o anumită constelaţie. În umbra
acestei stele, înfloreşte mercantilismul,
valorile sunt răsturnate şi spiritul decade. În faţa puternicilor zilei, condiţia
scriitorului a devenit precară: „Când
eşti mic/ nu te ia liftul/ cei mari trec grăbiţi peste tine/ degeaba ţipi: azi am ajuns
primul/ nu eşti omologat/ eşti un fir de
praf.../ când eşti mic/ nu te ia liftul/ nici
până la primul etaj/ al celui mai pricăjit
înger/ drumul vieţii pare mai lung/ străbătut cu paşi mici/ iar când soseşti la înaltele, promisele porţi/ şlefuite de atâtea
braţe grandioase/ nu ajungi la sonerie/
strigi, dar glasul e acoperit de tunetele
divine/ când eşti mic printre cei mari/
eşti doar o ciudăţenie...” (Când eşti mic)
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În oraşul înstrăinat, mai exact în cartierul Militari în
care locuieşte poeta, lichelele abulice coboară din maşinile de lux, cerşetorii prind rădăcini prin asfaltul trotuarelor,
poeţii îşi scriu versurile pândiţi de moarte, prin ferestrele apartamentelor. Feminitatea neîmplinită biologic justifică la modul absolut scrierea poeziilor: „Tu nu vei fi niciodată bunică/ fiindcă n-ai fost mămică/ nici soţie/ nici femeie desăvârşită/ să naşti ca toată lumea/ fiinţe utile, frumoase/ tu te-ai născut doar pe tine/ cu fiecare rostire-n/
poeme prăpăstioase/ fiindu-ţi propriul copil” (Tu nu vei
fi nicodată bunică)
Poeta se consolează cu imaginaţia ei fascinantă: „...
sunt mică/ sânge puţin, carne puţină/ dar cât univers...”
(Ceva lipseşte, ceva este în plus)
Pe cerul liricii Victoriei Milescu mai există ceva sublim.
E Steaua Fericirii, eclipsată aproape continuu de Steaua
Câinelui, mult mai apropiată şi mult mai mare. În momentele rare de graţie, Steaua Câinelui se dă uşor la o parte şi
Steua Fericirii apare strălucitoare şi înlăcrimată.
Dar în cuvântul fericire totdeauna lipseşte ceva, totdeauna o literă are chef de gâlceavă, astfel încât acest cuvânt rămâne mereu un ideal amânat. Perfecţiunea nu poate aparţine decât lumii anorganice sau extincţiei. Regretatul academician Mihai Drăgănescu, în ORTOFIZICA sa,
consideră că în structura de ADN şi ARN a celulelor vii,
lipseşte o particulă, locul acesteia fiind ocupat de un ortobiont care însufleţeşte anorganicul. Constantin Noica,
scriind depre imperfecţiunile din versurile lui Eminescu
(EMINESCU SAU GÂNDURI DESPRE OMUL DEPLIN
AL CULTURII ROMÂNEŞTI) afirmă că tocmai acestea îl

Ionel SAVITESCU
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* Victoria Milescu – SUB STEAUA CÂINELUI (Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012)

TRAGEDIA GERMANIEI

Cunoscut istoric contemporan, profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, dl. Lucian
Boia (n. 1944), specialist în istoria ideilor şi a imaginarului, ne surprinde plăcut cu desele sale apariţii editoriale consacrate unor probleme de istorie românească
sau străină. Fidel deci acestor preocupări vaste de istorie europeană, Lucian Boia ne propune de astă dată un
eseu dedicat Germaniei, în care este prezentată existenţa şi eşecul acestei ţări în două conflagraţii ce au însângerat inutil întreaga Europă. Chestiunea care ne preocupă este aceea a pretextului izbucnirii Primului Război Mondial, asasinatul de la Sarayevo, deşi Wilhelm II
nu-l dorise, în caz contrar conflagraţia ar fi fost amânată? Astăzi se cunoaşte că şi Imperiul Rus se pregătea de
război încă din 1912, după cum în 1941, dacă nu ataca Germania, probabil, o făcea Rusia sovietică, iar în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea existase o alianţă iniţială între Germania, Austria şi Rusia, ultima alăturându-se, ulterior, alianţei cu Franţa şi Anglia (Antanta), opusă Puterilor Centrale (v. F. M. Dostoievski
Scrieri politice, Polirom, 1998), care s-au confruntat
de-a lungul a patru ani (1914 – 1918). Victorioasă în
trei războaie din secolul precedent: 1864 (Danemarca),
1866 (Austria), 1870 – 1871 (Franţa), Germania îşi cre-
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fac omenesc, plin de viaţă. În concluzie, fericirea este golul sublim aşezat în centrul fiinţei noastre şi care ne călăuzeşte viaţa spirituală. Şi avem tot dreptul să visăm la ea:
„noi, profesoarele, de fapt, nu mergem, plutim/ dintr-o realitate în alta/ căutându-ne foştii elevi/ să le predăm fericirea/ materia pe care am scăpat-o din vedere.” (Noi, profesoarele)
Trăirea în apropierea fericirii atrage invidia semenilor: „bucuria îmi face rău/ şi o înec în lacrimi/ nimeni nu
le vede/ pentru că nimănui nu îi pasă/ nimănui nu îi este
milă/ de un om fericit...” (Poziţie de forţă)
Poezia care dă titlul volumului şi-l rezumă, şi cu care
se deschide cartea, reprezintă parabola ratării şansei. Dar
oricât am fi de perspicace, şansa e dinainte pierdută, ea reprezintă o frumoasă iluzie: „brusc te trezeşti/ faţă-n faţă cu
însuşi Dumnezeu/ el îşi coboară privirile atent/ te încurajează cu ochi scăpărători/ cere-i orice, acum e momentul/
strângi la piept respirând sacadat/ magna charta vieţii tale/
doar un cuvânt şi/ acea faimoasă editură/ pe care o cauţi
besmetic prin clădirea sordidă/ te-ar face peste nopate celebru/ dar Dumnezeu e grăbit/ până te dezmeticeşti a şi
zburat pe scări/ printre stâlpii hiperboreici/ priveşti buimac/ în urma norului de pulbere fină/ în aerul şampanizat cu mii de steluţe/ ce se aprind şi se sparg/ împroşcându-te: Ce şansă! Ce şansă!...” (Sub steaua câinelui).
Tocmai datorită neîmplinirilor, versurile Victoriei Milescu sunt vii.

ase mitul invincibilităţii, dar se simţea frustrată, în pofida avântului demografic şi economic, faţă de rivalele
ei Anglia şi Franţa, în competiţia pentru acapararea de
colonii. Aşadar, un grupaj de eseuri, Lucian Boia avertizându-şi potenţialii cititori că „Nu trebuie căutat în
cele ce urmează un studiu erudit şi nici o sinteză cuprinzătoare”. Dacă rivalitatea franco-germană era generată,
probabil, de disputarea Alsaciei şi Lorenei, tot Dostoievski în Scrieri politice, 1998, p. 134 scrie despre războiul de la 1870 – 1871: „Că războiul franco-prusac n-a
fost altceva decât o confruntare între două civilizaţii europene, catolică şi protestantă, franceză şi germană, incompatibile şi opuse, care se pregăteau de multe secole
să se ciocnească” -, cele două civilizaţii ajunse în pragul
secolului XX, La belle époque se încheiase cu izbucnirea Primului Război Mondial. Europa era o platformă
de etalare a două şcoli rivale, Franţa şi Germania ce-şi
disputau supremaţia pe multiple planuri. François Guizot (v. Istoria civilizaţiei în Europa. De la căderea
Imperiului Roman până la Revoluţia Franceză, Humanitas, 2000, p. 23) observa „Aproape că nu există o
mare idee, un mare principiu de civilizaţie care, pentru
a se răspândi pretutindeni, să nu fi trecut mai întâi prin
Franţa”. Se mai poate menţiona că Frederic cel Mare
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avusese un adevărat cult pentru cultura şi limba franceză. În fine, pentru a stabili cum s-a ajuns la declanşarea războiului în 1914, Lucian Boia examinează câteva
probleme de fond despre excepţia germană: naţionalismul, democraţia, expansionismul, rasismul etc., oferind piste noi de cercetare, dovedind pertinent că acestea nu erau creaţii specific germane, ci se întâlneau şi la celelalte naţiuni europene. După
1870 se constată că Germania
şi-a dublat aproape populaţia,
iar din punct de vedere economic ajunge să domine Europa, lucru reflectat şi în atribuirea de premii Nobel (între
1901 – 1918), Germania obţine 17 premii, cât Franţa, Anglia, SUA la un loc. În pofida
acestor succese, Germania se
temea de o eventuală încercuire, fiind aşezată într-o poziţie
centrală, era vulnerabilă la toate frontierele, iar în caz de conflict urma să lupte pe mai multe fronturi, cum, de fapt, s-a întâmplat în cele două războaie.
De mare audienţă s-a bucurat
la confluenţa dintre cele două
secole (al XIX-lea şi al XX-lea),
ideea superiorităţii rasei ariene
(a indo-europenilor), originară de pe platourile Asiei Centrale, rasă ce cuprindea îndeobşte popoarele germanice,
Lucian Boia enumerând o serie de savanţi şi cercetători de anvergură ce urmăreau să demonstreze superioritatea rasei ariene, dar, paradoxal, îi scapă o cercetare recentă consacrată acestei probleme: Léon Poliakov
Mitul arian. Eseu asupra izvoarelor rasismului şi ale
naţionalismelor, Ed. EST, 2003. În această dispută a inegalităţii raselor apare o nouă ştiinţă, eugenia, ale cărei
baze sunt puse de savantul englez Francis Galton (1822
– 1911), asupra eugeniei pronunţându-se numeroşi cercetători între care şi Leonard Darwin Ce este eugenia?
în româneşte de G. I. Simeon, 1941, Şcoala Poporului,
Bucureşti. Trecând în revistă experimentele rasiste, Lucian Boia scrie în final: „Se pot spune multe în favoarea
Americii şi în defavoarea Germaniei. Ar fi însă exagerat şi nedrept să-i vedem pe germani mai înclinaţi spre
rasism decât au fost americanii. E un capitol la care cu
greu America nu ar fi putut fi depăşită” (p. 49). În fine,
antisemitismul german încununează prin persecuţiile
contra evreilor un păcat cu motivaţie religioasă: uciderea lui Iisus Hristos. Dacă am face apel la acelaşi Léon
Poliakov (Istoria antisemitismului I – IV, Ed. Hasefer,
1999, 2000) constatăm că în decursul secolelor, evreii au
fost expulzaţi succesiv din Anglia (1290), Franţa (1394),
Spania (1492), Portugalia (1497 – 1498), după care s-au
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răspândit în Europa răsăriteană (Polonia, Rusia), în Imperiul Otoman, sau au traversat oceanul în America de
Sud. Pogromuri incredibile s-au produs în Spania medievală, regele Juan Carlos cerându-le evreilor scuze
pentru expulzarea din 1492, iar în epoca modernă, călugărul rus Serghei Nilus scrie la comanda lui Nicolae II
Protocoalele înţelepţilor Sionului, text incendiar prin care
se încerca blamarea evreilor,
care nutreau, în secret, dominaţia lumii. Războiul se încheie cu înfrângerea Germaniei,
realitate dureroasă care va cauza o degringoladă a vieţii economico-socială, ţara revenindu-şi cu greu dintr-o profundă criză morală şi materială.
În sfârşit, sprijinit de mareşalul Hindenburg, Hitler devine
cancelar, iar prin măsuri energice caută să redreseze Germania, reface armata, începe expansiunea teritorială şi pregătirea în taină a războiului cu
Rusia sovietică neţinând cont
de eşecurile predecesorilor săi,
Carol XII şi Napoleon. Războiul este început cu aplomb, dar
Hitler comite greşeala de a lupta pe mai multe fronturi, inclusiv cu mai mulţi adversari. Totodată, Hitler este hotărât să-i
lichideze pe evrei, chestiune
tratată de infatigabilul Léon
Poliakov în Breviarul urii. Al III-lea Reich şi evreii,
Ed. EST, 2004. Preluând o idee mai veche din secolul al
XIX-lea a lui Paul Lagarde, discutată de Léon Poliakov
în Mitul arian, Hitler intenţionase să-i evacueze în Madagascar (în treacăt fie spus, Stalin dorise la un moment
dat să creeze o republică evreiască în Siberia), apoi, pe
motive economice alege exterminarea în lagăre, ambele soluţii fiind costisitoare şi istovesc maşina de război
germană. Finalul se cunoaşte: Germania pierde şi Al
Doilea Război Mondial, o parte din anturajul lui Hitler
este judecat la Nürnberg. Deci, Germania a pierdut în
răstimp de trei decenii (1914 – 1945) două războaie cu
un interval de 21 de ani de pace. Dacă în Primul Război
Mondial teritoriul german nu fusese afectat de distrugeri, în cea de a doua conflagraţie, teritoriul cât şi populaţia germană au avut mult de suferit. Totuşi, astăzi
când privesc fascinat şuvoiul de maşini de lux germane ce străbat străzile noastre înguste, mă întreb stupefiat dacă într-adevăr, Germania a pierdut două războaie
mondiale? Evident, tenacitatea oamenilor a propulsat
Germania în fruntea competiţiei economice.
* LUCIAN BOIA, TRAGEDIA GERMANIEI, 1914
– 1945, Ed. HUMANITAS, 2010
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Radu vOiNesCu

Ionel Teodoreanu.
Actualitatea unui autor inactual

A

Evanescenţe vs. barbarisme

Autor de fulminant succes între cele două războaie mondiale, un idol al cititoarelor din România (caz care nu avea
să se mai repete cu un scriitor român, nici chiar după 1989),
mai ales că imaginea lui publică se suprapunea, mutatis mutandis, aceleia a lui Rudolph Valentino, Ionel Teodoreanu a
fost unul dintre scriitorii noştri despre care nu s-a prea vorbit în ultimele decenii, în pofida ediţiilor repetate ale unora
dintre cărţile sale, cu un constant succes de librărie, beneficiind, dacă nu mă înşel, şi de o serie de opere alese la Editura Minerva, între 1968 şi 1981, ani buni din punctul de vedere al scoaterii de la index a unor scriitori.
Ionel Teodoreanu fusese, după 1944, ţinta unor atacuri
care au dus, în cele din urmă, la marginalizarea lui şi la trecerea pe listele autorilor ale căror titluri trebuia să fie scoase din biblioteci (în ce-l priveşte, Crăciunul la Silivestri şi Tudor Ceaur Alcaz). Marian Popa dă la iveală, în Istoria sa, câteva dintre intervenţiile demolatoare din presa de după 23 august
1944 la adresa scriitorului: „Se îngroapă o lume… sau Panegiric la moartea
lui Ionel Teodoreanu”, de Ion Caraion,
în „Fapta”, septembrie 1944 [N.B. – scriitorul avea să moară nouă ani şi jumătate mai târziu, în februarie 1954], „Ionel Teodoreanu sau viaţa romanţată a
unui băiat frumos”, de Aurel Baranga,
în „România liberă”, 1945, „Drăcosul,
zburlitul, deocheatul domn Teodoreanu…”, de Traian Şelmaru, în „Scânteia”,
1947, „Romancierul agoniei sau sentimentul agoniei unei clase”, de Ion Biberi,
în aceeaşi „Scânteia”, tot 1947. Un detractor fervent a fost şi Miron Radu Pa-
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raschivescu. Prin atitudinile sale, dar mai ales prin romanul
Tudor Ceaur Alcaz, Teodoreanu se dovedise antisovietic, aşa
încât era o victimă sigură a celor care căutau să îşi afirme loialitatea faţă noul regim, dar şi pentru cei geloşi pe cariera lui
literară (aşa cum avea să se întâmple, peste o jumătate de secol, în chestiunea contestării lui Nichita Stănescu şi a lui Marin Preda, succesul lor constituind un motiv suficient pentru
a-i consemna la „amurgul idolilor”).
Dacă „reabilitarea” s-a petrecut, până la urmă, conul de
umbră în care opera sa a intrat din punctul de vedere al evaluărilor critice nu a fost îndepărtat până acum, în general,
referinţele din istoriile literare şi prefeţele la diferitele ediţii
ale romanelor rămânând să depună mărturie, pentru generaţiile mai noi, de anvergura unui autor
care a avut momentul său în literatura
română. De fapt, mult timp nu au existat nici imboldul, nici câmpul de receptare pentru astfel de iniţiative. Dar nici
nu s-a găsit calea prin care Ionel Teodoreanu să fie adus în atenţie, el fiind considerat un caz definitiv clasat la capitolul unei literaturi cu priză la public, încadrare nu tocmai generoasă din punctul de vedere al analizei critice cu turnură academică.
„Ca scriitor, T.[odoreanu] a fost învins de propriul său talent”, scrie, cu îndreptăţire, Aurel Sasu, în articolul pe
care i-l dedică lui Ionel Teodoreanu în
Dicţionarul scriitorilor români, aşa-numitul „Dicţionar Zaciu”. Ceea ce nu înseamnă că pentru un anumit public, publicul romanului de consum, Teodoreanu nu ar putea fi interesant. Dimpotrivă, poate fi considerat un foarte important autor de roman din această categorie. În respectiva arie, Ionel Teodoreanu
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se distinge prin aceea că a inventat un stil, o manieră. Aceasta
din urmă i-a devenit fatală în planul judecăţii estetice de mai
apoi. Inclusiv Perpessicius, care îi salutase entuziast debutul,
nu a rezistat, ulterior, iureşului de metafore (nu ştiu dacă nu
cumva sintagma „iureş de metafore” nu a fost formulată astfel de către unul dintre criticii noştri clasici) la care Teodoreanu îşi supune lectorul. Dacă publicul feminin şi cel adolescentin poate fi fermecat, şi pe drept cuvânt, de modul lui
particular de a fraza, de a construi în linia unui lirism siropos adesea – care, luat în doze mici, nu e lipsit de unele virtuţi –, pentru cititorul matur, lucrul acesta nu mai este valabil.
Ionel Teodoreanu rămâne un romancier al adolescenţilor,
un evocator extrem de tuşant al copilăriei, înzestrat, pentru
aceasta, cu o pană de maestru, pană ce adesea se abate inspirat, în privinţa rememorării vârstei candorilor, din propriul
tipar, cel care i-a devenit şi marcă, şi stigmat.
Pe acest fond de ignorare şi de secetă analitică, doi tineri
critici au avut curajul să învie subiectul Ionel Teodoreanu publicând o carte compusă din studiile (mai degrabă, eseurile)
pe care i le-a dedicat fiecare autorului Medelenilor. Este vorba de Teodoreanu reloaded, semnată de Angelo Mitchievici
şi Ion Stanomir, apărută în 2011, la Editura Art.
Când am dat cu ochii de titlul acesta barbar, reloaded, bineînţeles că mi-a venit să râd. Dacă i se pare cuiva că ar fi
vorba de percepţia mea particulară, atunci poate că o crede
pe Rodica Zafiu care, la un moment dat, discutând ocurenţele vocabulei în româna de azi, îi releva rolul în contexte care
implică ironia. Ar rezulta că autorii îşi iau peste picior, că îşi
veştejesc propriul subiect, că Ionel Teodoreanu rămâne o ţintă a glumelor şi a deriziunii. Lectura volumului arată însă că
nu asta le-a fost în intenţie, dar aşa se întâmplă când gândim
şi ne exprimăm în clişee, când vrem să fim up to date cu jargonul timpului, deşi vrem să milităm împotriva comodităţii în interpretare, în terminologie, scopul cărţii tocmai acesta fiind. Cuvântul, la originea lui, face parte din arsenalul tipic pentru comics sau pentru filmul realizat pe aceeaşi canava cu benzile desenate.
M-am întrebat de ce nu s-a folosit măcar „revizitat”, alt
barbarism, dar parcă ceva mai puţin ridicol? „Revizitare” este
un concept pe care, calchiind un anglicism, Mircea Martin îl
promovează cel puţin de vreo nouă ani încoace, şi amintesc
de faptul că a avut loc, prin 2003, o dezbatere sub egida „României literare”, unde se punea între paranteze tocmai această propunere terminologică, nu chiar fericită, după părerea
mea. Numai că, am băgat imediat de seamă, volumul este
apărut chiar în Colecţia „Revizitări” a Editurii Art, colecţie
creată chiar de Mircea Martin, aşa încât nu se putea relua în
titlul cărţii denominaţia seriei. În ce mă priveşte, nu văd de
ce nu ar fi bun un cuvânt precum „recitire” sau „relectură”,
poftim! Ori, dacă nu, „revizuire”, mai ales că s-au cam terminat revizuirile partizane şi cam fără bază estetică şi teoretică la adresa unor scriitori postbelici, reevaluări care au dominat primul deceniu de după Revoluţie. Prin urmare, sub
presiunea înnoirii limbajului critic prin importul unor anglicisme de nefericită inspiraţie, s-a preferat „reloaded” (îmi
aduc aminte, nu fără amuzament, de un titlu dat cu câţiva ani
în urmă, într-un cotidian, articolului care se ocupa de afacerile încâlcite ale unor personaje controversate într-o vreme,
„Fraţii Păunescu revine”, titlu care parodia, cum se vede, un
clişeu hollywoodian).
Cei doi autori şi editorul vor să salveze un scriitor de eticheta de „comercial”, utilizând tocmai un titlu agresiv comercial. Norocul lui Teodoreanu este că abordările critice din volum nu se află nici pe departe la nivelul acesta catastrofal –
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chiar din unghiul de vedere al marketingului de ultimă oră
– în care „marfa” este ambalată. Dar, rămânând încă la titlu,
cititorul tot nu se poate opri să se întrebe, neebluisat (voilà!;
dacă e să folosim barbarisme, merge şi acesta, doar aşa, de
dragul contrapunctului!) de limbajul de lemn al noii critici,
despre care Teodoreanu va fi fiind vorba în carte, pentru că
avem doi Teodoreni, Ionel şi Al.O. (Păstorel), dacă n-o punem la socoteală şi pe Ştefana Velisar Teodoreanu, soţia lui
Ionel, poetă, traducătoare şi memorialistă. Finalmente, ne lămurim: este vorba de creatorul trilogiei La Medeleni, al Turnului Milenei, al lui Lorelei şi aşa mai departe.

Pentru un „alt” Teodoreanu

Suntem, cu această carte al cărei titlu nu-l voi repeta, în
faţa unei încercări de a creiona „un alt Ionel Teodoreanu”,
cum se zice cu o vorbă intrată între clişeele criticii de mai
mulţi ani.
Nu mai avem de-a face, în cuprinsul celor două ample
eseuri, cu imaginea consacrată de critica mai curând neînţelegătoare (neînţelegătoare pe de-a-ntregul, vreau să spun),
ci cu o viziune, ce trebuie salutată, mult mai aproape de o
corectă evaluare a scriitorului. În conformitate cu proiectul
acesta de revalorificare, opera lui Ionel Teodoreanu este recitită ca „un tablou vast” al culturii „middle class-ului românesc interbelic, cu rezonanţe venind dinspre belle époque, o
cultură a confortului, a ceremonialurilor domestice, a unui
hedonism pasabil, a unei frivolităţi blajine, a consumabilelor
delectabile, a unui consumerism incipient, cu efervescenţele lui, a unui erotism adolescentin care îmbracă uneori masca facondei, a unei bunăstări şi destinderi cursive, a unei bucurii a vieţii pe coordonatele normalităţii, toate acestea aducându-i autorului porecla peiorativă de «scriitor al burgheziei»”, cum scrie Angelo Mitchievici undeva, în debutul contribuţiei sale, cea mai lungă ca întindere, dar şi cea mai consistentă, la acest volum.
Lăsăm la o parte o anumită facondă a acestui paragraf, o
retorică ale cărei puncte slabe vor fi discutate ceva mai departe, nu ne împiedicăm nici de aprecierea, pe care n-o mai
reproduc în întregime aici, şi anume că Ionel Teodoreanu ar
fi un romancier care ar descrie „farmecul discret al burgheziei”, „după titlul celebrului film al lui Luis Buñuel”, pentru că
titlul lui Buñuel este unul antitetic în raport cu mesajul filmului, adică tocmai invers faţă de ce vrea să sublinieze tânărul
critic, nici de faptul că în La Medeleni – axa pe care se discută opera lui Teodoreanu în aceste eseuri –, nu este vorba de
ecouri din La belle époque, ci chiar de La belle époque, în plinătatea ei, redată direct în prima parte, reper pentru următoarele. Nu ne oprim prea mult la toate acestea şi observăm,
mai bine, că, în linii generale, aprecierea la adresa scriitorului este una care îi restituie statutul de autor onorabil, recomandându-i, în acelaşi timp, opera drept un obiect de studiu interesant pentru critica literară de azi.
Iar cele două eseuri tocmai asta fac. Primul, în ordinea
cărţii, este al lui Angelo Mitchievici şi poartă titlul „Carnavalul umbrelor” (parafraza este lesne de detectat, mai puţin strict apelul la imaginea carnavalului, după mine, străină
de mentalitatea „medelenistă”, principala luată în discuţie în
carte, de către ambii autori). Cel de-al doilea îi aparţine lui
Ioan Stanomir şi este intitulat „Cel din urmă basm”.
„Carnavalul umbrelor” reflectă în mai multe momente
specializarea lui Angelo Mitchievici în comentariul de film,
poartă un înviorător aer de critică de tip cultural şi nu de
puţine ori chiar de antropologie culturală, ceea ce constituie atu-uri importante din perspectiva interesului. „Cel din
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urmă basm” este mai măsurat în aprecieri, mergând pe o
abordare ceva mai clasică, deşi nu fără excese legate de clişeele discursului critic de dată mai recentă, ca şi eseul lui Angelo Mitchievici, de altfel.
Ambele se străduiesc să convingă de faptul că Ionel Teodoreanu este un scriitor care merită atenţie din partea criticii, că materia cărţilor sale se supune cu bune rezultate unor
interpretări ce se aplică pe literatura mainstream, că, în fine,
dar nu în ultimul rând, există, la Teodoreanu, texte întregi
sau pagini care îl recomandă dreptul unui dintre scriitorii
care contează în modernitatea literară românească, idee de
care cel crfe scrie aceste rânduri a fost întotdeauna convins,
apropierile pe care Angelo Mitchievici, îndeosebi, mai deschis către această latură comparatistă, le face cu Mihail Sebastian, cu Cezar Petrescu şi cu Camil Petrescu fiind, după
părerea mea, întemeiate şi dovedind bune intuiţii, un feeling
(sic!) remarcabil al materiei literare.
Ioan Stanomir se apleacă asupra operei lui Ionel Teodoreanu dintr-o perspectivă, cum spuneam, mai clasicizantă,
ba chiar cu elemente de „discurs îndrăgostit”, simptom de
care sunt atinşi mulţi dintre cei care intră în profunzimea
unui subiect ce pare controversat la început, sau cel puţin în
prejudecata generală, dar care nu face rău analizei, cu condiţia ca lectorul să nu piardă el însuşi din vedere reperele de
ansamblu şi să nu ia în absolut descoperirile care vizează, în
fond, doar anumite laturi ale creaţiei la care se face referire.
Tema principală a lui Ion Stanomir este moldovenismul şi
câteva dintre faţetele sale, neignorat, de altfel, nici de Angelo Mitchievici. Se poate afirma că aceste două texte prezintă,
unul faţă de altul, elemente de armonie, dar şi elemente contrapunctice, ele dovedindu-se, complementare în unele privinţe, rezonante în altele, ceea ce indică şi o orientare corectă asupra temelor literaturii şi a conexiunilor ei cu viaţa din
partea amândurora.

Modernul… antimodern

O teză importantă a eseului scris de Angelo Mitchievici
este legată de relaţia lui Ionel Teodoreanu – în particular, a
spaţiului şi a atmosferei Medelenilor şi, nu în ultimul rând,
a lui Dan Deleanu, un fel de alter ego al autorului însuşi – cu
modernitatea. Cine a văzut un autor modern în Teodoreanu
nu a greşit, tăietura romanelor sale este una de acest tip, chiar
dacă ascunsă în faldurile înşelătoare ale romanului de consum. Dar el este, prin substanţa Medelenilor în primul rând,
şi un antimodern. Se manifestă, dincolo de priza sa la tot ce
e nou – şi multe dintre personajele sale vehiculează noutăţi
din domeniul literaturii, artelor plastice, muzicii, cinematografului, sunt implicate în aspecte ale evoluţiei sociale –, ca
un nostalgic al unei lumi care a apus, care nu va mai fi niciodată, pentru că timpul a trecut ireversibil (din nou mărturisesc a împărtăşi cu Angelo Mitchievici ideea unei asemănări, atâta cât se poate, cea cu À la recherche du temps perdu), pentru că oamenii şi lumea s-au schimbat. Simptomatic, Olguţa, personajul în jurul căruia pare că pivotează Medelenii, ea însăşi purtătoarea cea mai dezinvoltă a noului şi
o exponentă a rebeliunii de tip modern, în mod paradoxal,
dar dialectica însăşi este paradoxală, ei bine, tocmai ea, sufletul acelei lumi armonioase a deliciilor, nu mai este. „În marele diferend cu modernitatea pe care o serie de romane interbelice îl pun în scenă – scrie Angelo Mitchievici –, vedem
conturul unei alte modernităţi, à rebours, o antimodernitate, cu termenul lui Antoine Compagnon, din Antimodernii.”
Paginile cele mai bune ale eseului scris de Angelo Mitchievici mi se par a fi cele în care criticul face lumină în privinţa
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referinţelor la care apelează Ionel Teodoreanu. Astfel, el discută aplicat despre amiralul Kamimura şi bătălia de la Tsushima, din Războiul ruso-japonez, a cărui uniformă o arborează Dănuţ într-o fotografie din albumul de familie, despre
influenţele decadentismului, în special prin evocarea lui Oscar Wilde, cu Portretul lui Dorian Gray, ocazie pentru critic
de a discuta mai în amănunţime lecturile decadentiste ale
personajelor şi ale lui Teodoreanu, nu doar la nivel de literatură ci şi la acela al teoriei, specifice perioadei când au fost
scrişi Medelenii.
Referinţele muzicale sunt şi ele larg puse în lumină, dar
ceea ce atrage poate cel mai mult atenţia este un întreg capitol, „Faruri, vitrine, cinematografii…” (nu strica o ieşire din
zona parafrazelor şi a citărilor, mai ales aici: ce are, până la
urmă, Cărtărescu cu filmul?!). Aici sunt detaliate o seamă de
influenţe pe care le-a adus în roman moda cinematografică a
vremii, Ionel Teodoreanu fiind nu doar un atent înregistrator al acestora, ca şi al altor elemente care au definit anii în
care şi-a scris cartea cea mai puternică (nu era singurul interesat de spiritul timpului, mulţi romancieri români au procedat identic, de la Călinescu la Camil Petrescu, ceea ce Angelo Mitchievici observă cu justeţe), dar şi unul care le integrează în opera sa, făcând din ele elemente de susţinere. Conrad Weidt, Murnau, Robert Weine, Richard Oswald, Fritz
Lang aunt convocaţi pentru a explica filiaţiile dintre filmul
noir sau horror şi romanul Golia, din care Ionel Teodoreanu
face „un analogon literar al filmului expresionist german, de
la decoruri la tehnicile cinematografice de cadrare, cu focalizarea unor stări psihologice morbide, cu onirismul bântuit al expresionismului, cu galeria sa de monştri, cu «teatrul»
său de umbre, care par să emane din aceea a lui Nosferatu,
interpretat de Max Schreck, în filmul lui Murnau, şi cu care
Hancu Golia, din romanul amintit mai sus, îşi găseşte similitudini tulburătoare”. Angelo Mitchievici avertizează că, fără
această discuţie din perspectiva expresionismului cinematografic german, Golia ar rămâne un roman „de bas étage, oarecum bizar”. Cu un capitol despre Golia, pe care de această
dată îl clasifică la neogotic, se încheie eseul li Angelo Mitchievici, un final abrupt, neconcluziv, lăsând parcă impresia de
grabă sau de renunţarea, din cine ştie ce motiv, la publicarea textului integral.
Nu ne despărţim de această parte a analizei noastre fără
a menţiona, tot în contul criticii culturale de bună ţinută pe
care o practică autorul – partea cea mai rezistentă, pur şi
simplu admirabil tratată –, datele despre elementele legate
de simbolismul poetic francez (Dan Deleanu scrie el însuşi
poezie simbolistă, la un moment dat), văzut şi el ca o manifestare a decadentismului, ce irigă La Medeleni. Apelul cel
mai subtil şi mai nuanţat trimite la Albert Samain, al cărui
poem „Au jardin de l’Infante” este folosit ca pretext pentru o
anagramă ce dă numele „Adina”, sau la Maurice Maeterlinck,
puşi în contrapartidă cu interesul Olguţei pentru Caragiale.

Cine o fi inventat moldovenismul?

„Medelenii sunt ultimul suspin belle époque, visul galeş al
unei Moldove fascinate de decadenţă”, scrie Ioan Stanomir în
„Cel din urmă basm”, al doilea eseu al cărţii. Remarc faptul
că, în felul acesta, autorul mă confirmă în privinţa atmosferei belle époque, în dezacord ce opinia lui Angelo Mitchievici,
care vorbea de ecouri doar. Nu pot trece cu vederea că, deşi
sună bine, fraza nu are acoperire în ceea ce priveşte „visul galeş al unei Moldove fascinate de decadenţă”. Dacă e aşa, toate
tensiunile romanului de unde vin? Avem, într-adevăr, o Moldovă care se pune pe sine în balanţă cu Bucureştiul, cu par-
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tea de sud a Regatului, iar Angelo Mitchievici marcase foarte bine această atitudine, uzând, de altfel, de însemnările şi
fragmentele de roman ale lui Ionel Teodoreanu, aşa cum procedează, până la urmă, şi Ion Stanomir. Fascinaţia sunetului
propriilor fraze îi afectează, însă, uneori, justeţea alegaţiilor,
dacă pot să spun aşa. Cu alte cuvinte, se non è vero è ben trovato pare un principiu productiv textual.
După cum problema aşa-zisei „inventări a Moldovei” (titlul primului capitol), mi se pare greşit pusă, iar asta numai
pentru că ea se înscrie, din nou, într-un câmp de clişee cu
care tânăra critică operează cu mare elan (mulţi au azi obsesia inventării şi a reinventării). Cine să fi inventat Moldova? Întotdeauna, când raţionamentele şi speculaţiile par că
ne conduc spre o fundătură, soluţia de ieşire este aceea a punerii termenilor şi a judecăţilor în acord cu realitatea, cu bunul simţ. De data asta, inventarea Moldovei pare să trimită la
un capitol de istorie a ideilor sau, mai bine zis, a mentalităţilor, numai că direcţia e specioasă, Moldova şi moldovenismul au existat, le-a revenit scriitorilor (între alţii) să le identifice trăsăturile şi să le transpună artistic, să le combine în
materia literaturii.
„Moldova şi moldovenismul sunt parte a oricărui prolog
ce deschide revizitarea [iată că apare şi cuvântul „revizitare”,
discutat mai la începutul acestui comentariu, şi care, la Ioan
Stanomir, inflaţionează textul – n.m., R.V.], fie şi fugară, a lui
Ionel Teodoreanu. În cele din urmă, explorarea moldovenităţii rămâne una dintre temele ce marchează, indelebil, naşterea istoriei ideilor în câmpul cultural românesc. Cum poţi
să fii moldovean şi care este partea Moldovei în cultura autohtonă, pentru a relua sintagma lui Petre Răşcanu? Toate
aceste interogaţii sunt formulate într-un timp care este acela
al decadenţei Moldovei. Contemplarea unui trecut încărcat
de glorie face ca mediocritatea prezentului apter să devină
insuportabilă. Ca într-un turn al Goliei, Moldova şi vocile ei
sunt seduse de fantasmele unui ev din care nu au rămas decât umbre şi conştiinţa unei preeminenţe culturale.
Căci moldovenismul, ca invenţie a modernilor, este, înainte de toate, un semn al melancoliei şi o asumare a marginalităţii creatoare.”
Moldovenismul, repet, nu poate fi decât o descoperire şi
nu o invenţie a modernilor.
Multe observaţii pe care le-am întâlnit deja în textul lui
Angelo Mitchievici, multe abordări atacă aceleaşi puncte: viziunea mitologizantă a lui Ionel Teodoreanu, paseismul care
a dat naştere universului de la Medeleni, tentaţia lumii moderne în contrapartidă cu obsesia trecutului, peste care guvernează o alta, mai profundă, de natură thanatică, balanţa
între lumea care dispare şi cea care se naşte, punctele de sprijin fiind puţin diferite la Ioan Stanomir, în măsura în care se
preocupă şi de Uliţa copilăriei, pe care o consideră, nu fără
motiv, arhitextul tuturor scrierilor de mai apoi ale lui Ionel
Teodoreanu, de În casa bunicilor, Întoarcerea în timp, Masa
umbrelor, de Bal mascat. Nu lipsesc referirile la statutul de
romancier de consum al lui Ionel Teodoreanu, care se instalează în poziţia de „brand” o dată cu trilogia Medelenilor.
„Într-o epocă în care romanul devine, gradual, un obiect
vehiculabil comercial, iar nu doar un artefact intelectual,
vandabilitatea, în termenii de astăzi, este un indicator al mutaţiei de mentalitate. Ca şi Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu este un prozator care deţine capacitatea de a da voce unui
fond mitologic al societăţi contemporane. Fără a fi un balzacian ce ambiţionează să scrie o «cronică a veacului al XX-lea»,
Teodoreanu deţine arta de a combina, în spaţiul trilogiei sale,
vocaţia experimentală şi ingredientele romanului de succes.”
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Ionel Teodoreanu a fost o marcă, şi ceva din strălucirea
acesteia a rămas şi astăzi. Iar autorii acestei cărţi ar fi făcut
foarte bine dacă ar fi pătruns mai adânc în textele lui şi în
mecanismele care i-au asigurat succesul de public, succes nestins încă, astăzi, în ciuda faptului că, aşa cum remarcă, la un
moment dat, Ioan Stanomir, pentru unii cititori contemporani elementele cu care este descrisă lumea de la Medeleni
pot să nu mai aibă referinţe reale, să nu mai trimită, altfel
spus, la nimic pentru un adolescent din anul de graţie 2012.
Pot să nu mai aibă, dar nu ştiu dacă această falie este atât de
dramatică şi de netrecut, dacă ne gândim fie şi numai la faptul că Epopeea lui Ghilgameş sau Odyseea, nici chiar Shakespeare, mult mai aproape de noi, nu au nici ele aceeaşi pliere
pe Triunghiul lui Ogden şi Richards, iar asta nu le poate scoate din lista de lecturi peste care nu se poate trece.
Ceva mai scurt, mai concentrat, dar şi cu mai puţine extensii culturale, eseul lui Ioan Stanomir aduce, parcă, mai puţine date şi sugestii noi faţă de acela al lui Angelo Mitchievici.

O reabilitare cam forţată

Scrisă cu intenţia programatică de a corija imaginea lui
Ionel Teodoreanu de scriitor de consum, cartea aceasta pare
să investească foarte mult în relevarea laturii profunde, serioase, a acestuia, trecând cu prea multă uşurinţă peste construcţiile minabile sau peste stilul încărcat de figuri şi asfixiant prin parfumul florilor de zarzăr şi al cantalupilor. Cei doi
critici tratează subiectul ca şi cum ar fi fixat mai întâi, printro discuţie în care s-au pus de acord asupra temelor şi direcţiilor – ca într-un exerciţiu cu subiect dat – ţinta (target-ul,
nu-i aşa?!) şi modalităţile de a o atinge, modalităţi în care nu
intră şi citări din textele care ar confirma imaginea unui Ionel Teodoreanu ca autor de literatură sentimentală. De bună
calitate, la clasa ei, ba chiar cu multe inovaţii, cu un stil care
îi este propriu, dar neîncadrabilă marii literaturi.
Ei par a se situa permanent în opoziţie cu critica anterioară, care l-ar fi ostracizat pe nedrept pe autorul lui Lorelei.
„Ionel Teodoreanu a fost plasat – scrie Angelo Mitchievici –
sub semnul frivolităţii, al prozei pentru copii şi adolescenţi,
cu tristeţi pasagere şi încântări la tot pasul, al unei vaporozităţi cu accente kitsch, un acuarelist, un autor de laviuri lirice
precum poemele în proză Jucării pentru Lily […] Literatura
sa este plină de pasteluri cu pomi în floare, pe fondul livezilor se detaşează zarzărul, care dobândeşte o valoare aproape
totemică, cu grădini şi peisaje, ceva din spiritul pastelat al lui
Alecsandri revine în această proză a încântării cu un puternic accent pictural, dublat, uneori în exces de un lirism metaforizant.” Şi asta pentru că „transformarea lui Ionel Teodoreanu într-un scriitor candid, de o veselie şi de un optimism
exuberante, constituie una dintre capcanele în care critica a
căzut cu uşurinţă”.
Tocmai de sub asemenea acuze vor să îl scoată cei doi tineri critici pe Ionel Teodoreanu, redându-l unei lecturi adecvate, care să îl reabiliteze, redându-i statutul pe care niciodată nu l-a avut, de fapt, cu adevărat.
Nu spun că nu au dreptate în efortul acesta al restituirii
unui Ionel Teodoreanu mai autentic, mai aproape de ceea ce
a însemnat el ca autor, inventator de clişee (să ne amintim
fraza lui Baudelaire care spunea, aproximativ, că a inventa
un clişeu, aceasta este miza cea mare pentru un creator, ceea
ce nu-i deloc o butadă, ci un adevăr, marii creatori sunt cei
care au dat direcţii, clişee, şabloane, pe care alţii le-au utilizat după ei, ba chiar le utilizează şi astăzi). Nu mai că, în realitate, nu procedează chiar aşa. Pe de-o parte, pentru că doar
afirmă statutul lui Teodoreanu. Şi acesta în cuvinte care mai
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mult le aparţin lor decât celor care se vor fi pronunţat anterior. Să luăm aminte la pasajul tocmai reprodus despre defectele lui Teodoreanu şi ne vom da seama că ele sunt mai ales
creaţia celui care a scris respectivele rânduri (vezi „spiritul
pastelat al lui Alecsandri” sau scriitor „candid”, pentru unul
care înfăţişează adesea relaţii amoroase ieşite din cadrul acceptat de morala curentă a timpului, mergând până la lesbianism; ce critic ar fi putut pronunţa o asemenea inepţie fără
să se descalifice?). Pe de alta, pentru că evită cu multă grijă
să transcrie pasaje care ar fi mostre de stil Ionel Teodoreanu, cele pe care le aduc în paginile eseurilor din acest volum
fiind, în principiu, acceptabile, păstrând o oarecare distanţă
faţă de irepresibila metaforită teodoreniană. Autorul lui Să
vie Bazarcă! a fost un romancier curajos în abordările şi subiectele sale. De unde candoare, când Olguţa este lovită de
boală şi se sinucide?! Dar pe cine iubeşte Olguţa? Sunt acestea subiecte cuminţi? Eroina lui Erich Segal, din Love Story,
moare în spital, Olguţa se sinucide. Este o diferenţă de registru aici, în favoarea lui Teodoreanu, care e mai puternic în
calitate de romancier.
Aici, Ion Stanomir are dreptate când afirmă: „inteligenţa
lui Teodoreanu face ca această reciclare de toposuri ale postsimbolismului să fie reţeta unui succes de librărie: bestsellerul său oferă o sinteză elegantă şi simbolistă între romanul
senzaţional şi literatura înaltă fin de siècle.”
Nu în ultimul rând, vorbind despre La Medeleni, în mod
esenţial, amândoi au în vedere mai mult fabula, adică povestirea nudă din spatele subiectului, aşa cum apare el scriptural. Am cunoscut un scriitor contemporan care mi-a povestit un roman la care îl scria. Am fost convins că va fi o capodoperă. Numai că, atunci când m-am întâlnit efectiv cu textul , cu materia concretă în care înveşmântase fabula, am rămas extrem de dezamăgit. Numai cu greu şi numai după ce
îndepărtai toată zgura rămânea povestea aceea frumoasă, uimitoare în ideea şi în articulaţiile ei narative ideale. Cam asta
se petrece şi cu Ionel Teodoreanu. Poetul îl sufocă pe prozator cu barochismul plin de petale de zarzăr al lirismului său
incontinent.
Cu toate acestea, Ionel Teodoreanu merită apreciat şi
chiar iubit. Dar la categoria sa. Unde s dovedeşte imbatabil. De aceea, ar fi fost necesar, cred, un exerciţiu de aplicare
la realitate, de tratament „integral” al acestui scriitor atât de
special în literatura noastră. Într-un fel, acest Ionel Teodoreanu, prezentat numai cu faţa lui bună, cu potenţialităţile
lui de mare romancier, e tot atât de fals ca şi portretul care îl
prezintă numai ca autor de roman de senzaţie. Este, printre
altele, un remarcabil romancier al crepusculului. Textele din
seria Uliţa copilăriei, pe care le detaşează în prim-plan Ion
Stanomir sunt într-adevăr remarcabile, şi nu la capitolul literatură pentru adolescenţi. Ele par mai degrabă cele care arată cât poate fi de mare un scriitor care mai greşeşte în cărţile
importante pe care pariază. Aşa cum, deşi mi se pare că Orbitor e o carte din multe puncte de vedere ratată, textele în
registru minor din Frumoasele străine, de pildă, ale lui Mircea Vărtărescu sunt literatura unui mare scriitor. Avem aici
o contradicţie în termeni care poate că ar merita discutată
la un moment dat.
Ce le mai reproşez celor doi tineri critici este abuzul de
expresii căutate, uneori fără acoperire, utilizarea unei retorici
cam prea sonore ca să fie acceptabilă, împănată cu expresiile
de-a gata ale unei critici ce pare să îşi aroge dreptul de a înnoi limbajul, dar nu poate, în fond, decât să propună formule neviabile, chiar dubioase atunci când nu sunt puse la locul lor. Vezi „inventarea Moldovei”, sau „Între romantismul
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politic şi socialismul generos, numitorul comun este dat de
mefienţa faţă de virtuţile unui progres ce sfărâmă vechi solidarităţi şi pune, în locul unei umanităţi vii, rigiditatea unui
calcul matematic de eficienţă”. Şi: „Uliţa copilăriei este acea
capodoperă în care demersul elegiac se grefează, organic, pe
o mecanică a ficţiunii” (Ion Stanomir).
Ori (Angelo Mitchievici): „familia Deleanu, mutilată irevocabil de dispariţia Olguţei, şi incapabiă să mai locuiască
în casa care o conţinuse”; „în acest cadru devine acceptabilă consumarea naturală a sexualităţii, egală erotic procesului
de fotosinteză sau cicloidelor păşuniste ale transhumanţei”.
Concluzia aceasta aiuritoare este extrasă din cuvintele autorului: „scurtele întâlniri cu ea [Sevastiţa, n.n.] îi lăsau impresia că a păscut iarbă verde”. Şi alte găsiri frizează comicul:
Vania Dumşa „este o Rusoaică masculină ce atrage în mod
fatal, pe Olguţa. Căci Olguţa, ca un Ragaiac feminin…” Nu
găsea autorul, dacă scormonea în memoria lăsată de lecturile sale atât de diverse şi de bine asimilate, o comparaţie care
să se potrivească acestei situaţii?!
În afară de limbajul împănat cu anglicisme, un jargon de
dată recentă, asemănător cu acela corporatist, şi cu expresii
gata făcute, analiza textelor este una de tip impresionist, mai
exact, cea care îi este adesea reproşată lui Nicolae Manolescu, dar şi altor critici din generaţia sa. Din acest punct de vedere, critica tânără nu propune, de fapt, decât întoarcerea la
o metodă, la un stil critic asupra căruia în ultimii ani s-au
proiectat destule nemulţumiri.
În afară de pătrunzătoarele observaţii şi limpeziri din perspective noi, pe care le apreciem şi le elogiem cum se cuvine, pagini întregi sunt redevabile criticii impresioniste. Acel
tip de abordare a textului care seamănă, adesea, cu cronica
unui meci de fotbal, povestind, adică, în cuvinte frumoase şi
mai concentra –, insolitând, altfel zis –, ceea ce toţi spectatorii au văzut, cu mici intruziuni revelatoare, în care se mai dă
la iveala un dedesubt al unei faze sau al unei situaţii.
Aşteptam, totuşi, mai mult. Nu pot să nu mă întreb de ce
nu s-a făcut o analiză a textelor lui Teodoreanu pornind şi
de la principiul pe care acesta îl deserveşte cel mai bine, acela al literaturii sentimentale, al literaturii de consum în genere. Chiar dacă mi se va lua în nume de rău, nu pot, de asemenea, să nu fiu uimit că, deşi am pus la dispoziţia criticii,
în Trivialul, o metodă şi un bogat instrumentar teoretic, conceptual, terminologic şi având şi calitatea esenţială a cuprinderii, simultan cu aceea a deschiderii, acestea nu sunt folosite, mai ales în condiţiile în care situaţia – o operă încadrabilă
literaturii de consum, şi încă în zona ei înaltă, ceea ce conţine fertile provocări pentru interpret – o pretinde cu evidenţă. Şi Teodoreanu, şi cei doi critici, dar şi cititorii, specialişti
sau nespecialişti, nu ar fi avut decât de câştigat.
Acestea sunt, ca să spun aşa, observaţii făcute între oameni de aceleaşi preocupări. Finalmente, cartea scrisă de Angelo Mitchievici şi Ioan Stanomir în cheia unei relecturi a
lui Ionel Teodoreanu se parcurge cu plăcere, obligă la dialog
pe tot parcursul, îndeamnă convingător să subscrii la multe dintre ideile profesate şi, în general, cred că se va dovedi
utilă pentru cei care vor avea curiozitatea să-l vadă pe Teodoreanu un pic altfel. Atât doar că aceştia nu trebuie să uite
nici de umbrele portretului.
Vorbim de umbre din punctul de vedere al marii literaturi, pentru că, evaluat la clasa lui, Ionel Teodoreanu se dovedeşte sublim.
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TUDOR ARGHEZI
– UN MOD POETIC DE A PERCEPE
GENIUL EMINESCIAN

C

Cuvinte cheie: Eminescu, Arghezi, geniu, talent.
Abstract: Un poet mare, ca Tudor Arghezi, simte altfel un poet genial, ca Eminescu. Arghezi îl percepe cu
nişte antene speciale, intuindu-i modul lui poetic de a
ființa. Genialitatea unui om ca Eminescu nu se măsoară
cu cântarul obişnuit. Pentru că a schimbat din temelii
arhitectura limbii române, genialitatea lui se măsoară
doar prin ea însăşi. Geniul este un dat fără de care nu
putem trăi – dar mai ales nu putem evolua –, pe care
nu-l putem compara şi nici defini. Îl putem sluji.
Nu ne întoarcem la Eminescu pentru a da o lecție
de originalitate, căci ea, dacă există, vine din izvorul ascuns al structurii interioare a celor care s-au ocupat serios de opera poetului. Efortul de a-ți justifica nimicul,
vrând cu tot dinadinsul să fii original, este găunos.
Pentru cine ştie să priceapă, spirala lumii se subțiază
din toate punctele de vedere. Rolul specialistului este
tocmai acela de a adânci substanța materialului ideal în
care s-a specializat, sondând în magma adâncă a acestuia, întocmai ca vulcanologii, care nu se mulțumesc
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nici cu erupția din craterul unui vulcan, nici cu
ceea ce se întâmplă doar la
suprafața scoarței pământului. Pe ei îi interesează în
mod deosebit activitatea
efervescentă a magmei interioare, a modului cum se
mişcă faliile adânci ale pământului, pe care şi din care
trăim, căutând să pătrundă fenomenul, să-l înțeleagă şi
să-l explice, tocmai pentru a facilita celorlalți, viața.
Aplicat la Eminecu, nu cuvinte-ele ce din coadă au
să sune interesează, ci adâncurile (uneori întunecate şi
tulburi, alteori limpezi ca apele Oceanului Arctic), care
se ascund dedesubtul acestor cuvinte încifrate de zbaterea repetată a versurilor sale, interesează, căci ele se
îngânâ în cochilia de rezonanță a acestei lumi. Vorbim,
adică, despre un mod poetic de a percepe geniul – cel
al lui Tudor Arghezi referitor la geniul lui Eminescu.
Geniul este un dat fără de care nu putem trăi – dar
mai ales nu putem evolua –, pe care nu-l putem compara
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și nici defini. Îl putem sluji. El este o entitate dată odată pentru totdeauna, nedefinibilă și neconvențională.
Convenționali suntem doar noi, oamenii obișnuiți – comentatorii operei lui. Geniile se definesc, totuși, fie prin
ele însele, fie de către alte genii. Mai rar, de marile talente (care nu se pot confunda cu geniul). Este cazul pe
care l-am luat în discuție.
Eminescu s-a definit el însuși, atunci când a spus
(tocmai unde? în Geniu pustiu), într-un fel de proză, pentru a fi mai bine înțeles: Dumnezeul geniului m-a sorbit
din popor cum soarele soarbe un nour de aur din marea
de amar. A spus-o în proză, crezând că se va face mai
bine înțeles, pendulând între două infinituri: unul limitat al mării, iar celălat al cerului nedefinit și solar. Spunând aceasta ne-a adâncit și mai mult în neant.
A vrut apoi să fie și mai explicit, zicând că geniu, în
zdreanță sau în veșminte aurite, tot geniu rămâne. E mai
aproape de noi, dar tot nu ne mulțumește, pentru că,
după ce învățăm ceva carte – unii mai multă, alții mai
puțină – suntem mai prețioși, mai pretențioși, mai
sofisticați. Ne dorim ceva mai complicat, care să ne facă
să gândim, să nu luăm totul de-a gata, căci așa cum
spunea Petre Țuțea – în fața lui D-zeu, geniul e văr primar
cu idiotul. Știa el bine ce spunea în adâncurile gândirii
sale, căci explicația acestei afirmații o găsim întărită în
prelungirile adânci ale unui alt enunț, care-l completează pe cel dintâi: în fața lui D-zeu nu există genii, D-zeu, lucrând nu cu genii, ci cu oameni.
În judecata noastră comună, Tudor Arghezi știe să
pună degetul pe rană: geniul e un accident – zice el. Dar
nici cu acest enunț nu ne mulțumim, căci e prea scurt.
E prea concentrat și nu știm încotro ne poate duce. Ne
poate păcăli, adică, pentru că nu e în nici un fel explicit.
Geniul n-are moarte, dar nici noroc – spus de
Eminescu însuși – e, dimpotrivă, prea explicit. Ne
micșorează măreția. Iar nu e bine. Ceva sau cineva din
noi se răzvrătește. Păi cum, tocmai Eminescu? Stăm cu
semnul exclamării după cap și ne e greu să-l ducem. Nu
pentru că ar fi o povară, dar ne sâcâie întocmai ca o albină care, din varii motive, în plină vară ne dă târcoale, iar
noi habar n-avem de ce, uitând că purtăm o cămașă viu
colorată, iar ea, albina, tocmai de aceea ne stă pe guler.
Genialitatea – spune Nichifor Crainic – e pierderea de
sine pentru a glorifica găsirea adevărului. Numai că Nichifor Crainic a stat cam mult în pușcărie. A avut timp
să-și coacă prea mult gândul. Judecata lui pare un cozonac prea copt, în care s-a pus drojdie și-a trecut peste
marginile tăvii.
Sigur, există și constatarea lui René Descartes, o constatare fluidă, pe care o putem localiza la cumpăna apelor: Cele mai mari minți sunt capabile de cele mai mari vicii precum și de cele mai mari virtuți. Sigur că așa este, numai că ea nu e în mod esențial apanajul geniilor. E mai
degrabă a celor care trebuiau să ajungă acolo, dar n-au
ajuns. Nu știm să motivăm de ce. Ar trebui să ne punem
în pielea lui Dumnezeu pentru a ști s-o facem, dar nu e
cazul, căci Eminescu însuși, atunci când, o singură dată
a gândit așa, s-au spart ferestrele lumii și a renunțat.
Fusese prea mult chiar și pentru el, care era într-un fel,
mâna dreaptă a Domnului. Să nu uităm că Schiva, pe
care Eminescu îl „dibuise” cumva avea mai multe mâini...
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În sfârșit, un poet, unul foarte mare și tare rafinat, pe
care l-a dat nația franceză, Charles Baudelaire, a reușit o
formulă în care noi credem. Ea sună așa: Geniul este copilăria recâștigată. Dacă greșim, putem fi corectați.
Așadar, Eminescu obișnuia să-și noteze într-un manuscris special confecționat de el în timpul studenției
(manuscrisul 2225), în care găsim adesea gânduri
răzlețe, comori asunse, despre care știm foarte puțin.
Ce să ne spună, oare, versul Ca o spaimă împietrită,
ca un vis încremenit? E un vers genial, notat fugitiv în
accepțiunea noastră comună, dar cu pătrunderi de abis,
asupra căruia ne atrage atenția Constantin Noica. Versul nu-l găsim integrat în nici una din creațiile poetului...
În același manuscris, Eminescu notează gânduri despre pseudotalent, talent și geniu. Și iată ce spune: Iar
voi, tineri cari vă otrăviţi sufletele în această îmblătoare
literară, ascultaţi sfatul unui om care vă voieşte binele din
inimă. Petrescu, pălămarul. — Cizmariul.... croitorul, oameni onorabili, folositori şie şi societăţii, au nevoie de ucenici. Decât pseudotalent în literatură, mai bine talent în
cizmărie. Mai bine cel dentâi într-un sat decât al doilea la
Roma. Ca voi au fost mii de mii de oameni pe lume şi vor fi
încă. Nimărui din voi să nu-i abată cumva pin minte că ar
fi un geniu. Căci, copiii mei, pământul nostru e mai sărac
în genii decât universul în stele fixe şi mai lesne se naşte în
văile nemăsurate ale haosului un nou sistem solar decât
pe pământ un geniu. Homer, Shakespeare, Raphael, geniile în arte se nasc o dată la 3, 4 mii de ani, Newton şi Galilei,
Kant ori Darwin, geniile în ştiinţă, o dată la o mie de ani,
încât nu ştim zău daca de la Adam până la Papa Leo IX au
existat de toţi o duzină. Încolo suntem cu toţi nişte bieţi
mizerabili cărora aceşti regi ai cugetării ne dau de lucru
pentru generaţii înainte. Daca avem talent, adecă câteva
centigrame de creieri mai mult decât simia communis, [î]l
putem valorifica, pentru vremea noastră, prin muncă constantă; daca nu muncim, rămânem asemenea confraţilor
noştri, dobitoacelor.
Să ținem minte, așadar, aceste cuvinte scrise de Eminescu în cea mai mare intimitate, pentru că în mentalul colectiv s-a înrădăcinat ideea că un geniu se naște
o dată la o sută de ani. Ce inflație de genii am avea pe
Pământ... Îmblătorile literare, despre care vorbește Eminescu, perfect valabile și în zilele noastre (luați în calcul mai ales soiul acela de oameni care sunt porecliți
ziariști), ar fi pline de „genii”... care nu știu bine a se exprima, ba chiar virgula ar fi pentru ei o mare problemă...
Despre Eminescu – spune Tudor Arghezi – păcătuim
cu emfază. Deși l-am slujit aproape 30 de ani, la Ipotești,
abia am îndrăznit să scriu despre copilăria lui fabuloasă, în spațiul care încă ne copleșește. Tocmai de aceea
se cuvine să ne pocăim și noi, prin cuvintele lui: adeseori Eminescu e cunoscut din auzite și nerăbdarea de a-l
cunoaște de aproape, distrată și deviată de alte îndeletniciri ale emoției, se înstrăinează de frumusețile lui. Suntem,
generic vorbind, în casa poetului și sunt hotărât să nu
mint.
A vorbi de poet – spune Arghezi – e ca și cum ai striga
într-o peșteră vastă... Nu poate să ajungă vorba până la
el fără să-i supere tăcerea. [...] Într-un fel, Eminescu e sfântul preacurat al ghiersului românesc. Din tumultul dramatic al vieții lui s-a ales un crucificat. Fără să fi știut cine e
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astăzi Patapievici, Arghezi scrie concentrat și la obiect:
fiind foarte român, Eminescu e un european; ce replică
anticipată și cât de simplu sună... Simplu, nu simplist.
Ar trebui să ne fie rușine când lansăm în public judecăți
de genul celia în care Eminescu trebuie ascuns (tocmai
el!), căci – spune același Arghezi – poezia nu poate să fie
tradusă. Poezia aparține limbii mai mult decât proza, sufletul secret al limbii. Or, Eminescu ne-a învățat cu asupră
de măsură această lecție.
În sfârșit, o judecată argheziană esențială: Eminescu
nu poate fi tradus nici în românește... Prin ea, Arghezi se
apropie de misterul ascuns în versul pomenit mai sus:
Ca o spaimă împietrită, ca un vis încremenit.
Despre poezia lui Eminescu, Arghezi exprimă o judecată axiomatică: cuvântul bate odată cu ideea. Cum
se poate „traduce” aceasta, am spus-o în cartea noastră despre copilăria și geniul eminescian și o repetăm
aici pentru că se potrivește. Iată cum. În Trecut-au anii,
natala vâlcioară, așazată în coasta unei văi, de-a lungul
căreia se formează mai tot timpul un curent susținut de
aer, norii sunt prelungi și sunt percepuți vizual, curgând.
În felul acesta, norii de pe cerul real al Ipoteștilor sunt
și norii din Trecut-au anii..., cei care străbat văile eterne
ale Cosmosului.
Dar în ce constă genialitatea exprimării? În versul
din poemul amintit – Căci nu mă-ncântă azi cum mă
mișcară –, orice poet, oricât de talentat, dar fără geniu,
ar fi fost mulțumit cu repetiția unuia dintre cele două
verbe ale versului citat, indiferent dacă ar fi fost folosit
numai primul sau numai al doilea, așa încât forma versului ar fi fost una la îndemâna oricărui poet talentat,
dar nu genial și ar fi sunat așa: căci nu mă-ncântă azi
cum mă-ncântară (formă echivalentă cu cealaltă, căci
nu mă mișcă azi cum mă mișcară). Dar nu, poet de geniu, Eminescu a ținut să exprime adevărul unei realități
concrete: nu mă încântă azi, cum mă mișcară atunci, în
copilărie, povești și doine, ghicitori, eresuri...
Un alt exemplu ar fi acela din Călin, file de poveste. Presărate de-a lungul întregii opere, există contexte care au neîndoielnic, dincolo de ecourile trăirii concrete, o rafinată tentă iniţiatică – una dintre atributele
geniului. Exemplu ilustrativ: De treci codri de aramă, de
departe vezi albind/ Ş-auzi mândra glăsuire a pădurii de
argint.
Furaţi de frumuseţea imaginilor, dar şi de muzicalitatea versurilor, se iau îndeobşte imaginile ca atare, fără
să se pună problema că în spatele lor se ascunde un
adânc înţeles iniţiatic, care s-ar putea traduce în felul
următor: numai dacă îţi este dat să treci prin codrii de
aramă – întocmai ca-n poveste! – vei avea privilegiul
să-i vezi, în sfârşit, pe cei de argint.
Mai mult, chiar dacă răzbaţi prin hăţişul pădurii de
aramă (ajutat de mai mult sau mai puţin noroc), vei
avea parte nu să întâlneşti (de-a dreptul) pădurea de argint, ci doar şansa de a o vedea de departe, căci nu-ţi
este îngăduit s-o treci, aşa cum o trec pe cealaltă (pe
cea de aramă), muritorii de rând. Prin urmare, ea poate fi văzută albind, doar de la depărtare. Chiar şi celui
căruia i se oferă acest privilegiu îi aude numai mândra
glăsuire.
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Este vorba de dihotomia termeni (în cazul nostru
concret–sublim), o sugestie subtilă despre un adevăr
surprins cu admirabilă simplitate de Goethe: nu este întodeauna necesar ca adevărul să se întruchipeze; este de
ajuns ca el să plutească în jurul nostru ca un duh şi să ne
facă să simţim la fel; să unduiască în văzduhuri, grav-prietenos, asemenea unui glas de clopot. Este dovada cea
mai bună că poezia adevărată este una şi aceeaşi, în
flux continuu, de la Enkidu şi până în zilele noastre. Prin
urmare, dezideratul lui Mallarmé că poezia este, în ultimă instanţă, sugestie îşi află aici un embrion credibil.
Coexistenţa dintre real şi sublimarea sa este surprinsă convingător într-o remarcă a lui Charles Richter: în
orice om de geniu trebuie să existe în acelaşi timp sufletul lui Don Quijote şi sufletul lui Sancho Panza. Sufletul lui
Don Quijote, pentru a merge înainte, a ieşi din căile bătute,
a face altfel şi mai bine decât oamenii obişnuiţi; sufletul
lui Sancho Panza, fiindcă această originalitate profundă
nu duce la nimic dacă nu e luminată de bun simţ, de o judecată dreaptă şi de noţiunea realului. Nimic altminteri
la Eminescu.
Cât despre meseria de scriitor, Arghezi spune că
Eminescu a fost un scriitor integral, numai și numai scriitor, fără altă meserie, din care să trăiască. Eminescu e, se
poate spune, primul scriitor de profesie, român. Și se explică mai departe: poezia, luată cum trebuie, era o pierdere de timp, de oameni fără căpătâi, și te declasa. Poezia lui Eminescu, în viziunea lui Arghezi este a harului
frământării.
Despre Omul Eminescu, Arghezi spune concentrat
doar atât – și e de ajuns: omul a suferit cumplit.
Te miri că un poet ca Arghezi spune despre Eminescu: morții servesc de minune pe oamenii în viață. Te
miri, dar e adevărat. E cumplit de adevărat și de tragic.
Iată și o judecată argheziană de cea mai mare actualitate: astăzi, oricine poate tipări și scoate în vânzare versurile lui ca operă personală, în calitate de asociat al lui
Eminescu: unul dă și altul ia. Mai lipsește să-i dispară numele de pe copertă, înlocuit cu numele unui colaborator.
Constați cu strângere de inimă și treci mai departe. Atât.
Ne oprim și continuăm: cât a trăit, Eminescu a fost pârât
că nu știe să scrie și că strică limba românească a numitului Vizanti. Sună ceva cunoscut?
Iar în final, „sentințe” argheziene asupra genialității:
Eminescu nu-și iubea literatura [...] Eminescu iubea strădania de a sjunge la formă, dar odată atinsă, din punctul
visat o fracțiune, cred că era, ca și în dragoste, decepționat.
În sfârșit, finalul finalului: Eminescu nu a scris o carte, el a
suferit-o; ruptă din el.
Norocul nostru, al românilor, dar și al limbii pe care
o vorbim se trage din Eminescu, iar un poet inițit ca Lucian Blaga a reușit să spună despre geniul acestui om
un lucru pe cât de adevărat, pe atât de tulburător: e suficient ca din când în când câte un om genial să moară nebun ca pentru câtva timp normalitatea să nu mai fie deloc
cotată la bursă. Or, dacă nu e de ajuns, esențializând, ca
Mircea Eliade: orice s-ar întâmpla în destinul românesc,
oricâte dezastre și suferințe ne-au mai fost urzite, nici o
armată din lume și nici o poliție, cât ar fi ea de diabolică,
nu va putea șterge «Luceafărul» lui Eminescu din mintea
și sufletul românilor.
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Pesimism sau orizont tragic
în opera eminesciană

A vorbi despre pesimism e a scrie despre însăşi fiinţă, fiinţa fiecăruia dintre noi. Pesimismul e rezultatul
şi, de cele mai multe ori nu final, al corelării inerente
dintre dorinţele şi aşteptările noastre şi ceea ce se întâmplă chiar cotidian.
Opera eminesciană e străbătută de toate laturile, ca să nu spunem tentaculele, unui pesimism uneori dus până la limita disperării flagrante. Un exemplu
semnificativ ar fi următoarea strofă a poeziei eminesciene Mortua est: Cine ştie de este mai bine/ A fi sau a
nu fi...dar ştie oricine/ Că ceea ce nu e nu simte dureri/ Şi
multe dureri-s, puţine plăceri.[1]
Aşa cum bine spunea Dumitru Augustin Doman,
concizia expresiei de tristeţe în opera lui Arghezi e:
copac pribeag uitat în câmpie. Oamenii au conştienţa
clară a unei asemenea uitări şi, cu atât mai mult, un
copac arghezian, un copil plângând, un semen deosebit de trist, ne pot trezi, dacă se poate spune aşa, o
nostalgie care părea îngropată adânc în străfundurile
fiinţei. Există bineînţeles tendinţa de a exagera uneori
anumite trăiri din viaţă, acest fapt fiind posibil cu participarea insinuantă a procentului (impropriu spus) de
pesimism pe care îl deţinem fiecare dintre noi.
Referindu-se la iubire, de semeni, de ţară, la istoria
poporului său, la natură şi enumerarea rămâne incompletă, paginile scrise de Eminescu par străbătute de
un pesimism consecvent, demonstrându-ne în mod
genial că, în ceea ce priveşte aria aspiraţiilor umane
nu există final, deci nu putem trata arbitrar tema pesimismului din opera eminesciană.
Analizând, ca atare, strict opera poetică, să reflectăm asupra spuselor lui Tudor Cătineanu în volumul II,

Perspectiva extrinsecă din Structura unei sinteze filosofice: Dacă privim evenimentele din acţiunea tragică de
la începutul spre sfârşitul acţiunii, ele trebuie să apară
ca decurgând cu necesitate unul din altul. Nu se poate
imagina un gând mai simplu şi mai adânc despre acţiunea în poezie, care defineşte de altfel şi logica acţiunii
istorice în care: nu ştim cum se vor desfăşura concret evenimentele în viitor; şi totuşi, după ce s-au desfăşurat, încercăm să refacem în gândirea istorică desfăşurarea lor
coerentă şi să logicizăm pentru trecut ca necesar ceea ce
din viitor ne vine ca aleator. Este interesant că această
structură paradoxală a acţiunii este corespondentă nu
numai cu acţiunea istorică reală, ci şi cu imaginea onirică amintită în care, reprivită la capătul ei, imaginea
străzii parcurse este cu totul alta decât aceea formată în
parcurgerea ei. Acesta este paradoxul esenţial al oricărei
acţiuni poetice.[2]
Reiese de aici că acţiunea sau, mai concret spus,
modul de a acţiona al personajului, chiar maniera de
percepere privitor la realitate a acestuia, ne direcţionează către nimic altceva decât aspectele spirituale,
dificil de înţeles pentru mare parte dintre noi. Este un
fapt legat în mare măsură de etic sau etică. N-am mai
fi pesimişti dacă am avea puterea de a înţelege că e
nevoie de rău pentru a simţi mai pregnant binele, neluând-o chiar doar numai de la simpla diferenţiere a
acestor două noţiuni (totodată realităţi) binele şi răul.
Tocmai în acest sens, Eminescu scrie în foaia 160 a Manuscrisului 2254: Totul e mărginit, durerea nu.
Suntem pesimişti, şi asta încearcă să ne-o explice atât de adânc Eminescu, din pricina faptului că
structurile noastre (structura umană în genere) sunt

Eminescu, Mihai – Mortua est, Opere, Vol. I, Fundaţia Pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1939, pag. 37.

Cătineanu, Tudor – Structura unei sinteze filosofice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985, pag. 403.
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inadaptabile unor trăiri ce, paradoxal, ţin întocmai
de complexitatea naturii umane.Şi ceea ce este îndeobşte şi mai paradoxal e tocmai adevărul că o natură umană, cu cât e mai complexă, cu atât fiinţa dinlăuntrul ei e mai pesimistă. Astfel, Eminescu afirmă: Pe
când oamenii care se complac în decadenţă se bucură şi
se veselesc, totdeauna spiritele mai bune înclină a vedea
lucrurile în culori negre şi sunt atinse de pesimism.[3]
Unii dintre noi suntem conştienţi că ar ţine doar de
educarea voinţei proprii, de un fel de militărie, dealtfel
impusă acesteia, înspre înfrumuseţarea modului nostru de a percepe trăirile. Iarăşi ne vine în ajutor Tudor
Cătineanu, cu: Prin faptele sale, omul îşi poate stârni
propria sa nenorocire, fără să ştie şi fără să vrea, iar dacă
punem între paranteze destinul înţeles ca forţă obscură
şi anonimă care acţionează adversativ din umbră, destinul este tocmai această circularitate a evenimentelor,
circularitate care - potrivit celor două reguli aparent antinomice ale acţiunii: imprevizibilul şi necesarul – pleacă
de la greşeala personajului şi se sfârşeşte în nenorocirea
lui.[4]
Întocmai de imposibilitatea de a putea fi mereu optimişti ţine şi faptul că adeseori suntem pesimişti, afirmând aceasta cu riscul de a fi pleonastici sau de a ne
exprima oarecum repetitiv, chiar dacă nu întotdeauna
optimismul este antonimul pesimismului, ca şi manifestare umană.
La fel de bine poate fi şi senzaţia de fericire explicând fenomenul invers, de la efectul lui la cauza care
l-a creat; Emanăm uneori pesimism prin simple priviri,
dar cel mai pregnant prin tonul vocii şi vorbele folosite. Este întocmai ceea ce Eminescu reuşeşte să redea
atât de concret prin expresii şi prin îmbinările frazelor
din poezie şi proză. Aceasta ne-o demonstrează cu o
sugestivitate aparte următoarele versuri: O convenţie
e totul; ce-i azi drept mâine-i minciună,/ Aţi luptat luptă
deşartă, aţi vânat ţintă nebună.[5]
Corelăm aspectul pesimismului din opera eminesciană cu explicaţii de natură filosofică, implicit etică,
având în vedere şi afirmaţia filosofului Petre Ţuţea: Pesimismul este expresia metafizică a lucidităţii.
Putem explica acest fapt întocmai prin capacitatea unui spirit poetic de a surprinde realitatea nu numaidecât în mod adecvat, echivalent unui anumit tip
de natură umană, ci mai ales, în mod surprinzător, accentuând trăsăturile esenţiale ale căror valenţe se îndreaptă cu predilecţie către tragic. În acest sens, Corneliu Mircea afirmă: Există o poezie a limbajului ştiinţific,
există o poezie a limbajului matematic, după cum există
o poezie indiscutabilă a limbajului filosofic, atunci când
acesta e creator şi reuşeşte să exprime noutatea ideii. Arta e prin excelenţă poietică – expresie a creaţiei nemijlocite – fie că se foloseşte de cuvânt, de forma grafică
sau sculpturală, de culoare, de sunet. Dar pentru că prin
vorbirea comună ne deschidem spre ceilalţi şi spre lume

unificându-ne, cuvântul poetic sugerează sugestiv înnoirea creatoare pe care o propune gândul creator.[6]
Avem aici explicată atât de în detaliu o aşa-zisă paralelă între vorbirea comună şi, spune autorul, cuvântul poetic,deosebit de sugestiv în opinia sa. Este exact
ceea ce reuşeşte să exprime amintitul limbaj filosofic, noţiunile de idee şi de teorie întrepătrunzându-se
destul de complex, în acelaşi timp reuşind să exprime
noţiuni pe înţelesul tuturor.
Balanţa, nu numaidecât în echilibru relativ, dintre bine şi rău, manifestările oamenilor referitoare la
cele trăite, sunt surprinse de geniul eminescian şi în
paginile manuscriselor sale. Avem astfel în foaia 163
a Manuscrisului 2258: După bucuria nemăsurată vine
neapărat – urmă a făpturei firei omeneşti – întristarea.
Bucuria face sângele să fiarbă şi aceasta produce o simţire neplăcută şi dureroasă, care trebuie să nască întristarea.Cine-i accesibil de patimi puternice, ştie că-n mijlocul
bucuriei mari se amestecă un fel de rea dispunere. Este
vorba tocmai de o nemulţumire a fiinţei în faţa nimicniciei vieţii uneori, de valenţele la care simte fiinţa de
geniu, toate acestea argumentând o dată în plus complexitatea făpturii omeneşti, capacitatea sau, de cele
mai multe ori, incapacitatea acesteia la adaptabilitate.
Încă o problemă, şi nu ultima, pe care o abordează Eminescu, de această dată în Opera Politică, e aceea a unei manifestări de actualitate mereu în istoria
unui popor şi anume: corupţia. Astfel, Eminescu scrie:
Aceasta e adevărata corupţie: tendenţa de a câştiga lesne şi fără muncă, tendenţa de a se gira în om mare fără
merit, aceasta e corupţia adevărată, ale cării urmări sunt
ura şi invidia contra oricărui merit adevărat şi cocoţarea
nulităţilor în acele locuri, la care numai o înaltă inteligenţă sau un caracter extraordinar dau drept.[7]
Din aceste explicaţii eminesciene asupra fenomenului corupţiei care poate fi încadrat în cursul oricărei istorii mereu în actualitate, noţiunea de perisabilitate fiindu-i contrară, înţelegem pesimismul eminescian izvorât din preocuparea pentru destinul poporului său, reieşind clar din aceste rânduri vehemenţa
cu care Eminescu condamnă nedreptăţile ce par fără
sfârşit, realitate pe care marele poet o sesizează în stilul său genial caracteristic. Astfel, ca o completare la
cele amintite mai sus, Eminescu concluzionează: Nimic nu e mai periculos pentru conştiinţa unui popor, decât priveliştea corupţiei, a nulităţii recompensate, decât
ridicarea în sus a demeritului.[8]
Tratând tema pesimismului sau orizontului tragic,
corelând aspectele explicate de Eminescu atât în poeziile sale cât şi în paginile manuscriselor cu afirmaţii
din aria filosofică a literaturii, să încheiem cu o concizie a gândirii lui Petre Ţuţea legată de aceste aspecte:
Participarea la lume îmbracă forma fericirii sau nefericirii. Indiferenţa faţă de ea nu poate fi atinsă decât prin
stingerea sufletească totală.[9]
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D
Viorica Zaharescu

Biblioteca... şi popas prin cărţi

Despre Biblioteca Memorialului Ipoteşti s-a mai scris.
aveam atunci o oarecare jenă căci mai uitasem să respect, în
Inaugurată în anul 2000 Biblioteca deţine un fond de alţi ani, perioada de returnare a cărţilor şi trăiam cu impre30.000 volume, fond constituit pe parcursul anilor prin achi- sia că bibliotecara îşi va aminti de mine şi mă va dojeni. Tot
ziţii şi donaţii şi ar fi fost bine dacă toţi iubitorii de cărţi şi lec- în acea perioadă comunistă, cînd nu vedeai la fiecare casă
tură ,,...binecuvîntam ceasul solemn cînd s-a inaugurat acest un automobil şi nu existau supermarket – uri, iar cuvîntul inaşezămînt.(Nicolae Iorga)
ternet nu se inventase pentru noi, Botoşanii aveau o Banca
Amintesc, cu regrete sincere pentru cei ce nu mai sunt , Naţională în centrul vechi al oraşului într-o clădire cenuşie,
dintre donatori pe scriitorul Laurenţiu Ulici, prof. Aurel Dorcu mare, impunătoare, de care noi botoşănenii suntem mîndri .
şi soţia sa, Laura, prof. Nicolae Roşu din Săveni, prof. George Alături clădirea Centrului de Proiectări.
Mihută, prof. Univ. Mircia Dumitrescu, prof. Valentin CoşereaCele două clădiri adăpostesc astăzi ,,...talisman fără de
nu, Radio Timişoara şi alţii.
preţ: cartea. «
Fondul de cărţi amintit se păstrează pentru generaţiile
,,N-a fost supărare pe care un ceas de lectură să nu mi-o fi rice vin în cele două depozite din interiorul clădirii bibliotecii, sipit ! De cîte ori te simţi nefericit şi ai nevoie de uitarea necazuclădire mare, nouă, cu orientare spre nord-vest, vara oază de rilor, cînd, rănit de viaţă, doreşti un suprem balsam, cînd, sătul
răcoare pentru cei ce-i calcă pragul , iarna ţinînd piept vîntu- de banalitatea şi inegalitatea mediului, aspiri la o societate mai
rilor şi zăpezilor .
aleasă, cînd vrei să te înduioşezi şi să rîzi de nimicurile de aici, de
23 - 30 aprilie, în fiecare an, este pentru români Săptămî- pe pămînt, în tovărăşia unui spirit plin de bunăvoinţă şi de înna Naţională a Bibliotecilor. Biblioteca Memorialului Ipoteşti ţelegere, atunci nu-l căuta departe , căci nu-l vei gasi. N-ai decît
marchează în fiecare primăvară acest eveniment prin diverse să întinzi mîna spre bibliotecă şi să chemi la tine acest talisman
activităţi în care bibliotecarii îşi pun sufletul şi cunoştinţele fără de preţ : cartea !» (Ch. de Montesquieu)
la vedere, expun pentru vizitatori cărţi rare, ţin prelegeri desPoposind printre cărţile din biblioteca Memorialului, lopre Eminescu celor interesaţi să asculte şi o bucurie ascunsă cul meu de muncă, sau cum se spune, “locul unde îmi cîştig
mă încearcă la gîndul că, poate, toate bibliotecile din ţară, ju- o pîine”, am aflat în paginile îngălbenite ale uneia dintre ele
deţene, municipale, comunale organizează acţiuni specifice că, în anul 1904, Nicolae Iorga publica un articol intitulat O
în intervalul de timp mai sus amintit. Din perioada comunis- carte despre Iaşi, în care critica iniţiativa Primăriei Iaşului la
tă de aproape cincizeci de ani ne-au rămas zeci de biblioteci acea vreme, de a investi o sumă mare de bani în scoaterea
publice. Nimeni nu poate contesta acest fapt. Cu tristeţea că unui volum de schiţe şi ilustraţii ,, volum menit să se înfăţişeze
timpul este ireversibil mă opresc cu sufletul şi mă întorc în familiei regale, care venea să viziteze oraşul Iaşi.» Din articolul
timp. Imi amintesc de acele zile cînd, cu buletinul mamei şi scriitorului N. Iorga aflăm informaţii despre cîte biblioteci pucu două cărţi poştale în mînă, vara, copil fiind şi zilele pentru blice existau în România anului 1904 şi cum ar fi dorit scriimine erau lungi, prea însorite şi prea monotone, mergeam torul născut în Botoşani ca acea sumă de bani să-şi găsească
la biblioteca oraşului, cu dorinţa de a împrumuta cărţi; şi folos pentru luminarea românilor :
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,,E mult. Şi Iaşul e sărac. Şi iată ce se putea face cu 5000 lei
În loc de invitaţie la lectură, dintr-un alt popas al meu, cispre a veşnici vizita regelui la Iaşi. O bibliotecă publica, o mo- tez răspunsul plasticianului Gheorghe Vrabie din Republica
destă bibliotecă pentru acei ce nu sînt nici profesori, nici stu- Moldova la întrebarea pusă într-un dialog cu poetul ieşean
denţi, nici elevi de liceu măcar, dar vreau să se lumineze din Nicolae Busuioc ,,Vă place lectura?’’.
cărţi care nu sînt scrise pentru minţile înalte. E o ruşine că Iaşii
,,Lectura rămîne una dintre marile mele bucurii, iar cărţile
n-o au, precum e o ruşine că n-o au nici Bucureştii, nici Craiova, au fost întotdeauna ca nişte ferestre deschise spre lume, deponici Brăila şi că Galaţii o au numai din pomana răposatului Ure- zite de sensibilitate şi înţelepciune. A le numi prieteni credincioşi
chia şi a Academiei Române. Orice oraş din ţară - deci şi Iaşii - au înseamnă a repeta un adevăr elementar, cuvintele ,, Adio, prieodăi goale, şi chiar case aproape goale. Lemnele de foc şi cîteva teni’’! au fost printre ultimele rostite de Puşkin, care şi-a trecut
lămpi cu gaz costă puţin. Iar personalul...Personalul ar fi putut privirile sleite peste rafturi, atunci cînd a fost adus acasă după
să fie dintre acei studenţi cari fac societăţi culturale fără nici o fatalul duel cu Dantes.» ( Literatură şi Artă nr. 16 / 18 aprilie
urmare practică, şi cari s-ar fi schimbat cu ziua fără plată. [...] 1996).
Şi, în Biblioteca pentru popor a regelui Carol I, alţii, tîrziu de tot,
Un alt argument în favoarea cititului şi a dragostei pentru
ar fi binecuvîntat ceasul solemn cînd s-a întemeiat acest aşe- cărţi îl aduc în atenţie dintr-un articol asupra căruia m-am
zămînt.» ( N. Iorga - O luptă Literară).
oprit, scris de istoricul N. Iorga şi intitulat Biblioteci circulante,
Lucrătoare în bibliotecă fiind (cu sarcini de servici care articol în care scriitorul povesteşte întîlnirea sa cu cărţile în
asigură prelungirea vieţii cărţilor) le privesc în fiecare zi pe perioada cînd era elev de liceu la Iaşi :
rafturi, îmi place să le aşez la linie, să le verific coperţile şi fo,,Intâiaşi dată m-am cufundat cu patimă, cu o bucurie sălile, iar uneori, în mintea mea, mi se pare că sunt asemenea batecă, cu o nestinsă lăcomie în raiul cărţilor, mulţumită unei
unor soldaţi ordonaţi gata
biblioteci circulante.[...] Lide ieşit la raport.
brarul Emanuil Haimann ţiPoate că nu greşesc
nea pe Strada Mare o prăvădacă o aduc acum în atenlie franceză şi, deoarece se
ţia cititorilor pe poeta Levindea puţin, deschisese şi
tiţia llea, născuta la Cluj în
un ,,cabinet de lectură». Dăanul 1967, despre care am
dea acasă cărţi tăiate, şi clicitit că a cîştigat multe preenţilor de încredere chiar şi
mii literare, şi fac acest lucru
netăiate, dacă se îndatoreau
nu întîmplător, ci pentru că
a ceti curat printre foile prinam facut cîndva popas cu
se. De atunci sufletul meu
poeziile ei şi, într- una dina fost acolo. [...] Şi întăiaşi
tre ele , Fondul Secret, poeta
dată m-am gîndit că aş pusurprinde cărţile într-o postea scrie şi eu cînd m-au întură deosebită:
trebat la cabinetul de lectură
cartea mea s-a îndrăgosdin Iaşi : fiindcă-mi place aşa
tit de cartea ta
de mult a ceti , n-aş vrea să şi
cartea ta acordă o oarescriu? ( 4 septembrie 1905 ;
care atenţie cărţii mele
N.Iorga-O luptă literară).
în raft se sărută îşi recită
În 1979 Gheorghe Cuversuri
nescu scoate la editura Mischimbă cîte un poem înnerva volumul Gala Galactre ele doar aşa
tion-Opinii Literare de unde
să dea de furcă cetitorului
aflăm că, în activitatea lui publicistică, Gala Galaction a scris
uneori cartea ta se uită după cele din raftul vecin
peste 200 de articole despre scriitori şi cărti. Volumul aminlucioase violete zvelte
tit cuprinde o parte din ele, peste o sută, selectate de G. Cuatunci cartea mea îşi leapădă cîte o pagină
nescu. În popasul meu asupra cărţii, la pagina 157, am găsit
se face broscuţă solniţă avion
un articol publicat de Gala Galaction în anul 1922 în revista
coperta întîi e tot mai palidă
Flacăra nr. 28, intitulat Grădina Vârnav din Botosani.
cartea mea se visează Larousse dicţionar explicativ
In articol scriitorul redă ce a văzut, simţit şi trăit (se inpagini aurii mersul trenurilor
timpla acum peste o sută de ani) cînd, însoţit de un amic din
s-o răsfoieşti în fiecare zi
zgomotosul Bucureşti, a ajuns, probabil cu trenul, în grădina
(Letiţia Ilea – România Literară, nr. 3, ian. 2003) căreia astăzi botoşănenii îi spun parcul Eminescu sau grădina publică. Copacii şi ridicătura de pămînt din fundul grădiDin fondul (deloc secret) de 30.000 de volume al bibliote- nii există şi astăzi. Cine obişnuieşte să facă plimbări pe aleile
cii am ales două şi din ele vreau să aduc în atenţia iubitorilor din acest parc poate simţi umbra răcoroasă a pomilor şi poade lectură cîteva însemnări ale autorilor. Orice cititor cu do- te urca pe ridicătura de pămînt din capătul parcului. Redau
rinţă va găsi în paginile celor două cărţi înscrisuri deosebite, mai jos cîteva impresii ale scriitorului Gala Galaction :
demne de reţinut. Poposind cu ele am aflat cîteva din gîndu,,Aşa se numeşte grădina publică din acest oraş [...] am ajuns
rile autorilor despre Eminescu, despre locuri din Botoşanii de la Botoşani în luna mai. M-am găsit într-o lume liniştită, fără de
altădată, despre apariţia Radiofoniei în România şi Eminescu răcnetele vînzătorilor bucureşteni, fără de automobile şi fără de
la radio, iar din ce am găsit în popasul meu voiesc să redau îmbulzeala de la răspîntii [...] Cîte o casă veche boierească [...]
mai jos cîte puţin. De se va găsi cineva să le citească sper să-l cîte o potecă ascunsă, mai încolo, într-o dumbravă de liliac [...]
încînte şi, în acelaşi timp, să îi trezească şi mai mult interesul Eminescu a străbătut aceste uliţi [...] .
pentru cărţi şi lectură. Cele două volume sunt: Gala GalactiIn fundul grădinii, dincolo de perdelele copacilor bătrini şi
on - Opinii Literare de Ghe. Cunescu ( 1979 ) şi volumul Confe- dincolo de aleile pline de arabescurile luminii şi ale umbrii, este
siuni Sonore, de Victor Crăciun (1980 ).
o ridicătură de pământ, altădată încununată cu un chioşc. Dar
vijelii năprasnice au suflat peste oraş, în cei din urmă cîţiva ani
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şi chioşcul s-a spulberat împreună cu alte întruchipări din Botoşani. A mai rămas din chioşc o podină stricată şi o scară cu
trepte dislocate. Dar de sus de pe podină, grădina descreşte şi
iese din impreciziune.
Botoşanii sînt ocoliţi în zare de dealuri invariabil păduroase
[...] Biruiţi, amicul care mă însoţea şi eu, aşternem mantalele pe
podină şi ne culcăm cu faţa spre ceruri [...] Podina creşte cu noi
spre cer [...] Pentru ce ne găsim acolo, de unde am venit....?
Dar suntem în grădina unde tristeţea şi obsesiunea lui Eminescu, zdrenţăros şi bolnav, nu va fi ispăşită niciodată.»
Îmi întorc gîndul îndărăt, în trecut, în perioada anilor şaizeci şi surîd bucuroasă, iar cu mintea fac o mică incursiune
în lumea mea de atunci. Copil fiind, vizitam grădina publică ocazional , fie însoţind părinţii şi cîteva rude în plimbările lor de duminică, fie cu copii din cartier. În lungile şi toridele zile ale vacanţei de vară făceam cîte o gaşcă de şapte
sau opt copii de pe strada
noastră şi mai bine de jumătate de zi o petreceam
parcurgînd bulevardul şi
colindînd grădina publică. Alteori înaintam prin livada cu pruni din spatele
parcului, pîna la cimitirul
numit şi atunci şi acum Pacea, nume potrivit locului,
căci fiind doar cîteva case
şi livezi pe acele pămînturi,
era linişte şi morţii îşi puteau face odihna veşnică,
netulburaţi decît de adierea frunzelor şi hîrjoana
razelor de soare deasupra
mormintelor lor.
De la intrarea dinspre
bulevard aleea urca puţin
şi avea în capăt statuia lui
Eminescu, iar de pe soclul lui înalt, chipul poetului urmărea
şi urmăreşte cu dragoste, şi astăzi, orice plimbăreţ. În spatele statuii lacul, iar în dreapta, după cele două poduri, un mic
debarcader alături de o ridicătura din pietre, în vîrf cu o fîntîniţă arteziană din care ţîşnea şi apoi se prelingea un firişor
de apă. În stînga lacului un restaurant cu terasă, orchestră şi
un mic ring de dans. Acolo se opreau părinţii şi rudele după
plimbare, la o bere, şi noi copii la un fel de prăjitură cu gust
de bicarbonat şi cu mult zahăr pudră, numită corăbioară. Alteori, cînd eram doar noi copii, pe marginea lacului urmăream gălăgioşi mormolocii de broască ce mişunau prin apa
prea stătută cîteodată, de nu se distingea bine fundul lacului,
plescăiam apa cu mîinile, ne stropeam şi fugeam unul de altul ţipînd bucuroşi. Uneori închiriam o bărcuţă de lemn şi cu
greu şi multă gălăgie, mai la stînga, mai la dreapta, strigînd la
cel ce vîslea, reuşeam să facem cîte un tur pe sub cele două
poduri, căci nu prea ne pricepeam la dat din vîsle.
Ce mai găsim în paginile volumului? Cine doreşte să poposească, va găsi şi o schiţa biografică de Gala Galaction intitulată Cînd s-a împlinit un sfert de veac, scrisă ,,sus la Academie,
în sala de lectură într-un timp cînd irişii din grădina Institutului
erau în floare...» cu ocazia împlinirii a douăzeci şi cinci de ani
de la moartea lui Eminescu. Vă invit la lectură!
„Citeşte! Numai citind mereu creerul tău va deveni un laborator nesfirşit de idei şi de imagini.“ (Mihai Eminescu)
În anul 1980, la editura Cartea Românească, Victor Crăciun publica volumul Confesiuni Sonore. Cartea prezintă informaţii despre apariţia şi evoluţia radiofoniei în România.
Am aflat de la Victor Crăciun, citind în paginile cărţii sale, că
primele încercări ale radiofoniei în lume s-au făcut după vreo

114

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

şapte ani de la moartea lui Eminescu şi, mai tîrziu, dupa 1900,
Radiofonia şi-a făcut apariţia şi în România, iar ,,...printre cei
dintîi care au audiat radiofonul [...] au fost cîţiva dintre cei mai
de seamă scriitori români, iar întîlnirea cu invenţia care purta
glasurile în eter, peste spaţii, a fost tulburătoare».
Mihail Sadoveanu la Iaşi şi Tudor Arghezi la Bucureşti
sunt doi dintre scriitorii acelor timpuri fascinaţi de radiofonie. Victor Crăciun, în paginile volumului, ne aduce impresiile
şi emoţiile simţite de ei la prima audiţie a radioului .
,,Iarna anului 1925, Iaşi, [...] Mihail Sadoveanu ...
,,Aseară, la un ceas destul de tîrziu, ne-am adunat cîţiva
intelectuali, la profesorul şi prietenul nostru Ionel Simionescu,
având între noi şi pe Brătescu-Voineşti, [...] Ne-am adunat ca
să ascultăm un haut-parleur , un instrument de radiofonie [...]
. Trebuie să mărturisesc că eram nou, la cea dintîi audiţie [...] .
Venea în sufletul meu un glas de departe ş-o adiere de instrumente - glas viu şi palpitant
şi instrumente însufleţite de
oameni vii [...]».
Pîna la popasul meu
asupra cărţii nu am ştiut
că Sadoveanu a fost printre primii posesori de aparate radio din România şi
că Tudor Arghezi va fi scriitorul care se va ataşa cel
mai mult de radiofonie.
Iată o scurtă relatare din
volumul lui Victor Crăciun
:
,,Poetul [...] călătoreşte
pe o motocicletă cu ataş,
împreună cu doi prieteni,
în ziua de 27 martie 1927,
departe de Bucureşti, într-o
pădure, unde instalează un
aparat radio pentru a audia, în liniştea naturii, concertele prilejuite de centenarul morţii
lui Beethoven «.
,,Ne găseam la Viena ! Cel puţin 200 de instrumente, conduse de cel puţin 200 de muzicieni. Scoatem casca de la urechi şi
adăugăm aparatului o pîlnie răsunătoare, care sporeşte cîntecul şi reproduce orchestra integral. Ascultăm culcaţi pe pături şi
muşchi. [...] Eroica lui Beethoven ne venea din Viena în Carpaţi
[...]’’.
Despre radiofonie Tudor Arghezi va scrie în timpul vieţii peste două sute de articole, unele publicate altele nu ,
iar vocea lui se va fi auzit mulţi ani la microfonul radioului
romanesc.
Abia în anul 1928 ia fiinţă Societatea Româna de Difuziune Radiofonică, prima transmisie făcîndu-se la 1 noiembrie
şi întîiul poet care s-a manifestat la microfonul românesc, cu
versuri festive, a fost Horia Furtună. Insă poezia propriu zisă
începe să fie difuzată din a patra zi de apariţie a radiofoniei,
Eminescu fiind cel dintîi poet transmis la radio, onorînd astfel primele programe de emisiuni. Anul următor, 1929, cînd
s-au împlinit 40 de ani de la moartea lui Eminescu, dar nu
la 15 iunie, ci cu trei zile mai tîrziu, în data de 18 iunie, necesitînd modificarea programului din acea seară, s-a difuzat
poemul Luceafărul ,,... într-o montare specială cu concursul
actorilor de la Teatrul Naţional din Bucureşti».
Ce a transmis radioul românesc în anii ce au urmat şi cum
scriitorii acelor vremuri s-au implicat în emisiunile culturale ale radiofoniei române, cu conferinţe si prelegeri despre
opera şi viaţa lui Eminescu, puteţi afla dacă doar veţi răsfoi
paginile cărţii lui Victor Crăciun.
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Geo Vasile: caracter, cultură, muncă

m

„Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura
lui, nici gînd.” Nu întîmplător am citat din Mihai Eminescu, în deschiderea acestui laudatio, pentru că premiantul din acest an, al premiului care consacră o personalitate care a contribuit la promovarea operei lui Mihai Eminescu şi implicit a culturii române în străinătate,
este recomandat de calităţile numite la început: muncă,
caracter, cultură. Premiantul este dl. Geo Vasile, care se
prezintă, după cartea de vizită, „italienist, critic literar,
prozator şi poet”.
Dl. Geo Vasile s-a născut la Bucureşti în anul 1942 şi
este licenţiat al facultăţii de filologie, secţia română-italiană din cadrul Universităţii Bucureşti. Este membru al
Uniunii Scriitorilor din România din anul 1994, la secţiunea traduceri, plan în care s-a afirmat propunînd echivalenţe româneşti pentru opere semnate de: Italo Calvino, Claudio Gatti, Umberto Eco, Giovanni Sartori, Tiziano Scarpa, Giuseppe Bonaviri, Paolo Ruffilli, Marino
Piazzolla, Mario Luzi şi alţii. E vorba de romane, cărţi de
eseuri, antologii de poezie. Vorbim, astfel, de o infuzie
de cultură italiană făcută cu profesionalism, apreciată
şi distinsă cu numeroase premii şi distincţii atît în ţară
cît şi în Italia.
În calitate de critic şi istoric literar, dl. Geo Vasile s-a
preocupat de o anumită latură de popularizare a culturii, de promovare a valorilor certe, de stabilire a unui
dialog între valori culturale româneşti şi străine. Cărţi
precum „Poezia română între milenii“, „Proza românescă între milenii“, “Prozatori şi eseişti” (români şi străini,
colecţia 100), „Lumea în 80 de cărţi“, „Romanul sau viaţa.
Prozatori europeni“, “Europa în cincizeci de romane” demonstrează o anumită ştiinţă de abordare a literaturii,
de recunoaştere a mărcilor identitare.
A publicat, de asemenea, poezie şi proză, din dorinţa de a stăpîni cu forţa cuvîntului propriile fantasme, ca
un respiro la lucrul pe textele altora.

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

Faptul pentru care îl onorăm astăzi pe dl. Geo Vasile,
cu Premiul pentru promovarea operei eminesciene în
străinătate, îl reprezintă promovarea literaturii române în Italia, cu precădere a poeziei lui Mihai Eminescu.
Mi-a fost dat, într-o ţară nordică, să întîlnesc un intelectual al locului, derutat, care se pregătise îndelung
pentru întîlnirea cu mine, făcînd apel la traducerile din
româneşte pe care le avea la îndemînă. Îl citise pe Eminescu în patru traduceri existente în biblioteca publică,
avînd marea surpriză ca acele patru variante să nu semene deloc între ele, deşi era vorba de aceleaşi texte.
Se întreba el (şi mă întreba): cui foloseşte o traducere
sau un şir de traduceri care trădează la modul grav pe
autorul tradus? De ce spun asta? Ca să argumentez că
acest lucru, de propunere a unor echivalenţe ale operei
lui Eminescu într-o limbă străină, este un act de mare
responsabilitate. Şi această responsabilitate şi-a asumat-o dl. Geo Vasile conştient că o traducere bună dintr-un autor emblematic face, uneori, mai mult decît activitatea unei ambasade.
Pe lîngă poeziile cele mai cunoscute ale lui Mihai
Eminescu, dl. Geo Vasile a tradus din George Bacovia,
din Gellu Naum, din Ion Vinea, a tradus poeţi români
contemporani în cîteva antologii cuprinzătoare, convingătoare. Astfel, abordată cu măiestrie, arta traducerii poeziei, poezia însăşi, ar putea să ne deschidă drumuri mai puţin umblate spre Europa, mai ales spre Europa culturală.
E datoria noastră să lăudăm şi gestul instituţiilor publice din Botoşani care girează acest premiu pentru
promovarea operei eminesciene în străinătate. E un
premiu ca un decont moral pentru încărcătura de eternitate conferită de Mihai Eminescu spaţiului din care a
pornit, dar şi pentru dramul de generozitate cu care dl.
Geo Vasile şi-a făcut datoria faţă de poezia română.
Adrian Alui Gheorghe
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Constantin Noica:
un sfert de veac de la stingere

C

Constantin Noica a fost oaspete al Botoşanilor şi
Ipoteştilor în două rânduri.
Prima dată, la 2 octombrie 1984, a donat Casei memoriale din Ipoteşti facsimilele a unsprezece manuscrise eminesciene, aflate în colecţia sa. Câteva zile mai
târziu, filozoful, însoţit de directorul teatrului dramatic
botoşănean, a făcut demersuri la Editura Academiei şi
a obţinut îngăduinţa ca autorităţile culturale din Botoşani să fotocopieze cele 44 de manuscrise eminesciene
aflate în păstrarea Editurii. Facsimilarea caietelor Poetului avea în vedere şi instituirea unui Muzeu memorial
la Ipoteşti.
În octombrie 1987, Noica a revenit la Botoşani şi
Ipoteşti. A fost bucuros să vadă facsimilarea unor caiete şi să constate că fotocopierea continua. La trei ani de
la prima vizită, Noica părea, fiziceşte, neschimbat. Nimeni nu i-a bănuit sfârşitul, venit doar după două luni.
În prima fotografie, din 1984, Noica apare în pridvorul Casei din Ipoteşti, în compania preşedintelui Comitetului de cultură al judeţului, Gheorghe Jauca, şi a directorului Teatrului „Eminescu”, Dumitru Ignat.
A doua fotografie a fost făcută în 1987. Noica s-a întâlnit cu autori veniţi în Botoşani în contextul manifestării „Scriitori pe meleaguri natale”. Erau prezenţi Alecu
Ivan Ghilia (în costum alb), Alexandru D. Lungu (al doilea din stânga), Anca Boldur, Alexandru Vergu. Mai erau
de faţă persoane de la Comitetul judeţean de cultură,
Biblioteca judeţeană, Centrul de librării.
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Premiul revistei „Hyperion“ la Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică
a operei eminesciene „Porni Luceafărul...“, ediţia a XXXI-a, 15 iunie 2012, Botoşani

i

Diana Spânu

Dimensiunile ironiei–angelic şi demonic

Ironia, facultate a spiritului îndrăgostit de ordine, disciplină şi adevăr, conducând gândirea dinspre deformat
înspre reformat, reprezintă un domeniu insuficient exploatat, ancoră a abstractului în real, a infinitului creativ
în finitul viciat. Viaţa ironiei, fulger pe bolta gândirii, figurează idealul, pelerin spontan al existenţei, de la care se
revendică ironia în sursa ei primară. Idealul, sub diversele
sale aspecte, diferă, măcar fragmentar, de la o epocă la
alta, de la individ la individ iar modalitatea de raportare la
această instanţă supremă dă notele particulare ale ironiei,
aducând la suprafaţa conştiinţei neprevăzutul, întunecatul, sau, precum spune Jankélévitch, „un strămoş nu tocmai onorabil“. Dezacordul simulat între intenţie şi exprimare, privirea piezişă acordată realităţii enunţului, includ
dubitativul, dezaprobarea, condescendenţa şi convingerea superiorităţii că aquila non capit muscam. Cel ce îşi
permite luxul să ia în răspăr „sfânta“ onorabilitate a dicibilului, să schimbe direcţia mersului normal al acelor ceasornicului printr-o intervenţie concentrată, abia vizibilă,
a drepţăţii în concizie, a regulii în asociativitatea de idei,
a bunului-simţ în îndrăzneala curgerii langagiere, a paradoxului în linearitate, a interogaţiei în utopia lipsei de
demagogie a cuvintelor, este cel care ştie că raiul e pavat
cu „rele“ intenţii, că a fraterniza cu seriozitatea prin gravitate e uneori mai riscant decât a o aneantiza blând. Credibilitatea seriozităţii formale scade drastic într-un context
multiplu vinovat, în timp ce atingerea membranei gravităţii printr-un medicament cu gust plăcut-ironia, pisică
blândă care zgârie rău-subîntinde un arc -en –ciel la adresa pantagruelicei formalităţi. Evident, uneori gustul este
acrişor-amar dar rezultantul, sub raportul signifiantului,
este dulce, când ironia e practicată fără scop mercantil,
ca simplu joc în oglinzi ale deziluzionării. Ludicul apără
de clişee, stereotipuri, dogmă, e o patină ce nu îşi permite totalitatea, staţionarea sau tergiversarea. E o prindere
a săgeţii lui Zenon în zbor, în dinamismul şi imediateţea
discursivă. Vibrare seducătoare si neagresivă, neinvazivă
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moral, făcând tranziţia spre îndoiala neadormită, vierme
într-un măr „perfect“ sănătos, ironia devine un qui-proquo între aparenţă şi esenţă, modalitate de cunoaştere
de sine, izbândă a generalului pur asupra particularului
anost şi dezagrebil, un instantaneu „cer înstelat deasupra
noastră şi lege morală în noi“(Kant), o admonestare a injustului prin puterea miraculoasă a cognitivului, semnalul nestrident , domol dar ferm că „ceva e putred în Danemarca“, că discursivitatea rămâne o capcană din care ironia „veut s‘echapper“. Aş spune că ea seamănă metaforei
prin puterea de îndepărtare de concret (care este astfel
înjosit) şi accedere în abstract, de unde priveşte cu nesaţ
mediocrele puneri în scenă ale mascaradei oratorice.
Diferiţii teoreticieni ai romantismului au perorat asupra fenomenului în discuţie, Tieck distingând între ironia
retorică şi cea romantică, pe care o descrie astfel: “Ironia
consistă în gravitatea cea mai profundă, unită cu gustul
glumei şi al adevăratei duioşii;ea nu este nici batjocură,
nici persiflare, nimic din ceea ce s-a obişnuit să se înţeleagă sub numele de ironie. Departe de a fi o virtute pur
negativă, ea este esenţial pozitivă. Ea reprezintă facultatea de a domina materia: ironia îl împiedică de a se pierde în ea şi îl apără de o concepţie unilaterală asupra lucrurilor, de tendinţa vană de a le idolatriza. Încă o dată se
recunoaşte în ironie o tehnică literară menită să domine
materia imaginarului şi să reducă la proporţii verosimile
eventualele excrescenţe absolutizante. Folosindu-se de
o serie de motive-masca, oglinda, lumea ca teatru-ironia
sancţionează iluzionarea, detaşându-se de exuberanţa
spontană a imaginilor“. Această detaşare este identificată
şi de Albert Béguin (Sufletul romantic şi visul, 1970) cu ironia: “Ea este organul de echilibru cu ajutorul căruia poetul
este în stare să îmbrăţişeze viaţa însăşi a devenirii exterioare şi interioare, fără să se angajeze pe de-a-ntregul sau
să se înece în ea“. Virgil Nemoianu (Îmblânzirea romantismului, 1998) opinează că pentru Schlegel, ironia este tot
o dialectică, un loc de coexistenţă a contrariilor, aspiraţia
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spre unitate şi Vollendung (desăvârşire). Schelling o consideră fundamentul obiectivităţii iar pentru K. W. Solger,
este parte componentă a conştiinţei. Edgar Papu vorbeşte, la Eminescu, de nostalgia departelui şi aproapelui, de
impasul dintre lumea ideală şi cea reală. Pe această linie
putem spune că ironia eminesciană este un rafinament,
o depăşire în trăire a romantismului şi filozofiei schopenhaueriene confirmative.
Putem decela la Eminescu mai multe tipuri de ironie:
Ironia amară din postuma Icoană şi privaz devoalează drama poetului de a nu putea fi original la modul absolut pentru că „toate-s vechi şi nouă toate“ nu numai în
societate ci şi la nivelul laboratorului intim de creaţie. Motivul redundanţei într-un univers tematic decrepit, ramolit, determină interogaţia cu rezonanţă ontologică, deşi
expresivitatea (prin folosirea expresiei populare «verzi şuscate«) nu se ridică la standardele fenomenologicului
vizat:
„Aceasta e menirea unui poet în lume?
Pe valurile vremii, ca boabele de spume
Să-nşire-ale lui vorbe, să spuie verzi ş-uscate
Cum luna se iveşte, cum vântu-n codru bate?“
Regăsim în versurile de mai sus atât neputinţa sădirii
in forme noi a unor conţinuturi noi cât şi respingerea esteticului de factură mimetică propriu lui Aristotel şi condeierilor de tip clasicist, romantismul instaurând fantezia,
ficţiunea ca Demiurg al scriiturii. Creaţia autentică presupune reconfigurare ideatică, asaltul şi predominanţa inspiraţiei, viziunii peste „ţărâna cea grea“ a realului. Poetul
trebuie să fie născut (dotat cu simţire, talent şi conştiinţă
superioară), nu făcut (prin meşteşuguri artificiale, după
calapodul şi aşteptările vulgului), de aceea sensibilitatea
poetică glisează în amărăciune resemnată, comparabilă
cu acel weltschmerz (durerea lumii) rechizitoriu la adresa
epigonilor:
„O, tristă meserie, să n-ai nimic de spus
Decât poveşti pe care Homer şi alţi autori
Le spuseră mai bine de zeci de mii de ori.“
Ideea transfigurării, a depăşirii prin creaţie a lumii
prost alcătuite, premerge poetica secolului XX conform
căreia literatura e chemată la clădirea de „lumi posibile“
(Ion Barbu): „Aceeaşi lume strâmbă, urâtă, într-un chip
Cu fraze-mpestriţată, suflată din nisip.
Nu-i acea altă lume, a geniului rod,
Căreia lumea noastră e numai un izvod…“
Ironia dulce conjugată unei mizantropii faţă de superficialii profesionişti sau don Juanii de duzină deveniţi poeţi larmoyanţi pentru satisfacerea instinctului erotic, degringolada în plan afectiv a ceea ce Schiller numea “schōne seele“ (suflet frumos) se regăseşte în Odin
şi poetul:
„Şi juni nătângi cu ţigarete-n gură,
Frizaţi, cu sticla-n ochi, cu cioc sub dinţi,
Să reciteze versuri de-ale mele
Spre-a coperi cu-espresia–adâncă
Unei simţiri adevărate nişte mofturi“
O ironie duioasă, caldă, blândă, aproape stoică şi plină de ataraxie, marcă a unei structuri morale de excepţie,
inadaptată , incapabilă de compromisuri în vederea obţinerii de foloase materiale, inaptă să abdice de la imperativele propriei adeziuni lăuntrice, dovada că adevărurile
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ultime nu „se scutur moarte“, că „la porţile gândirii“ eminesciene bat mugurii divinului regăsim în Scrisoarea a II
a. Refuzul de a scrie ca un scop în sine sau de a comercializa arta, de a face din ea un produs de consum, derivă
dintr-o înaltă conştiinţă morală, din „dorul după ce-i mai
mare-n astă lume trecătoare“. Atunci poetul caută, folosind sintagme argheziene, „gustul otrăvit şi tare“, optează
pentru„poteca strâmtă“,„purtând în cârcă muntele întreg“
în ideea că lumea e un loc al haosului, ale cărei defecte îi
repugnă aprioric, conştiinţa e un tărâm al trăirii în veşnicie. Lumea este spaţiul absenţei autenticităţii, conştiinţa
este fereastra dumnezeirii în lume, în virtutea cuvintelor
mesianice: “Eu n-am venit să elimin răul din lume, ci să-l
umplu cu prezenţa mea“. Pare că ideea teologică a deşertăciunii a tot ce e material, este intuită, conştientizată
până în adâncurile fiinţei, ca o revelaţie divină pascaliană,
de genialul poet , despre care Constantin Ciopraga afima, pe bună dreptate, că „este superior prin multitudinea
perspectivelor multora dintre romanticii europeni“ (volumul Personalitatea literaturii române). Ironia se îmbină cu
elemente tipic romantice: trecerea ireversibilă a timpului,
motivul comediei umane, al perpetuei ei mişcări într-o
căutare vană, imersiunea în trecut, dar Eminescu îi adaugă, paradoxal, reflexivitate şi autoscopie-adică elemente
extraromantice, simboluri ale elevaţiei sale:
„Şi cum neagra vecinicie ne-o întinde şi ne-nvaţă
Că epocile se-nşiră ca mărgelele pe aţă
Atunci lumea-n căpăţână se-nvârtea ca o morişcă
De simţeam, ca Galilei, că comedia se mişcă“.
Accentele de satiră există într-o notă blajină, raportat
la satira vehementă din Epigonii. În Scrisoarea a II a, satira este asertivă, comprehensivă, o înţelegere superioară
a fatalităţii naturii umane: “Noi avem în veacul nostru acel
soi ciudat de barzi,
Care-ncearcă prin poeme să devină cumularzi“.
Pe scară axiologică, Scrisoarea I rămâne distinctă, intelectualizată, comparativ cu celelalte epistole, aici ironia
romantică, „Witz-ul“, „bufoneria transcedentală“ (Schlegel) se desfăşoară nestingherită, înţeleasă ca ironie filosofică uzând de litotă: “muşti de-o zi pe-o lume mică de
se măsură cu cotul“, născută din neputinţa irevocabilă a
concilierii absolutului cu relativul, a idealului cu realul, a
vieţii cu moartea. Presupune distanţare, luciferică poziţie
de contemplare a spectacolului uman deloc inedit căci
„Ce-avem ori o să fie/în prezent le-avem pe toate“. Ironistul bagatelizează aspectele importante, muritorii devin
actanţi ridicoli cu preocupări infinit banale şi penibile (lumea ca teatru) sub privirea tăcută a lunii „stăpâna mării“,
meditaţia filosofică asupra condiţiei nefericite a omului
de geniu este de sorginte schopenhaueriană, prezentul
ca singură realitate imposibil de cunoscut sau conceptualizat la modul absolut. Jocul dintre aparenţă şi esenţă, dintre vestimentaţia modestă şi superioritatea gândirii dascălului determină o ironie transparentă, cu nuanţe
comice vizibile în planul formalului evident. Funeraliile
bătrânului dascăl sunt un pretext pentru a reliefa defectele umane universal valabile, spaţial şi temporal:prostia,
lăudăroşenia, îngâmfarea, ipocrizia, indiferenţa. Accentele sarcastice vor deveni mult agresive, satirice, în Scrisoarea a III a, icebergul ironiei eminesciene, dezavuarea
politicianismului fiind vehementă, ostilă, nepermisivă,
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neconfortantă. Decăderea prezentului, a moravurilor
este criticată în termeni duri, ia forma invectivei, a fanatismului moral inchizitorial. Autorul pare vocea puritanilor celor mai convinşi, habotnici şi recalcitranţi prin valorificarea unor cuvinte tabu, în enumerări cumulative şi
contagioase: lupanare, orgii obscene, stos. Scepticismul
determină o îndârjire atroce şi tenace, virtutea apare ca
nerozie, anormalitatea devenită normalitate îi agresează
spiritul în cel mai înalt grad, ataraxia imposibil de atins. Invocarea lui Ţepeş este strigătul celui aflat pe culmile disperării de unde bucuria este zădărnicită total prin paradisul ajuns infern prin săgeţile infernalului din individ. Pare
că spaţiul public invadează cu efecte iremediabile pe cel
privat(dihotomie complementară utilizată de Caius Dobrescu în Imaginarul spaţiului public)sau mai bine zis, conştiinţa spaţiului privat:
„Voi sunteţi urmaşii Romei?Nişte răi şi nişte fameni
I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!“
Îndrăznesc să cred că Scrisorile IV şi V sunt impregnate de pătrunderea majoră a stărilor autobiografice în poetic, amărăciunea se împleteşte cu sarcasmul, veninul nu
e îndulcit de miere. Iubirea apare ca denumire eufemistică a instinctului în Scrisoarea a IV a, unde tabloul întâlnirii între îndrăgostiţi apare ca spectacol deghizat în nobleţe, cochetăria travestită în ritual curtenitor, declaraţiile de
iubire-cuvinte goale, formă fără conţinut, primejdioase
deservicii aduse spiritului, vociferări seducătoare dar lipsite de catharsis, floare ce nu poate înflori deoarece îi lipseşte viaţa, naturaleţea, este artificială ca şi inteligenţa celor ce o practică, insinuează grotescul incipient. Scrisoarea a V a debutează cu motivul biblic al femeii trădătoare-Dalila (aşadar un fapt indiscutabil serios devine prilej
pentru ironie) pentru a culmina cu identificarea în orice
reprezentantă o posibilă trădătoare, dezonorantă, lipsită
de demnitate, meprizabilă prin condiţionarea instinctuală, absenţa umanismului sub înfăţişarea angelicului. Ironia păstrează aici sintagme folclorice „minte scurtă, poale lungi“ de altfel simplu de recunoscut şi în alte poeme.
Craiul din Călin Nebunul ironizat în stil popular, ţărănesc,
diminutival „Şade-n perine de puf/Şi cu crengi îl apăr pagii de muscuţe şi zăduf“. Conturarea chipului lui Cătălin
beneficiază de coeficientul ironiei empiric-populare prin
epitet antepus:“Viclean copil de casă, Îndrăzneţ cu ochii“.
În poezia filosofică Mureşanu observăm că se ironizează
concepţia referitoare la „cea mai bună dintre lumile posibile“, existenţă antitetică, în fapt, sintagmei voltairiene.
Cultivarea antitezei din Epigonii şi Scrisoarea a III a este
strâns legată de fundamentele romantismului-stări sufleteşti de mare intensitate cerute de o discrepanţă solidă
între două elemente.
Ironia sarcastic degradantă, necruţătoare, exprimând
blazarea, scepticismul, lipsa speranţei este recognoscibilă în Epigonii. Machiavelismul prezentului nu cunoaşte redempţiune, spune poetul-judecător. Impostura nu
cunoaşte limite, nu provine din snobism ci din lipsă de
credinţă, nădejde şi dragoste a poeţilor faţă de scris. Contemporanii sunt mici sufleteşte, au pierdut capacitatea
de a vibra axiologic, cugetarea rămâne sterilă pentru că
nu se raportează la conştiinţă, la extra-existentul imediat:
„În noi totul e spoială, tou-i lustru fără bază
Voi credeaţi în scrisul vostru, noi nu credem în nimic“
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Multiplele sintagme opozitive, supraaglomerarea de
metafore, redundanţa formulei estetice vizează unitatea
contrariilor, viziunea pesimistă. Totul este o convenţie
în care disjuncţia bine-rău şi-a pierdut funcţionalitatea,
adevărul nu se mai deosebeşte de minciună deoarece nu
mai există conectarea la credinţa în bine. Satira este concurată de meditaţia sumbră, maliţioasă. Sensul credinţei
s-a degradat, lumea se mişcă haotic, neînţelegând ce i se
întâmplă. Radicalismul poetului este intens, de tonalitate
egală atât în preamărirea trecutului cât şi în zugrăvirea
decăzutei actualităţi a timpului său. Nimic nu este iertat,
trecutul se organizează în gândirea eminesciană asemenea unui spaţiu de basm pierdut a jamais.
Ironia, fatalitate ontologică sui generis, conform ideii
că răul precedă existenţa, o întâlnim în Memento Mori ,
dovada că Eminescu cunoştea concepţiile filosofice asupra imemorabilului răului. Lumea a fost creată din nimic,
ex nihilo, dar forma primă a materiei conţinea germenii
răului, omul fiind prea slab să se opună nemiloasei antagonii. Niciun poem nu egalează vehemenţa Epigonilor.
Poziţia ironiei clasice, detaşate o regăsim în Glossă
unde totul este văzut ca o axiomă, nu mai trebuie demonstrat. Cum oamenii nu pot urma sentinţele, ironia
devine armă pe cât de uşor de mânuit, pe atât de ineficientă etic.
Ideile metafizice din cugetul din Dionis contrastează
puternic cu mediul umil în care trăieşte, abstractul găseşte „sălaş“ într-un cadru strâmt, superlativele gândirii contrastează cu superlativele mizeriei materiale, melancolia,
seriozitatea, nemărginirea spirituală sunt în antiteză voită
cu palpabilul, concretul universului domestic şi vestimentar. Turnura de la dimensiunea reflecţiilor înalt-interogative la planul terestru echivalează cu îndepărtarea momentană de idee şi întoarcerea privirii spre microuniversul casnic dătător de pesimism, deziluzionare, luciditate. De aici
coloratura umoristică observabilă în portretul personajului: “un cap cu plete de o sălbăticită neregularitate, înfundat într-o căciulă de miel“. Sintagme portretistice impregnate de ironie, uzând de expresii populare(locus comun al
ironiei), şi comparaţii livreşti:“câte un romanţios fluierând;
câte un mitocan cu capul lulea de vin îşi făcea de vorbă cu
păreţii şi cu vântul;câte-o femeie cu faţa înfundată-n capşon îşi desfăşura trecătoarele umbre prin spaţiul neguros,
asemenea zeilor întunecaţi din epopeile nordice…“. Alteori, ironia se deduce din unul sau două cuvinte (de obicei epitete) cu propensiune spre elasticitatea reflexivă:
“atmosfera leneşă şi flegmatică a cafenelei-asta era toată
viaţa lui“. Drama solitarului doritor de iubire, neîncrezător
în posibilitatea realizării sentimentului ideal, a determinat
traseul eului discursiv. Claustrare-vis-luciditate-ironie reprezintă elementele ce se autocondiţionează. Evident, la
o primă lectură ele apar inversate, incipitul nuvelei aparţine meditaţiilor metafizice pentru ca ulterior textul să dezvăluie celelalte elemente enumerate. Ironia nu există în
sfera ecuaţiei abstracte, ea porneşte de la real, îl vizează,
îl depăşeşte prin forţa pătrunderii în inima vicleană a lucrurilor comune. Ironia este orologiu nezgomotos, vioaie
umbră aruncată realului cenuşiu, cert, În spaţiul abstracţiunilor nu poate fi vorba de certitudini. Dezamăgirea provocată de absenţa certitudinilor care contează cu adevărat pentru Dionis face posibilă constatarea cu mai mare
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acurateţe a stării de facto, nemulţumirea din planul „predispunerii sale sufleteşti atât de visătoare“ face posibilă
observarea (în sens de transcriere ironică) a neglijenţelor
vizibile. Sărăcia este fatum, nenoroc, merită luată peste picior, impietează cunoaşterea adevărată, „lucruri mistice“.
Este percepţia subiectivă a lui Dionis care abordează lipsa materială de la înălţimea gândirii sale, dar este implicat. De aceea ironia va fi una a îngăduinţei, a obiectivităţii, a tinereţii nădăjduitoare, a deschiderii spre universuri
compensative (episodul călătoriei cu Maria în lună), a melancoliei autoproiective în noi arii de fiinţare. Ironia este
directă formal, fără preambul, transcrie o imagine auditivă (eufonie prin asonanţă) şi una dinamică, în exemplul
următor: “Dintr-o crâşmă deschisă s-auzea o vioară schingiuită. Metafizicul nostru se-apropie“. Din punct de vedere al conţinutului, ironia este tangenţială, limitată, nu poate cuprinde întreg realul. Pentru Dionis, numai realul gândurilor sale are importanţă şi intensitate, îl face inocent şi
neatent la datele exterioare ale existenţei. Era atât de acablat de spectacolul propriei sale minţi încât datele ironice
ne parvin şi se afirmă după ieşirea personajului „din fanteziile sale metafizice“. S-a vorbit în critica literară despre
relaţia dintre romantism şi realism, relaţie de reciprocitate,
fără disoluţie. Ironia realizează această punte de legătură
dintre elevaţie şi datele realului, umanizează demonismul,
titanismul intrinsec al eroului, reduce şocul gravităţii absolute, impactul drastic al vizionarismului asupra cititorului. Esteticul nu are de suferit, dificultatea discursivă este
îmblânzită. Cel ce parcurge nuvela vibrează emoţional,
codul brainstormingului este spart de plasticitate măsurată. Aspectul concis al ironiei face din ea un compagnion demn şi voios, nestandardizat. Subclasificăm, în Sărmanul Dionis, ironia ca vis dureros (Eugen Simion) şi ca
parodie prin faptul că meditaţia se foloseşte de elemente
derizorii: “garafa pântecoasă, mucoasa lumânare, curcani,
ploşniţe ieşite la plimbare“. Socrate urmărea să-l pună pe
interlocutor în situaţie interogativă, ironia era un traiect
ce ţintea exersarea gândirii. Romanticii nu urmăresc să-l
pună pe interlocutor în situaţie interogativă, gândirea lor
meditativă a parcurs deja traiectul, ei arată cu degetul răul,
îl numesc şi îl stigmatizează. În Singurătate, starea aluzivă
se naşte, ca şi în proza fantastică, din fiinţarea spiritului superior într-o cotidianitate ce provoacă râsul neted şi complice. Şoarecii, ca şi motanul, amintesc poetului de motivul lumii ca teatru, de victoria instinctului speciilor, de topirea cugetării într-un tablou minuscul:
„În odaie prin unghere
S-a ţesut păinjeniş
Şi prin cărţile în vravuri
Umblă şoarecii furiş“
Imperfecţiunile existenţei predispun la melancolie,
sursa poeziei. Fapte mărunte, inofensive, ajung în vizorul
poetului, devin prilej de umor blajin, reminiscenţă folclorică patriarhală. Prezenţa femeii este benefică, bărbatul
uită prezentul, renunţă la a critica (duios sau necruţător)
şi accede la trăirea în miracol.
În Scrisoarea I, ironistul adoptă o distanţă colosală
faţă de lume. În Sărmanul Dionis, eroul este integrat în
universul ostil supus privirii critice, distanţa nu se instituie deoarece familiaritatea îşi face simţită prezenţa.
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În sonetul Afară-i toamnă regăsim, într-un cadru intimist, bacovian, participativ, ironii abia sesizabile, ca stări,
nu ca nivel formal. Sunt ironii deschizătoare de meditaţii
reflexiv-intelectualizate adresate interlocutorului feminin imaginar: “Iar tu citeşti scrisori din roase plicuri“ sau
„Pierzându-ţi timpul tău cu dulci nimicuri“. Se anulează
astfel efectul singurătăţii în conştiinţă, dulcile nimicuri
reprezintă insignifiantele aparenţe, trebuinţe afectiv-cotidiene. Poetul, în ipostaza de conştiinţă poetică, are nevoie de autoclaustrare pentru a-şi permite stări de visare
hipnotică. Din dorul de visare mitic-acaparatoare, întrezărirea femeii este punctul de sprijin, sugerarea prezenţei
ei duce la estomparea rapidă a abisalului ironic. Exemplele mai sus enumerate ar putea fi văzute ca autoironii ale
conştiinţei poetice faţă de poetul în ipostaza de om, însă
lucrul acesta este discutabil. Romanticii au cultivat mult
prea puţin autoironia (Heine). Faptul de a ironiza trebuie
evaluat în raport cu fantezia, miturile, subordonat contradicţiilor şi spasmelor eului maleabil.
Ironie numai presimţită, de tip incompatibilitate erotică, ecou al adâncii despărţiri metafizice, remarcăm în
Floare-albastră unde „mititica“ îl ceartă pe bărbatul
superior:
„În zadar râuri în soare
Grămădeşti-n a ta gândire
Şi câmpiile asire
Şi întunecata mare“
Cumulul de elemente spaţiale, locuţiunea adverbială
“en tete de phrase“ conferă fermitate perspectivei despre
un fapt specific numai unuia din parteneri. Răspunsul nu
adună nimic hidos, excesiv, înseamnă uluire din punct de
vedere psihologic:
„Ca un stâlp eu stam în lună“. Măsura şi calmul judecăţii reci stinge voluptatea chemării lipsite de idealitate.
Patima superficialului avid să limiteze, pentru scurt timp,
combustia contemplaţiei, este resimţită, în finalul poeziei,
ca suferinţă devoratoare, de cel ispitit:
„Totuşi este trist în lume“.
Ironia deziluziilor vieţii se verifică în Melancolie, două
versuri sugerează, aparent, ruina bisericii:
„ Drept preot toarce-un greier un gând fin şi obscur
Drept dascăl toacă cariul sub învechitul mur“.
În finalul poemului, ironia conduce la dedublare, contorsionarea eului ce nu se mai recunoaşte.
Sintetic, există două mari tipuri de ironie eminesciană-una destructurantă, „demonică“, impulsivă, temperamentală, furioasă, negativistă, distrugătoare de falşi idoli
(Epigonii, Scrisoarea a III a) şi alta înţeleaptă, „angelică“,
aşezată, intimistă, neagresivă (Sărmanul Dionis ironizat
prin ploşniţele, căciula de miel, visul de motan, mediul
sărăcăcios în antiteză cu ideile metafizice, înalte.
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Premiul revistei „Hyperion“ la Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică
a operei eminesciene „Porni Luceafărul...“, ediţia a XXXI-a, 15 iunie 2012, Botoşani

Otilia Iuliana Oniciuc

Dilemă…

Un liceean căzut în haos,
Boboc în primul an,
Cu două lucruri se confruntă
În mintea lui e-un amalgam.

Privită din exterior
Această încurcată problemă
El, confundat cu un actor,
“O poți numi dilemă?”
Este asemuit c-un copilaș
Ce nu are experiență
Lumea nu știa c-acest băiețaș
E necopt în aparență.
Ce e iubirea nu știe
Confundă un simplu gest de atenție
Cu o aparentă intenție
De a iubi.
Nu poate spune că iubește
Când se îndrăgostește.
E-o diferență între simpatie,
Iubire și prietenie.

Discurs

E raza luminii cereşti
Refuzi să o iubești
Te temi să te-ndrăgostești
Totuși, reuşești.
Are prezență galantă
Și privire secretă.
Chipul suav te topește
Nu! Te amăgește!
Un strop de vis e ea,
FEMEIA!

Intenție…

Doresc să scriu o poezie,
Nu am nici o amintire,
Nici o fantezie.
Nimic…

Deschid geamul cu mâhnire.
Aerul nu-mi mai pria
Doream cu-nverșunare
Să pot scrie ceva.
Iau o foaie de hârtie
Și-o peniță cu cerneală,
Aprind amorțita lampă,
Mă uit cu îndrăzneală…

Iubirea sinceră și pură
Crezând nicicând că va purta armură,
Că va sacrifica figurata sa subzistență
În lupta pentru o mai mare persistență.

Ce-aș putea scrie acum
Pe această foaie?
Nu cumva sunt un
Poet… oarecare?

Supranumită „prima iubire”,
Primul sentiment profund dezvoltat
De doi indivizi insuficient maturizați
Ce-și jurau iubire dincolo de absolvire.

Încerc să mă resemnez ,
Să ies din această stare
Ce mă cuprinde cam des
De ce oare?

Destinul și-a pus amprenta pe viața celor doi
În lupta pierdută de amandoi,
Așa încât o pauză de gândire
S-a transformat într-o definitivă despărțire.

Răspuns la întrebare
Îl poate găsi fiecare
Însă nu știu cel mai bine
Ce se întâmplă cu mine…

Definiție

Cântec

Ființă incredibilă,
La prima vedere intangibilă,
Sau poate inaccesibilă
E nobilă.

Un nufăr galben ce străluce
Pe albastru-ntunecat
În fiece an ne amintește
De Eminescu, neîncetat.

Creatură mitică,
Cu senzualitate antică
Și mers de felină;
Deja te gândești la idilă?

Somnoroase păsărele
Adorm murmurând un cântec sfânt,
Și lumea toată pare cuprinsă
De harul Lui, neîncetat.
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Dintre sute de catarge...
Elleny Pendefunda

A împlinit 11 ani pe 25 aprilie 2012. Este pe cale de a absolvi Școala Junior a Universităţii „A.I.Cuza“ şi deja se consideră intrată prin probe de evaluare trecute cu brio în clasa a V-a a Colegiului naţional de artă „Octav Băncilă“. După debutul în poezie de acum doi ani, astăzi se mândreşte cu cea
de-a treia carte, Îngerul meu/angel Heart, apărută la editura Contact international. Este un volum bilingv de poezie şi totodată un album de artă.
Cărţile i-au adus numeroase premii la târgurile de profil şi la concursurile literare. Cel mai prestigios este Premiul Junior al Uniunii Scriitorilor din România, dar şi Premiul IBBY la Târgul international de carte pentru copii şi tineret de la Chişinău. A publicat poezii, schiţe, povestiri şi cronică plastică în
marile reviste literare şi de cultură din ţară, a fost tradusă în mai multe limbi
de circulaţie şi este membră în redacţiile revistelor Junior şi Contact international. Tot astfel comentarii şi recenzii despre lucrările sale au umplut paginile cotidienelor şi revistelor. După numeroase expoziţii colective, Elleny
a avut expoziţii personale la Iaşi, Bârlad şi Focşani, cea mai minunată clipă
fiindu-i decernarea Marelui Premiu la Concursul international de artă plastică „N.N.Tonitza“ şi Medalia „Sf. Luca“. A participat la lecturi publice, festivaluri, lansându-şi cărţile în numeroase oraşe din România şi Republica Moldova. A fost invitată să participe cu o expoziţie personală de pictură şi să
lanseze volumul Ingerul meu/ Angel Heart la galeriile de Artă „Horia Bernea“, memorialul Ipoteşti pe 15 iunie 2012, în cadrul Zilelor Mihai Eminescu alături de cele mai proeminente nume ale culturii româneşti de azi.
Momentul a fost prezentat de Cornelia Maria Savu de la evista bucureşteană „Cultura“ şi Elena Cristina Potop de
la revista ieşeană „Contact international“.

Ochiul cel Mare ştie însă când se va ridica şi pleoapa tinului prescris, asa lasă ca acesta, talentul, să se manifesverbului să pună în miş-care litera suitoare. Noi i-am vă- te la unii mai devreme şi să nu se mai stingă..
zut polenul de pe „aripa de fluture”. Atâta timp cât sunGellu DORIAN
tem fideli emoţiei...
Elleny Pendefunda. Răsărit de CurHoria ZILIERU
cubeu, Convorbiri literare 7/ ’10
Semnele unui început de povară ProSaeculum, 3-4 /2010
Un mic fenomen, în fond, aşa cum vor mai fi existat
de-a lungul timpului, unul însemnând deopotrivă talent,
Pe cât este astăzi de prematur să ne imaginăm evolu- precocitate, credinţă nativă.
ţia poeziei şi a picturii la Elleny Pendefunda, pe atât de fi(...), Elleny Pendefunda se mişcă firesc, natural, întrrească ni se pare continuitatea unui destin asumat, in care un spaţiu al ingenuităţii care produce expresie, metaforă,
atât poesia cât şi pictura sunt gesturi fireşti ale autoarei o anume nelinişte luminoasă
prin care aceasta încearcă să descopere următorii paşi făElleny Pendefunda se joacă pur şi simplu, uneori în stil
cuţi pe cont propriu.
avangardist, construind simplu rime, folosind ca materiAdi CRISTI al pe care-l modelează nu plastilina, ci cuvintele (aşa cum
Hei, oamenilor mari, sunt si eu pe altădată foloseşte culorile).
aici!, Cronica, august 2010
Mircea DIACONU
Elleny Pendefunda. Răsărit de CurMicuţa autoare a cărţii Răsărit de curcubeu bate recubeu, Contact int’l 2/ 2011
cordul precocităţii poetice: la doar nouă ani, Elleny Pendefunda versifică, desigur cu stângăciile, suavitatea şi canDragă Elleny,
doarea specifice vârstei, dar uneori şi cu o uşurinţă care
Ţi-am citit cu mare plăcere fermecătorul „Răsărit de
i-ar face invidioşi pe mulţi veleitari ajunşi la vârsta biolo- curcubeu“ şi ţi-am admirat nu numai talentul evident, ci
gică (nu şi creatoare!) a maturizării.
şi vitalitatea, bucuria de a privi lumea şi umorul.
Emanuela ILIE
Sper din toată inima că vei continua să scrii, deşi nu
Elleny Pendefunda, Răsărit de cur- trebuie să te sperii nici dacă acest lucru nu se va întâmpla,
cubeu, Poezia 3/2010 pentru că, aşa cum ai descoperit poesia, s-ar putea să descoperi şi alte domenii şi planuri ale intelectului în care săPrecocitatea este un dar al lui Dumnezeu pentru cei ţi descoperi, de asemenea, dotări... Eu te felicit. Îţi doresc
alesi. Asa cum împarte talentul, fiecăruia pe măsura des- noroc şi succes şi aştept să te mai citesc.
Ana BLANDIANA, Botoşani 2011
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La urma urmelor strălucirea din tablourile Ellenyei
Pendefunda, prezente la Memorialul Ipoteşti pe 15 Iunie
2012 în Sala de expoziţii ,,Horia Bernea’’ de ,,Zilele Eminescu’’, este oferită ca epifanie a deschisului, nefiind doar
o ardere spuzitoare. Când măştile cad într-o cale totuşi ascensională spre Cel Singur, ea devine o dezbrăcare de întunecimi şi, în acelaşi timp, o îmbrăcare în Lumină, sub o
pânză lucorală ce încearcă să tămăduiască murmurătorii
crepusculari, cei ai celor cinci simţuri, în a-i trezi la Imperceptibilitate, la Inefabil, la arătarea ascunsului. Odată cu afirmarea de sine a Razei contestând curcubeul pigmentaţiile-i finite culeg nemărginirea...
Sub împletirea contrariilor avem în faţă o armonie dintre plămădirea vopsitorelnică a părţilor şi plina linişte a
alborii. Ritmare şi rimare alăturate altei realităţi simple şi
sfinte. O reprezentare a coregrafiei Ielelor... Desenaţie ce
trăieşte interioritatea autorului, acum Elleny Pendefunda, acordându-i o aşezare discretă în jertfitorul cosmos...
La capătul de drum al acestor exerciţii de cunoaştere,
în fond, întâlnim Frumosul. Aşa cum începutul şi sfârşitul
cercului trec în Punct, în Unul, avem aici şi lumea şi Soarele, periferia coloristică ce stă şi tăcutul Centru al SplenPuritatea de rouă a verbului Elleney Pendefunda dorii ce merge. Plasticitatea a parvenit la sine prin Cromoe un însemn că primăvara limbii române abia începe.
ludie. Cantitatea, ca semn pictural, a primit fiinţă. CuvinValeriu MATEI tele, numerele au aflat Cuvântul, Numărul...
Primăvara limbii române, LiteSfârşesc prin a arăta că la Elleny Pendefunda, sub liratura şi arta, martie 2011 nia-i hermesiană a cadrelor, ca tăcere, curge o caligrafie
a Luminii.
Nu poate fi bucurie mai mare decât să vezi adunate în
Petru Solonaru. 15 Iunie 2012
paginile unei cărţi gândurile unui copil exprimate în versuri. Iar atunci când volumul mai este şi ilustrat de autoarea de nici zece ani împliniţi, parcă îţi vine să te bucuri
că ai ajuns în posesia unei cărţi complete de autor, unde
metafora dă culoare poeziei iar penelul culoare ilustraţiei.
Gheorghe A. NEAGU
Răsărit de curcubeu, Elleny Pendefunda, Oglinda literară 110, 2011

Gânduri de binecuvântare pentru „Îngerul meu”
de Elleny Pendefunda
Binecuvântat eşti, Doamne, care ai creat îngerii, mesagerii tăi şi prietenii noştri.
Binecuvântat eşti, Doamne, care în copii ne-ai dat bucuria să-i vedem pe îngerii cerului frumoşi şi sfinţi.
Binecuvântat eşti tu, care îi faci pe copii să fie mereu
mesagerii viselor frumoase.
Binecuvântat eşti tu, care inspiri copiilor gânduri şi
versuri inspirate pentru bucuria celor mari.
Binecuvântat să fii pentru aripile de îngeri ce se întind
şi astăzi peste pământ prin copii, comorile pământului.
«„Lăsaţi copilaşii şi nu-i împiedicaţi să vină la mine,
căci a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor“...
Şi cuprinzându-i în braţe îi binecuvânta, punând mâinile asupra lor» (Mc 10,14-16).
Cu bucurie, preţuire şi binecuvântare pentru aripile de
îngeraş ale speranţei Elleny.
Ep. Petru GHERGHEL
Iaşi, 1 martie 2011

O caligrafie a Luminii

(Elleny Pendefunda, la ,,Zilele
Eminescu’’ 15 Iunie 2012)

Ceremonie fără limite şi limpezitoare, ce confesează
spre Decinde, pictura se apropie de olărit. Este şi ea a triadei. Milenarul nostru obicei ţine de: 1) frământare – desluşire a părţilor – sub verbul ,, a semăna’’, 2) modelare –
când grupurile încep a căuta Unul, lumea de jos năzuind
la cea de sus –sub verbul ,, a creşte’’ şi 3) purificare – ardere, ghicire a Întregului – sub verbul ,, a strânge’’ întăcelnic.
La fel acestuia, arta picturii, repetitoare a facerii, dintro spulberare întocmeşte în final conjugarea. Şi ea are trei
verbe: 1) ,, a presăra’’ culori, semne, 2) ,,a înălţa’’ cromia la
eucromie ( fiind o silinţă la Silinţă, o trecere de la ,,ceva’’ la
,,alt-ceva’’, o înnodare semnificatorie, o infuzare, o mereu
începere ), în sfârşit, 3) ,, a tăcea’’ cathartic în sineitate, a
unicolora în luminăciune.Dintr-o ex-scriere devine o înscriere, traversând lumea de la părelnicie la sens. Apa sa
permite unui mineral, nuanţa cromatică, să ajungă la Unitate, fiind un vehicul între fizic şi metafizic; de la negativitate, iluzie, ură la frumos, adevăr, bine.
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elleny PeNDeFuNDa

Sunt pescar

2
M-aş duce iar la pescuit,
dar turbure-i şi cerul
şi apa la Bicaz.
De zile-ntregi pescarii
de stat s-au plictisit
şi pufăie tutunul de necaz.
Azi, ziua Domnului se cheamă
şi n-am ce sta căci peştii
oricum n-au cum să vie.
Eu astăzi nu muncesc
iar ei, sunt toţi cu bună seamă
într-o biserică la liturghie.

Domnul meu, Isus
Ascultaţi parabola semănătorului (Mt
13,18)
Tainica măreţie este acolo în adâncuri,
Eu am crezut, de-aceea am aşternut cuvinte
şi culorile le-am amestecat în curcubee.
Am aruncat seminţe în suflete ca pe ogoare,
încredere şi pace, grăunţe cu iubire.
Şi voi ce aţi cules din apele de sus?
Mă urmăriţi, mă adscultaţi, priviţi:
sunt toate vise. Au fost şi nu mai sunt
decât poeme din cuvânt, ale luminii
care-o simt aproape, Domnul meu, Isus.
Treceţi printre tablouri – adunaţi ce-a
rămas:
fărâmituri de la masa îngerilor
care s-au bucurat de ele, deveniseră pâini.
Atâta dragoste am învăţat şi-am dăruit
şi cred din inimă că pot să dau ce nu-s
minciuni ci adevăr şi nu minuni.
Împărtăşesc cu voi o bucurie
ce şoapte mi-au vestit-o-n vis:
de vreţi ca să rodiţi, lăsaţi lumina
poemului iubirii, ce eu îl simt Isus !
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O istorie a bestsellerului *

5 – Romanul trişorilor

În 1599, la Madrid, într-o Spanie aflată la apogeul strălucirii sale, cititorii se pasionează pentru Guzman de Alfarache, romanul picaresc al lui Mateo Aleman. Succesul e
atât de mare încât, în 1602, un avocat din Valencia, Juan
Marti, mirosind o afacere bună, decide să publice a doua
parte anunţată în roman. Preluând fără ezitări genul, titlul,
stilul şi personajele, Marti se mărgineşte să inventeze un
pseudonim, Marco Lujan de Sayavedra, şi să continue senin pe calea deschisă de primul volum. Voga iscată de original face, într-adevăr, să se vândă şi falsul Guzman, editat
la Valencia în anul următor, şi la Bruxelles peste încă un an
– până când Aleman, iritat, publică în sfârşit, în 1604, adevărata parte a doua, care-l reduce la tăcere pe Juan Marti.
Câţiva ani mai târziu, jocul se repetă întocmai cu o
carte şi mai celebră, Don Quijote a lui Cervantes. Apărută în 1605, ea se impune de la început
ca bestseller al momentului. Or autorul
anunţă şi aici o a doua parte care, la fel
ca a doua parte a lui Guzman, întârzie să
apară. Din nou, ispita e prea mare. Astfel, în 1614 apare la Tarragona un Segundo Tomo del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, scris de Alonso Fernandez de Avellaneda, pseudonim în
spatele căruia se ascundea, pare-se, un
grup de amici ai lui Lope de Vega – care
ar fi dat şi el o mână de ajutor. Grupul
vrea să profite de succesul lui Don Quijote, şi totodată să-l discrediteze pe autor.
La fel ca Aleman înaintea lui, Cervantes
reacţionează energic şi publică anunţata parte a doua, ceea ce scoate contrafacerea din scenă; falsul Segundo Tomo nu
va mai fi reeditat decât în secolul al XVIII-lea, când va cunoaşte un succes pe cât
de tardiv pe atât de neaşteptat.

Universalis
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Apariţia aproape instantanee a acestor paraziţi literari
prezintă interes pentru istoricul bestsellerurilor deoarece
arată ce tentaţii pot suscita acestea… E ca şi cum, în paralel cu literatura veritabilă, ar exista o literatură din umbră
care încearcă să profite de ocazii şterpelind, cât mai discret
posibil, fărâmituri de la ospăţ.
Cel mai ciudat e că anumiţi autori de bestselleruri, dispuşi la orice ca să obţină succesul ori ca să-l păstreze, se
dedau ei înşişi la genul acesta de măsluire. Sunt fără număr
autorii de bestselleruri prinşi cu mâna în sac – care-i pun
pe alţi scriitori să scrie în numele lor, care fură ideile confraţilor, care folosesc o identitate străină ori prezintă ficţiunea drept realitate.

Antreprenorul

Prima modalitate de a înşela cititorul constă în a-l face
să creadă că ai scris tu însuţi cartea căreia pretinzi a-i fi autor.
Nu e un lucru de la sine înţeles. Întradevăr, există arte în care opera se realizează în echipă, sau în atelier, dar singurul nume ce trece în posteritate este
al celui cunoscut ca autor, pictor faimos
sau regizor. Diferenţa constă în faptul că
acei colaboratori sunt cunoscuţi, menţionaţi ca atare – de pildă pe genericul filmului –, şi că nici un cineast nu a pretins
că a realizat de unul singur cutare film
de mare complexitate. Nimeni nu l-ar
crede – şi pe bună dreptate. Înşelăciunea, aici, începe cu minciuna, minciună prin omisiune cel mai adesea, autorul
„uitând“ să-şi citeze „angajaţii“; minciună efectivă uneori, când un ministru în
funcţie, ales local sau şef de partid pretinde că a scris singur, fără vreun ajutor,
monumentala biografie a unei persoHYPERION

125

nalităţi istorice, lucrare la care în realitate au trudit cincişase „negri“. În consecinţă, mincinosul e nevoit să se prezinte ca un Übermensch, muncind douăzeci de ore pe zi
pentru a-şi împlini isprava herculeană, şi să-i ameninţe cu
proces pe toţi cei care i-ar contesta geniul. În fapt, singura
lui scuză e că şi alţii au făcut-o înaintea lui: în istoria literaturii în general, în cea a bestsellerului în particular, trişorii de soiul acesta sunt legiune.

Despre condiţia de negru

Poţi avea cel puţin două motive ca să recurgi la serviciile unui mercenar care să-ţi scrie cărţile: când eşti silit să
produci în cantităţi uriaşe, sau când eşti destul de celebru
pentru a vinde orice sub numele tău, cititorii cumpărând
cu ochii închişi.
E cazul unor celebrităţi din media, sport sau politică,
inşi care văd în publicarea unei cărţi un element important pentru standing-ul lor, dar şi o sursă de venit deloc neglijabilă. Din păcate, aceşti prinţi ai stadioanelor, ai urnelor sau ai ecranului nu au întotdeauna pregătirea, timpul şi
nici măcar pofta de a scrie un text lizibil. În acest caz, soluţia este la îndemână: plăteşti serviciile unui aşa-zis „negru“ (cum e numit în Franţa), care va fabrica lucrarea pe
care omul celebru o va putea apoi semna cu numele său.
Fenomenul a existat întotdeauna: sunt pomeniţi, de pildă, cutare duce fanfaron sau cutare preţioasă ridicolă care,
în secolul al XVII-lea, plăteau în secret un „vopsitor“ (cum
erau numiţi pe atunci), să le scrie o epigramă, un sonet sau
chiar o comedie întreagă, spre a se lăuda cu ele în lumea
bună, care de altfel nu se lăsa amăgită. Acest fenomen a căpătat în epoca modernă o dezvoltare inedită. În 2007, Anne-Sophie Demouchy afirma că 20% din cărţile care apar
în zilele noastre sunt scrise de „negri“. O evoluţie de care,
evident, boomul bestsellerurilor nu e străin: dincolo de
gloriola literară, există acum şi speranţa de a câştiga o valiză de bani…

Casa Dumas & Cie

În 1845, când Sainte-Beuve îşi publică în Revue des
Deux Mondes faimoasa şarjă contra literaturii industriale,
un tânăr critic mai temerar decât ceilalţi, Eugène de Mirecourt, scrie un pamflet care va face mult zgomot, Fabrique
de romans, maison Alexandre Dumas et companie. Cu îndârjire şi minuţie, Mirencourt îl denunţă aici pe „uriaşul
glorios“, Alexandre Dumas, care „face bani mai puţin din
propriul scris şi mai mult din al altora“, scop în care a deschis un „atelier de romane“ cu aspect de industrie grea.
E drept că Dumas, petrecăreţ şi risipitor (o artă apreciată în epocă), are nevoie de foarte mulţi bani, 200 000 de
franci pe an, pe care-i poate câştiga doar producând o cantitate de scrieri enormă: nu mai puţin de 36 de volume în
1844, şi peste 500 în total. Or, să fi scris de dimineaţă până
seara, ceea ce nu e nici pe departe cazul lui, şi tot nu izbutea de unul singur: Eugène de Mirecourt calculează că un
copist foarte bun, lucrând 365 de zile pe an, nu putea copia mai mult de 60 de volume. În fapt, Dumas angajează lucrători cu simbrie. Şi, ca în tot ce face, o face la scară mare,
masiv, fără măsură, ca un căpcăun al scrisului şi un capitalist feroce. „Eu semnez totul, să fim înţeleşi“, îi avertizează
Dumas imaginat de Eugène de Mirecourt: „Aşa că, fără in-
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discreţii, fără scandal, sau vă luaţi zdrenţele şi vă întoarceţi
în stradă, milogilor! […] Care din voi e în stare să publice
măcar două rânduri semnate cu numele lui? Ar trebui sămi fiţi recunoscători. Nu vă priveşte că eu câştig 200 000
de franci cu paginile scrise de voi. Ce, pe mine nu mă costă ca să ţin afacerea? Am cheltuieli enorme!“
Ceea ce-l revoltă pe Mirecourt e mai ales jalnica supunere a acestor sclavi ai scrisului, ca Auguste Maquet, Augier, Fiorentino, Vacquerie, care acceptă să se „prostitueze
pentru câţiva bănuţi“. Sclavi pentru care inventează o imagine care va deveni curând un nume comun: oamenii ăştia, spune el, „se înjosesc acceptând condiţia de negri trudind sub biciul unui mulatru“ (Dumas era nepotul unei
sclave din Haiti).
Îl revoltă mai ales procedeul, caracteristic pentru „mercantilismul literar“ al epocii: „Nu ştiţi decât două lucruri,
să fabricaţi şi să vindeţi. Să fabricaţi mult, pentru a vinde şi
mai mult. […] Nu există, pentru dumneavoastră, decât un
singur lucru important: să vă vindeţi marfa de duzină şi să
câştigaţi 200 000 de franci.“ Pe scurt, ceea ce-i reproşează
el lui Dumas e măsluirea care atinge esenţialul – faptul că
„specificul unui scriitor este individualitatea“…
Adus în faţa justiţiei de atotputernicul Dumas, Mirecourt va fi condamnat. Însă această peripeţie judiciară nu infirmă defel acuzaţia. În cartea sa Histoire de la littérature
francaise, Thibaudet constată că înainte de 1839, începutul
colaborării cu negrul său şef, Auguste Maquet, Dumas nu
publicase decât „zece romane subţirele, mediocre şi uitate“, iar după despărţirea lor în 1852, nu va mai publica decât „maculatură“. Coincidenţă supărătoare? În fapt, Dumas
este, în Franţa, primul dintre „autorii-afacerişti“ care organizează ateliere de scris cu scopul de a produce, sub semnătura lor, bestselleruri în serie.

O afacere cu „negri“ la Nantes

Printre urmaşii lui Dumas, găsim numeroşi scriitori de
mâna a treia sau a patra, dar şi câteva nume mari, ca Jules Verne.
La drept vorbind, scriitorul din Nantes nu a recurs la
negri decât ocazional. Verne, spre deosebire de Dumas, n-a
condus niciodată o „manufactură“, ca să reluăm termenul
lui Mirecourt, iar majoritatea capodoperelor sale sunt scrise de el. Dar pot veni şi vremuri dificile, când inspiraţia se
lasă aşteptată, mai ales dacă te-ai legat prin contract să predai trei romane pe an. Astfel, în 1878, chiar editorul său,
Pierre-Jules Hetzel, îl pune în legătură cu primul dintre negrii săi, Pascal Grousset, alias André Lurie. Acesta îi trimite
manuscrisul unui roman, L’Héritage de la Bégun, cu subiect
pasionant, dar scris mizerabil – nemaivorbind că autorul
e un fost lider comunard, în exil la Londra. Pe de o parte,
Hetzel încearcă să-l convingă pe Laurie să-şi cedeze opera contra sumei de 1 500 de franci, iar pe de alta pe Jules
Verne s-o rescrie şi s-o semneze. Rezultatul va fi romanul
Les Cinq Cents Millions de la Bégum, care apare în septembrie 1879. Trei ani mai târziu, jocul se repetă, cu L’Etoile du
Sud, manuscris cedat de Laurie pe suma de 2 000 de franci.
Şi asta nu e totul. Începând din 1889, în timp ce Jules
Verne e tot mai obosit, apoi după moartea lui în 1905, locul îi este luat de Verne-fiul, Michel, care semnează un număr de texte cu numele prestigios al tatălui său. A doua „întreprindere Jules Verne“ are în spate un editor versat, fiul
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lui Hetzel, şi un moştenitor cu mână spartă, fiul lui Verne. „Astfel, notează biograful lui Jules Verne, autorul avea
să supravieţuiască în colecţia atât de cunoscută şi apreciată, prin noi volume publicate la intervale regulate în anii
de după moartea sa“, fiul Michel angajându-se prin contract să „facă toate revizuirile şi corecturile […] necesare
la noile volume […], asigurând continuarea seriei pentru
cititorii lui Jules Verne“. Ultima dintre Călătoriile extra
ordinare, L’Etonnante Aventure de la mission Barsac, va apărea sub semnătura maestrului în 1919, adică la paisprezece ani după moartea sa.
În general, problema ţine de reacţiile publicului, despre
care, cu îndreptăţire sau nu, se crede că va respinge măsluirea. În 1845, naivul Mirecourt era convins că, aflând adevărul despre Dumas, cititorii îl vor condamna „pe tâlhar
într-un glas“. Este motivul pentru care cei care folosesc serviciile unor negri încearcă adesea să nege realitatea şi să ascundă dovezile. Când zvonurile au devenit prea insistente,
mai spune Mirecourt, Dumas a copiat din nou, cu mâna
lui, textele scrise de „lucrătorii“ săi. Iar Jules Verne, întrebat în 1894 de amicul său italian Turiello, îl asigură că îşi
scrie romanele singur, „de la primul până la ultimul rând,
că sunt integral creaţia celui care le-a semnat“. Hetzel, la
rândul său, i-a dat de înţeles lui André Laurie că are doar
de pierdut dacă va spune adevărul despre Les Cinq Cents
Millions de la Bégum. Apoi se pune de acord cu Michel Verne pentru a face plauzibilă paternitatea romanelor postume semnate Jules Verne – de pildă furnizându-i în 1910 o
documentaţie despre Africa anterioară anului 1905, adică
morţii autorului presupus al romanului.
Se întâmplă totuşi ca precauţiile să fie insuficiente şi afacerea să scape de sub control. Ceea ce riscă să coste destul de scump.

Riscurile meseriei

În principiu, Paul-Loup Sulitzer părea făcut pentru lumea cifrelor şi mai puţin pentru cea a literaturii. Om de afaceri viclean şi precoce, milionar la şaptesprezece ani graţie modei portcheilor, cel mai tânăr PDG din Franţa la douăzeci şi unu de ani, cum îi place să repete, Sulitzer e total străin de literatură atunci când, la sfârşitul anilor 1970,
un editor inventiv îi propune să scrie un „western financiar“ după moda vremii. Să-l scrie? Mai curând să-l semneze, după ce i-a dat materialul şi tema negrului de serviciu,
un oarecare Loup Durand, care tocmai a publicat un roman, Le Caïd, la acelaşi editor, Denoël. Rezultatul acestei
asocieri este un şir de bestselleruri ce pare fără capăt: Money, în 1980, apoi Cash, Fortune şi Le Roi vert, publicat de
data asta de editorul Bernard Fixot. Ultimul dintre aceste romane, tradus în patruzeci şi două de limbi, confirmă
statutul lui Sulitzer, ironizat de critică, respins de mediile
literare, însă apreciat de un public ce savurează aceste thrillere financiare, şi nu se mai satură. Popov, Hannah, Cartel: Sulitzer produce o cărămidă pe an, din care unele vândute în peste un milion de exemplare.
Apoi, deodată, în plină glorie, are loc catastrofa. Întro seară de mai 1987, Pierre Assouline, directorul revistei
Lire, vinde pontul în direct pe platoul emisiunii de televiziune Apostrophe a lui Bernard Pivot. Vacarm general, strigăte, scandal, emoţii: Sulitzer, proaspăt decorat de ministrul Culturii care l-a comparat cu Alexandre Dumas, e al-
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tul decât pare a fi? Sulitzer dă replica în Paris-Match prezentându-i pe cei treizeci şi şapte de membri din „echipa“
lui, care, dacă l-am crede, ar fi simpli colectori de informaţii, secretari, documentarişti şi diverşi trepăduşi… Dar
stratagema e cusută cu aţă albă şi Le Monde continuă ancheta: Loup Durand, absent ca din întâmplare din tabloul
de familie, nu e cumva adevăratul autor al romanelor semnate de Sulitzer?
Pe moment, denunţul rămâne fără urmări: „Nu cred,
declară un librar parizian în revista Livres Hebdo, că publicul larg ar fi interesat dacă Sulitzer şi-a scris cărţile singur sau nu“; alţii merg şi mai departe, văzând în această
poveste „o excelentă manevră publicitară“, ce stimulează
vânzarea ultimelor sale două romane, Daddy şi La Femme
pressée. Ba chiar, librării din provincie îi consacră vitrine
speciale… Cu toate astea, chiar şi fără mărturisiri oficiale
din partea principalilor interesaţi, sistemul Sulitzer a primit o lovitură grea. Urmează o agonie lentă, mai ales după
moartea lui Loup Durand în 1995. În acel an, în prezentarea noului său op Les Maîtres de la vie, Sulitzer continuă
totuşi să aibă succes menţionând că a vândut 35 de milioane de cărţi şi declarând că, „fiind mereu vizionar, mereu în pas cu epoca sa, ştie să deschidă ferestrele visului şi
ale pasiunilor umane“ pentru „milioane de tineri aflaţi în
căutare de valori pozitive“.
Dar nimeni nu-l mai crede. În afară de el însuşi, fireşte.
În 2004, după ce publică L’Ange de Bagdad, intervievat de
Arnaud Odier, continuă să se împăuneze, explicând doct
că a fost „primul care a introdus tehnicile de marketing în
editare“ şi că, „într-un anume fel, dacă scriitorii de azi nu
mor de foame, i-o datorează lui“. El însuşi se consideră un
romancier popular, un scriitor veritabil, care n-a făcut niciodată „literatură industrială“ şi rămâne mai convins ca oricând că „un succes durabil e fructul talentului şi al muncii“.
Dar cum să accepţi prăbuşirea cifrelor de vânzare? În
2010, se linişteşte declarând presei: „este efectul crizei
mondiale a editării de carte“. Păstrând proporţiile, e ceea
ce-i spunea Hetzel lui Jules Verne când acesta începea să
vândă mai puţin, explicaţie reluată de Verne în scrisorile
către corespondenţii săi pentru propria sa liniştire. Înainte,
continuă Sulitzer, „vindeam în Franţa 1 200 000 de exemplare din fiecare roman. Acum nimeni nu mai reuşeşte aşa
ceva. Nici măcar Marc Lévy […]. Piaţa s-a prăbuşit. Dar
eu continui să vând în străinătate“. Una peste alta, încheie
el, „sunt încă o afacere profitabilă“.

Plagiatorul

De la folosirea unor negri până la plagiat nu e adesea
decât un pas. În pamfletul său anti Dumas, Eugène de Mirecourt nu face distincţie între aceste două forme de furt:
pentru el, cele două sunt echivalente şi se confundă. Asta
deoarece se trece frecvent de la una la alta: negrul, care trebuie să dispară după ce predă manuscrisul, e mult mai puţin atent cu folosirea surselor şi referinţelor decât ar fi autorul „oficial“ al lucrării, dacă ar scrie-o chiar el. „Practica
folosirii unei persoane străine pentru scrierea unor cărţi
duce direct la plagiat: cum să fii sigur de metodele de lucru şi de materialul pe care le foloseşte un terţ, când nu ai
scris tu însuţi lucrarea? – se întreba o specialistă în domeniu, Hélène Maurel-Indart, legat de plagiatul comis de Thierry Ardison în romanul Pondichéry (Albin Michel, 1993),
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scris în realitate de „colaboratorul“ său. Cu titlu de exemplu, ar fi putut cita de asemeni scandalul provocat în 1982
de L’Histoire du temps, semnat de Jacques Attali, intelectualul oficial al regimului. Demascat de incontrolabilul JeanEdern Hallier, care găsise „împrumturi“ masive din lucrarea Traité du sablier a scriitorului german Ernest Jünger, Jacques Attali a răspuns cu tupeu că nu era vina lui, ci a celor doi tineri conferenţiari universitari care îl „ajutau să
facă documentarea“, cum se spune pudic în asemenea cazuri. Sau, tot atât de bine, povestea altui mare moralist în
faţa Celui Veşnic, Monseniorul Gaillot, urmărit în justiţie
pentru plagiat şi care se scuza pasând vina pe negrul său,
singurul vinovat veritabil, care pentru a scrie La Dernière
Tentation du diable (1998) se inspirase dintr-o carte a lui
Paul Ariès, Le Retour du diable, ieşită cu un an înainte la o
editură mai puţin cunoscută.
Scilla sau Caribda? Cercetaţi puţin plagiatul şi veţi descoperi un negru. Şi într-un caz şi în celălalt, scopul este acelaşi: să fabrici, ori să pui pe cineva să fabrice un bestseller.
Am spus-o deja în legătură cu cazul Don Quijote: în comerţul cu carte ca şi în altele, succesul a creat mereu imitatori. Câţi falşi Gavalda, mici King sau mini Delerm au apărut, sub o formă mai modestă, de când originalele au cunoscut gloria? Cel mai adesea, operele emulilor sunt mediocre, vânzările slabe, şi nimeni nu catadicseşte să observe aceste furtişaguri, nici să-i traducă pe făptaşi în justiţie.
Totuşi se poate întâmpla să obţii succes preluând ideile altuia, iar atunci treaba se strică – aşa cum a aflat Régine Desforges la sfârşitul anilor 1980 publicând La Bicyclette bleue.
Moştenitorii scriitoarei Margaret Mitchell acuzau acest roman că e o simplă copie după Pe aripile vântului. Într-adevăr, observă Roland de Chaudenay în Le Nouveau Dictionnaire de plagiaires, „similitudinile sar în ochi, trebuie să recunoaştem. Primele o sută de pagini din La Bicyclette bleue sunt o copie fidelă şi condensată a romanului scriitoarei
americane, transpus în decorul Franţei din al Doilea Război Mondial“. Totuşi, putem face pariu, „dacă La Bicyclette
bleue ar fi avut mai puţin succes, unchiul Sam nu s-ar fi ostenit să ridice un deget. Banul atrage banul“. Şi invers, în
acest caz: La Bicyclette bleue, achitată până la urmă de tribunalul din Versailles, s-a vândut, în şapte ani de la publicare, în peste şase milioane de exemplare.
Una e să te inspiri dintr-o carte de succes, şi alta să fabrici imitaţii, să te foloseşti de numele, notorietatea şi de
publicul ei ca să transformi plumbul în aur. Astfel, cu câţiva ani în urmă, „afacerea Minc“ a ţinut o vreme afişul cronicii mondene, apoi judiciare. Faimosul economist publicase, în 1999, o ambiţioasă biografie a lui Spinoza. Puţin
după primele întâmpinări extaziate ale criticii, s-a observat că lucrarea se inspirase copios dintr-o carte apărută cu
doi an înainte sub semnătura unui profesor de filozofie din
Bordeaux, Patrick Rödel, Spinoza, le masque de la sagesse,
biographie imaginaire. La sfârşitul lui noiembrie 2001, după
diverse peripeţii, un înalt tribunal din Paris, judecând cazul, a constatat „mulţimea citatelor reproduse fără ghilimele din « interesanta biografia imaginară a lui Patrick Rödel », citată în aceşti termeni chiar de Alain Minc“, observând mai ales că acesta din urmă luase „drept fapte istorice notorii situaţii ieşite direct din imaginaţia lui Patrick
Rödel“. Era citată în special o „scrisoare a lui Bouwmeester în care acesta îi transmitea lui Spinoza reţeta dulceţii de
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trandafiri roşii, scrisoarea fiind fictivă şi copiată servil în
lucrarea lui Minc“ – fără vreo referire, desigur, la lucrarea
din care era copiată reţeta acestui faimos laxativ… Prins
cu mâna în borcanul de dulceaţă, Alain Minc, condamnat
cu asprime, a renunţat la un apel ce i-ar fi agravat situaţia.
Dar tribunalele nu judecă de fiecare dată cu aceeaşi severitate, iar în materie de plagiat, dreptatea e adesea a celui mai tare.
Pe 2 februarie 1998, o anume Hélène Kyriacou depune la Societatea oamenilor de litere manuscrisul unui roman intitulat Et si c’était vrai. Apoi îl propune editurii Robert Laffont, care-l refuză – dar care, un an mai târziu, publică un roman de Marc Lévy având acelaşi titlu şi prezentând, asigură ea, numeroase similitudini cu manuscrisul
refuzat. În ianuarie 2003, tribunalul de înaltă instanţă din
Paris apreciază totuşi că nu e există plagiat. Povestea nu se
încheie aici: cazul Et si c’était vrai provoacă o altă reclamaţie, făcută de o romancieră rusă care încredinţase editurii
Robert Laffont, în 1994, manuscrisul romanului L’Amour
sans mémoire. Poveste similară, sfârşit identic, personaje
asemănătoare: cum însă Marc Lévy nu poate fi prins nici
acum în „flagrant delict de însuşire a manuscrisului“, tribunalul, apoi curtea de apel din Paris, în 2005, vor respinge plângerea pentru plagiat.
Totuşi, îndârjirea judiciară din cazul Et si c’était vrai near putea trezi suspiciuni: mai întâi, în ce-i priveşte pe aceşti autori bizari, care înainte de orice îşi depun manuscrisul, ca pe-o comoară de preţ, la notari, portărei ori la Societatea oamenilor de litere, apoi, dacă o editură îi refuză, se
răzbună încercând să depisteze, în mulţimea de cărţi publicate recent, una care le-ar fi putut fura ceva – un cuvânt,
o idee, o situaţie – din capodopera lor neştiută. Şi care, în
sfârşit, fac plângere la tribunale ca să obţină, ca o despăgubire îndreptăţită, un strop din celebritatea ce le-ar fi putut
reveni… În fond, avem aici o variantă destul de curentă a
parazitismului literar evocat mai sus, şi pe care îl generează în chip firesc bestsellerurile.
În al doilea rând, se poate remarca că romanul lui Lévy
a făcut obiectul unor atacuri în regulă tocmai pentru că
seamănă ca două picături de apă cu alte romane de acelaşi gen şi din aceeaşi epocă, şi care, într-un sens, descriu
şi ele ceea ce plutea „în aerul vremii“, astfel că doamnele
pomenite au avut impresia de a regăsi, în romanele pe care
le acuză de plagiat, elemente din propriile lucrări. În fond,
nimic mai firesc: cu cât o carte este mai banală, cu atât va
putea da altor autori de cărţi la fel de banale sentimentul
că au fost plagiaţi, şi le va provoca furia şi resentimentul.
În al treilea rând, ca să încheiem, putem aminti că scriitori veritabili au fost şi ei victime ale acestui gen de iluzie optică, căzând uneori în ridicol: astfel, notează Wysewa, „Dl de Goncourt pretinde că evenimentul principal din
Război şi pace, un duel, e reproducerea unui duel descris,
în romanul René Mauperin, de el şi de fratele său“. Fraţii
Goncourt erau de altfel reclamagii de profesie, convinşi fiind că au inventat totul şi că au fost jefuiţi de toţi scriitorii
celebri din epocă, inclusiv de apropiaţi ai lor, ca Alphonse
Daudet sau Emile Zola. Dar exemplul citat de Wysewa e
suficient pentru demonstraţie: cine-ar putea, altfel decât în
glumă, să considere capodopera lui Tolstoi un plagiat după
cel mai jalnic roman al fraţilor Goncourt?
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Impostorul

După antreprenor, care îi pune pe alţii să muncească
pentru el, şi plagiator, care îi fură fără ştirea lor, al treilea
chip al trişorului e cel al impostorului, înşelăciunea privind aici fie identitatea autorului, fie adevărul celor spuse
de el, fie şi una şi alta.

Masca

În jurul anului 1525, în plină vogă umanistă, în mediile literare apropiate de curtea Spaniei începe să circule traducerea unui text necunoscut până atunci, o autobiografie a împăratului Marc Aureliu, Liber Aureo, o lucrare impregnată de stoicism. Traducătorul este un călugăr franciscan, fratele Antonio de Guevara, care afirmă că a lucrat
după originalul – din păcate dispărut între timp – păstrat
cândva în biblioteca lui Cosimo de Medici. Textul lui Marc
Aureliu e tipărit mai întâi la Sevilla (1528), apoi la Valladolid (1529) într-o versiune completă şi sub un titlu definitiv, Orologiul prinţilor. E începutul unei reputaţii incredibile, dar şi al unei cariere fulgurante pentru franciscanul
care, cincisprezece ani mai târziu, moare acoperit cu onoruri, purtând titlurile invidiate de orator al împăratului Carol Quintul şi de episcop al oraşului Cadix.
Până la sfârşitul secolului, Orologiul prinţilor va avea
peste treizeci de ediţii spaniole şi nu mai puţin de patruzeci
şi trei de ediţii franceze, nemaipunând la socoteală nenumăratele traduceri florentine, veneţiene, engleze etc. Întrun cuvânt, Orologiul este neîndoielnic un mare bestseller
al secolului al XVI-lea. Cu toate astea, e vorba de un fals.
Mai mult, se indignează Pierre Bayle la începutul secolului al XVIII-lea, un fals grosolan, scandalos, abominabil,
iar francezii sunt vinovaţi că au făcut atâta caz de o asemenea carte: că au crezut pe cuvânt un „corupător public“
care „pângărea tot ce-i mai sfânt în arta istoriei“, un călugăr ticălos care servea „drept adevăr născocirile minţii lui
găunoase“. O minte găunoasă care a înţeles perfect meca
nismul succesului editorial, şi care nu va fi demascată decât la multă vreme după moartea sa.
În secolul Luminilor, o înşelătorie similară aduce în scenă unul din cele mai răsunătoare succese ale epocii, faimoasele Poeme ale lui Ossian, traduse chipurile din vechea
celtă de un învăţător de douăzeci şi şase de ani, James Macpherson, şi scrise în secolul al III-lea de un „Homer al
Nordului“, Ossian, fiul regelui-erou Fingal. În 1762, când le
publică Macpherson, paralela între aceste cânturi celtice şi
Iliada este în mintea tuturor – cu diferenţa că această odisee nordică, abstractă şi sentimentală, lipsită de gunoaiele,
excesele, vulgarităţile, violenţele, absurdităţile şi nebuniile
care, în ochii unei elite instruite, viciază opera lui Homer,
se potriveşte de minune, în ciuda vechimii sale, cu gustul
contemporanilor lui Voltaire.
Întreaga Europă cultivată tabără deci pe capodoperă:
Goethe o face carte de căpătâi a tânărului Werther; în Franţa, Italia, Suedia, în Danemarca sau Olanda, apar noi traduceri; se compun după ea opere, fresce monumentale; inspiră moda (haine, bijuterii şi peruci – produse derivate,
cum s-ar spune azi). Toate arată că avem de a face cu un
bestseller.
Cu toate astea, o controversă creşte rapid, privind identitatea reală a autorului: critici de mare reputaţie, ca David
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Hume ori Samuel Johnson, arată cu degetul punctele slabe din explicaţiile lui Macpherson. Cum a putut acesta, cu
o cunoaştere sumară a limbii celte, să traducă singur un
asemenea text? Şi de altfel unde l-a găsit, textul, şi de ce
refuză cu obstinaţie să arate manuscrisul original erudiţilor care vor să-i facă o expertiză? În acest timp, în Scoţia şi
în Europa, poemele „lui Ossian“ răspund aşteptărilor unui
anume public, plutesc „în aerul vremii“, la fel ca La Nouvelle Héloïse sau La Victoire de Wakefield. Astfel, îndoielile tot mai apăsate privind autenticitatea textului nu izbutesc să înăbuşe moda.
La aproape jumătate de secol de la apariţia Poemelor lui
Ossian, Napoleon, exilat, continua să citească această carte
ce-i încântase tinereţea, şi pe care-o purtase cu el din Egipt
şi până în ceţurile sumbre de pe Sfânta Elena. Cât despre
Macpherson, pretinsul traducător, acesta a murit în plină
glorie în 1796, fiind înhumat la Westminster Abbay, alături
de cele mai de seamă personaje ale regatului.

Lucruri văzute

Pentru a face dintr-o banală carte de mărturii un adevărat bestseller, nimic mai bun ca o minciună – constând în
a prezenta ca o experienţă trăită de autor o sumă de fapte,
fie culese de ici şi de colo, de la alţi martori, fie de-a dreptul imaginare, cu scopul de a face povestirea destul de palpitantă, tragică ori spectaculoasă ca să atragă clientul. Procedeul ţine de impostură şi chiar de escrocherie. Dar pentru asta nu a fost mai puţin folosit, uneori cu rezultate remarcabile.
Astfel, în 1969, un anume Henri Charrière povesteşte
cum a fost condamnat la ocnă pentru o crimă pe care nu a
comis-o, cum a supravieţuit infernului din Cayenne, confruntat zilnic cu sadismul temnicierilor, şi cum a încercat
să evadeze. Purtând subtitlul „povestire“ şi publicat de Robert Laffont în colecţia „Vécu“, Papillon se prezintă sub forma unei autobiografii. Cartea, cu un tiraj iniţial de 20 000
de exemplare, e primită cu un entuziasm general de presa
franceză, culminând cu un lung reportaj din Paris-Match
despre puşcăria din Cayenne însoţit de comentariile dramatice ale autorului. „A fost impresionant, vânzările au fost
influenţate“, comentează editorul, Robert Laffont. „În timpul verii, cartea depăşeşte un milion de exemplare vândute“.
Dar autenticitatea mărturiei sfârşeşte prin a trezi îndoieli, mai ales lui Gérard de Villiers care, în Papillon épinglé,
inventariază cu delicii contradicţiile, cât şi împrumuturile
din amintirile, cu mult mai vechi, ale altor ocnaşi. „Dacă
tot ce pretinde că a trăit ar fi adevărat, Henri Charrière ar
fi un amestec de Sfântul Gheorghe, Robin Hood şi Don
Quijote, plus un strop de Tarzan.“ Pe scurt, Papillon nu are
mare lucru dintr-o istorie trăită; însă pentru a vinde cartea,
trebuia să-i înduioşezi pe cititori şi să-i faci să viseze. Autenticitatea parţială a lui Henri Charrière nu afectează în
nici un fel imensul succes al cărţii, continuat în scurt timp
de adaptarea cinematografică a regizorului Franklin Haffner, cu un Steve McQuin în mare formă care-l interpretează pe fostul ocnaş. Papillon va depăşi două milioane de
exemplare vândute numai în Franţa – dintr-un total de 11
milioane, din care jumătate în Statele Unite.
Traducere de Emanoil Marcu
––––––––––
* În pregătire la Editura HUMANITAS.
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Isidore Isou, botoşeneanul împarizienit
şi năstruşnic (I)

m

Autoprezentarea din Anii Optzeci

Micul Larousse 1979: «ISOU (Isidore), poet francez
de origine română, născut la Botoşani în 1925, întemeietorul Letrismului».
1945-1946: De-abia ajuns la Paris, lansează primele
manifeste şi organizează conferinţe despre poezie şi muzica fonetică: după cinci mii de ani de poezie cu vorbe şi
de muzici cu note, Isidore ISOU propune sistemul unei
poezii şi unei muzici cu litere, iar după o pictură figurativă şi abstractă, o pictură cu semne, din alfabetul latin
mai întâi, apoi din toate tipurile de scrieri.
1947: Publică Introducere la o nouă poezie şi la o noua
muzică (Editura Gallimard, colectia NRF) + Agregarea
unui Nume şi a unui Mesia (Gallimard, NRF).
1948: Primele conferinţe şi primele articole despre
revolta tinerilor
1949: Publică Tratat de economie nucleară. Prima parte: Rebeliunea tinerilor. Tomul I (Editura Escaliers de
Lausanne). Pînă acum au apărut deja cinci volume din
această lucrare, adică aproape 1200 de pagini, reprezentînd o abordare nouă a istoriei economiei politice, ale cărei repercusiuni (revoluţia culturală a studenţilor şi elevilor din China, revolta de mai 1968 din Franţa etc.) nu
sunt decît începuturile propagării unui sistem ce va duce
la transformarea societăţii.
1950: Publică Jurnalele intime ale zeilor, precedate de
Eseul asupra definirii şi zguduirii totale a prozei şi romanului (Editura Escaliers de Lausanne).
1951: Lansează Tratatul despre bale şi veşnicie, cel mai
important film din istoria cinematografului prezentat la
Cannes, unde suscită un scandal intrat deja în istorie.
1952: Publică Fundamentele transformării integrale a
teatrului. Tomul I (Editura Bordas). Isidore ISOU este
şi unul din cei mai mari autori ai Erotologiei: cartea Mecanica femeilor (Escaliers de Lausanne, 1949) se epui-
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zează într-o lună şi este imediat interzisă. La fel se epuizează Vă voi preda dragostea, urmată de Tratat de erotologie matematică şi infinitezimală (Editura Le Terrain vague, 1959).
Isidore Isou a scris peste două sute de cărţi, printre
care, între 1941-1967, Creatica sau novatica, în 5500 de
pagini, scoasă în trei exemplare, unul fiind depus la Rezerva Bibliotecii Naţionale a Franţei, text ce mătură toată gîndirea filosofică de la Platon la ontologia lui Heidegger şi logica matematică a lui Bertrand Russel, gîndire în locul căreia propune legile metodei sale personale de invenţiune şi descoperire. Se dovedeşte astăzi unul
din cei mai mari creatori de valori ai omenirii. Lucrează, acum, la Fundamentele unei noi chimii, precedate de
Fundamentele unei noi fizici si Noi principii de tehnologie, urmate de Manifest pentru o nouă medicină, şi la un
text intitulat Răsturnarea geometriei, pregătind în acelaşi
timp filmul cel mai erotic din istoria cinematografiei..
Isidore Isou este doctor în Litere al Universităţii din
Paris.

Nota traducătoarei

Alte titluri de Jean-Isidore Isou (1925-2007), născut
Izu Goldstein, mai putem preleva din cărţile aflate în
propria noastră bibliotecă profesională. Astfel, în ediţia a doua la Introduction à une nouvelle poesie et à une
nouvelle musique, ni se anunţă ca aflîndu-se în pregătire:
Eléments de la peinture lettriste, Construction du dernier roman possible, Lettre au Maréchal Staline sur la
question palestinienne (notes pour la création d’un parti
communiste-sioniste), Fondements pour une transformation totale du théâtre, urmate de Summum d’une comédie
de la comédie – I.Le Paradis dans le théâtre par la purgation des Enfers (trois actes), II. L’individu qui trompa la
posterité . Şi aşa mai departe. Din Initiation à la haute vo-
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lupté (Escaliers de Lausanne, 1960), paginile preliminare, aflăm de, printer altele: Notre métier d’amant (Escaliers de Lausanne, 1954), Petite sociologie du nègre littéraire, Nymphes de Carélie (Editions de la pensée moderne,
1957), La Productivité et la Création (Hachette, 1957),
Histoire de la volupté a Paris (Editions d’Alger, 1960). Si
tot aşa… pînă spre 2007.
Un fragment din Adorable Roumaine, cel ficţionalizându-l creator pe Matei Cara(giale), era transpus de un
grup de studente filoloage, înaintea Loviluţiei Decabrii,
în magazinul Opinia studenţească din Iaşi, dupa 1990
romanul cu pricina aparând integral la Editura Est, însă
fără notiţă bio-bibliografică, fără prefaţă, drept care o
recenzentă inimoasă de la România Literară, nu-i spunem numele, avea să-l confunde pe Isidore Isou cu Isadora Duncan, dansatoarea şi iubita lui Esenin, căci vorbea de «autoarea acestei cărţi». Vina lui Samuel Tastet,
editorul inatent şi inexpert, nu-i aşa?
Tot după 1990, Ioan T. Morar, care citise fragmentul
isouan din Opinia studenţească , avea prilejul să-i ia un
interviu Botoşeneanului Imparizienit, în limba română,
grai de care nu se lepădase nicicaum şi în care mai comunica epistolar cu una din surorile sale.
Icereul patapievicios, pe de altă parte, i-a organizat
o expoziţie la Stockholm. Nu de mult. Cu oarece succes, zice-se în mediile boierilor minţii arondaţi stăpînilor zilei.
Mai la vale, vom transpune, foiletonic, secevenţe deosebite, sau numai curioase, din operele isouiste găsibile, de vreo treizeci de veri, în modesta noastră bibliotecă.
Matei Cara şi «craii negrelor desfrîuri»
Incepem cu Adorable Roumaine ( Société Européenne
d’Edition, 1978, capitolul VII, pp. 156 -170, dinspre care
înromânizăm substanţialul fragment despre întîlnirea
fictională a Catincăi botoşenene, la Bucureşti, cu Matei Cara(giale), fiul dramaturgului, şi membrii Clanului
Absurdului. Cunoscătorii de Vasile Lovinescu, Al patrulea hagialâc, René Guénon, Julius Evola şi, mai cu seamă,
Craii de Curtea-Veche/Les Seigneurs du Vieux-Castel/I
Crai della Corte Vecchia, ei, îl vor citi sau reciti cu mare
folos. Celorlalţi le urăm, ca de obicei, suspendare plăcută la Antenele Felixiene, Badea, G\dea, Ciutacu, Ciuvică,
Oana Zăvoranu, Alina Plugaru, Pepe şi Raluca Pastramă,
Il Pagliaccio, Crinuzzo dei Cacarai, Il Dottore, Il Piccolo Plagiante si toată Commedia dell’Arte…
***
Catinca se instalase la Capşa şi privea la recolta de
bărbaţi, egala cu ea însăşi în ciuda aparentei schimbări…
Alături, îl vede aşezîndu-se pe individul ce o mîncase
din ochi, adineaori, în faţa Maternităţii . «S-a ţinut după
mine, se gîndi ea, enervată. Ce-o fi vrînd?...» Chipul acela de chefliu, cu pungi sub ochii încercănaţi de nesomn,
cu obrajii umflaţi, brăzdaţi de riduri, şi dubla bărbie flască, îi aminteau de cineva… De cine oare?...Pesemne că-l
întîlnise pe unul din bulevardele Capitalei. Catinca îşi
feri ochii….In acel moment, pe trotuar, deputatul Ştefănescu trecu însoţit de alţi doi bărbaţi între două vîrste,
mai degrabă craidoni, purtînd pălării Eden, cravate de

Universalis
https://biblioteca-digitala.ro

mătase, batiste cu monogramă la butioneră, escarpini şi
bastoane cu măciulie de fildeş…
«Ehehei, iată-l pe amicul Matei Cara», spuse deputatul arătînd spre individul ce o urmărise pe Catinca pînă
la terasa restaurantului Capşa.
Juna femeie tresări: Celebrul Matei Cara, fiul ciudat
al dramaturgului naţional, monstrul zămislit de cel poreclit «Molière al Romaniei», era oare chiar insul ce o urmărise?... Pe socoteala lui circulau atîtea legende…
«Iat-o, dară, pe drăguţa de Catinca…», mai spuse deputatul.
Sări peste gărduleţul acoperite de măceşi, venind la
masa ei.
«M-ai părăsit completamente, drăguţo, ai?»
– O cunoşti pe fătucă, Stefănescule? întrebă Cara de la
masa lui. Prezintă-mi-o, te rog. Cei doi craidoni care veniseră cu politicianul se alăturară, zâmbind, chefliului…
Era amuzată, în fond, să-l vadă de aproape, uau, pe bărbatul mitic înprejurul căruia crescuseră buruienile atîtor
istorii stranii… Politicianul încerca să ia un aer firesc în
faţa petrecăreţului, dar toată fiinţa sa trăda respectul şi
neliniştea… Matei Cara nu-l lăsa să fie în apele lui. Spuse deci niţeluş crispat:
– Catinca Amariei din Botoşani, o… prietenă din Botoşani…
– Catinca Amariei din Botoşani? fornăi interlocutorul său… Deci tu eşti? Apoi se auzi clopotul greu al rîsului său chinuit şi sonor. Tu eşti, prin urmare, îngerul
distrugerii?...»
Incepu să scotocească în vestă, scoase un portofel
burduşit cu bancnote şi din unul dintre buzunarele sale
trase o fotografie de identitate şi o aruncă pe masă.
«Iţi spune ceva pasărea asta rară?»
Ea nu izbuti să-şi reprime un ţipăt: din poză îi surîdea
chipul lui Nicky de Cantemir.
«Il iubeşti, dară, pe tînărul acesta prea puţin rezonabil:... El mi-a vorbit de dumneata, o noapte întreagă. Nu
izbuteam să scot de la el prea multe. Avea capul înfăşurat cu un bandaj, căci tocmai îşi ratase sinuciderea şi
părea să nu aibă sub ţeastă altă obsesie decît imaginea
dumitale… Voia să plece în străinătate, să adune avere
si să se întoarcă pentru a o depune la picioarele tale…»
Catinca recăzu pe scaun.
«Nicky unde-i acum?»
«S-a dus la Paris acum doi ani…» M-am strofocat
la ambasada Franţei, cu prietenul meu, consulul Jacques Dardanne, ca să-i facem rost de documentele necesare, si m-a părăsit cu portretul tău fumegîndu-i în inima de viitor cadavru. E simpatic nepotul meu, nu-i aşa?
adăugă el…
– Ah! da… murmură ea.
– Mă scuz, dar am o întîlnire urgentă, interveni Ştefănescu. Războiul dintre Aliaţi şi Axă pune atâtea probleme. Nu vreau să vă tulbur conversaţia.
– Du-te dracului, spuse Cara, sec.
– Du-te dracului, arhidracului şi supradracului!…»
adăugară în cor, la un unison perfect, cei doi craidoni
care luaseră loc lîngă Matei… Stefănescu se înroşi, dar,
văzînd chipurile ameninţătoare ale personagiilor (si
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amintindu-şi probabil poveştile care circulau pe seama
lor), se mulţumi să dea din umeri şi plecă aşa cum venise, sărind peste gărduleţul de măceşi...
Cara reluă conversaţia întreruptă…
– Nicky e nepotul meu, singurul din familie pe carel mai pot suporta. Mi-a spus povestea voastră: alungată din casă de către principesă, l-ai ruinat şapte ani mai
tîrziu… Lucrul acesta mi s-a părut minunat de matematic… Micuţul Cantemir te numea «îngerul drag al distrugerii sale». Fără să te cunosc, te-am înscris în CLANUL meu şi ai fost adoptată de colaboratorii săi…Aş fi
preferat să fi fost dumneata o figură teoretică, un număr
abstract, o fantomă al cărei fotoliu e lăsat gol simbolicamente, dar cum eşti printre noi, ne vom resemna cu prezenţa ta trupească… Nu vei fi decît o fiinţă asemănătoare cu noi şi… te vom trata ca pe o egală…
– Da, te vom trata ca pe o egală, confirmară ceilalţi doi.
– Din fericire, continuă Cara, văd în faptul că eşti
însărcinată un semn miraculos de binecuvîntare pentru întîlnirea noastră. Sper că e din tată necunoscut sau
monstruos.
– Suntem încîntaţi să credem că eşti cel puţin mamă
celibatară, adăugă unul din prieteni.
– Am uitat să ţi-i prezint pe prietenii mei cei mai buni,
îşi aminti Matei. El e Leonard, tenorul de altădată.
– Leonard? Exclamă tînăra. Nu e posibil. Cel mai
mare tenor pe care l-a avut România?...
– Dînsul în persoană, zise el cu un surîs trist… Glasul moare, iar vorbitul rămîne. Dar ce mai e vorba fără
voce? Nu ne mai rămîne decît s-o înnebunim.
– El e Luţă, bulibaşul care şi-a părăsit tribul închistat în moravuri ancestrale pentru a se deda preocupărilor moderne.»
Bătrînul ţigan cu păr cărunt şi obraz mîncat de vărsat se înclină surîzînd.
Ea îi privea pe tustrei, amuzată şi temătoare.
Cara şi amicii săi erau faimoşi. Intîiul, duşman personal al regelui României, «care îi luase tronul», bătuse
monedă cu efigia sa. Bănuţii de aur erau de altfel foarte căutaţi şi aveau valoare mare în ochii colecţionarilor.
Pe zidul ce înconjura domeniul lui Cara fîlfîia stindardul său personal, drapelul regatului său: doi ochi negri
în cîmp de cer «hăituit».
Slujitorii lui erau înrolaţi într-un soi de armată privată şi, în fiecare dimineaţă, erau obligaţi să facă o oră
de instruire militară.
Din cauza tatălui său, nemuritorul dramaturg, autorităţile închideau ochii la «faptele nerezonabile ale acestui bărbat ce rămăsese un etern copil», cum se spunea
pe-atunci.
Intr-o zi, înconjurat de servitori, se dusese să spargă
imensele geamuri ale Băncii României deoarece « calpuzanii ăştia legali au lansat o monedă devaluată în ţara
mea».
Primul ministru, căruia îi era drag acest original,
stinsese scandalul. Se prefăceau că ignoră vinovatul ce,
spre miezul nopţii, cu prietenii săi, se căţăra pe acoperişul unor consulate sau ambasade străine pentru a smul-
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ge de acolo drapelele ţărilor cu care el, Matei Cara, «rupsese relaţiile diplomatice».
Distracţia sa de noapte favorită era să fure automobile (într-o perioadă cînd închizătorile portierelor erau
mai puţin perfecţionată decît astăzi), să le pună în mişcare şi să sară din ele înainte ca maşinile, lansate cu o viteză nebună pe anumite pante, să se izbească de zidurile clădirilor vizate…
Nimeni nu reuşise să prindă banda în flagrant delict. Aceste bombe pe pneuri cauciucate simbolizau totuşi spiritul distructiv al lui Cara şi al clanului său.
Aparent derezonabilă, gîndirea lui satanică avea, totuşi, un scop orgolios, iar el ştia să-şi folosească imaginaţia pentru a-şi spori prestigiul tainic.
Astfel, odată, cel mai important librar din centru, ce
vindea hărţi şi ghiduri, refuzase să-şi umple vitrina cu
un plan al «regatului», publicat de Matei şi conţinînd descrierea amănunţită şi fantezistă a tuturor bogăţiilor, terestre şi subpămînteşti, produse de «ţara sa»…
«Librăria mea este o firmă serioasă, declarase patronul morocănos…
– Dar de regatul meu ce să mai spunem?» exclamase,
furios, desfrînatul.
Două zile mai tîrziu, onorabilul comerciant îşi găsise magazinul boţit de un un camion ce adunase conţinutul pubelelor ( care fusese părăsit cîteva clipe de şoferul său beat), lansat, camionul, cu viteză maximă spre
imensele vitrine transformate rapid în spaţiu de depozitare a gunoiului.
Ancheta nu putuse dovedi nimic împotriva fiului dramaturgului român şi, în ciuda scuzelor repetate ale librarului, cel puţin o dată pe an îşi găsea negustorul de
ghiduri prăvălia spartă de un camion sau de o cisternă.
Altă dată, patronul Capşei, cea mai mare cafenea din
Bucureşti, refuzase să servească banda pilită a lui Cara
ce sosise cu alai de ţigani şi boschetari spre miezul nopţii, în momentul cînd ieşea lumea de la teatre şi cinematografe. O săptămînă mai tîrziu, în plină zi, la ora cînd
Capşa gemea de clienţi, un idiot cu spume la gură ce
conducea vehicolul Institutului antirabic, aşezat în locul
obişnuitului vizitiu, deschisese, ca din nebăgare de seamă, uşa din spate a trăsurii, dînd drumul la douăzeci de
câini turbaţi (furaţi de la Institut sau adunaţi de pe stradă şi injectaţi cu virusul turbării) cărora tocmai li se scoseseră botniţele în cuştile lor despărţite…
Câinii demenţi, cu boturi sanghinare, între care fusese introdus, se pare, un lup înfometat, o luaseră în goană spre terasa cafenelei şi atacaseră un număr considerabil de persoane. Urmă un mare scandal, măcar că nu
se lăsase, din fericire, cu morţi. Nu se putu totuşi stabili
o relaţie oarecare între conduita patronului de la Capşa şi scăpăciunea unui dezechilibrat mintal, incapace să
articuleze câteva vorbe.
Dar ceea ce nimeni nu ignora… era viciul erotic al
lui Matei. Acestui bărbat nu-i plăceau decît mîngîierile femeilor borţoase… Din ce aberaţie se născuse la el
pasiunea pentru fiinţele sexului slab lăsate groase de alţii?... Destui propuseră multele lor interpretări, dar nici
unul nu putu oferi o explicaţie satisfăcătoare… Depra-
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vatul, devorat de o veritabilă nebunie, nu dorea alte muieri decît cele însărcinate cu fructul dragostei lor. Le vîna
de cînd se scula pînă se culca.
Precum un căpcăun ahtiat după mame mai mult
decît după copii, precum un colecţionar de pipe sau de
tablouri din şcoala olandeză, precum un vînător de sitari, la orele potrivite, astfel dădea el tîrcoale în Bucureşti
sau în satele dimprejur, cheltuind averi pentru ţărăncile
cu poalele suflecate, pentru femeile de lume, înecate în
mătăsuri şi pietre preţioase, pentru ţigănci păduchioase şi ftizice, toate avînd o calitate comună: burta umflată.
Aşa cum anumiţi pictori caută în mii de modele acelaşi tip şi ne ajută să descoperim pe diferitele lor pînze
trăsături identice, la fel Cara nebunul rătăcea zilnic spre
a-şi regăsi, pîna la urmă, obsesia.
Pe aceste femei însărcinate le poseda unda le găsea:
pe marginea drumurilor săteşti, pe un pat moale dintro casă luxoasă, pe cearşafurile spitalelor unde îl pofteau
doctorii, măguliţi că sunt prietenii săi, pe grămada de
fîn din grajduri…
«O, nu, nu voi accepta niciodată aşa ceva», îşi spuse ea.
Bărbatul cu chip brăzdat de riduri, ghicind pesemne
gîndul fetei, avu un gest de lehamite:
«Nu te mai teme că te doresc. Eşti, de acum înainte,
tovarăşa noastră, un înger al destrucţiei, ca mine… Eşti,
pentru noi, un fel de spirit inefabil, asexuat, urmînd legile noastre… Nu îi iubesc, fizic, pe cei puri…»
Catinca răsuflă un pic mai uşurată:
«Vă mulţumesc pentru asigurări… dar mai e ceva…
nu vreau să fac parte din gaşca voastră… Mă speriaţi, iar
eu…mă simt prea slabă… M-ati înscris fără să-mi cereţi
părerea…Fiinţele de carne trebuie să dezmintă zilnic fiinţele imaginare pentru a putea trăi.»
– Odată cineva intrat în grupul nostru, nu ne mai poate părăsi decît mort, strigă Cara furios. Suntem o confrerie veche, nu una din aceste superficiale grupări moderne.»
Ceilalţi doi companioni aprobară, foarte gravi…
«Poţi, adăugă depravatul conciliant, întâlni rar membrii clanului, poţi o vreme să ne pierzi din vedere, poţi
chiar să dispari pentru totdeauna din orizontul nostru,
dar vei face întotdeauna parte din ceata noastră…»
Răsuflă, uşurată.
«Dacă-i aşa, dacă nu suntem obligaţi să avem o activitate regulată, mis de-acord…»
Ii întinse mîna:
«Voi fi încîntată să vă revăd…
– Nu ai decît să îmi faci o vizită la domeniul meu de
la Iepureşti… sau să vii aici la ora aperitivului… Capşa
este mai mult sau mai puţin cartierul nostru general…
– Aş dori să pălăvrăgesc niţel cu dumneavoastră despre Nicky», îndrăzni să spună Catinca.
Ii era acum ruşine să vorbească de tînărul cu pricina, burta-i ce purta rodul altui bărbat şi pe care o uitase în faţa fotografiei lui Nicky de Cantemir, venind să o
readucă la realitate.
Interlocutorul surîse ironic:
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«Nu cumva te gîndeşti să te căsătoreşti cu iubitul din
Botoşani? Lasă-mă să-ţi spun următoarele: Nu vă veţi
reîntîlni decît în mormînt, eroi ai disperării! Amîndoi
purtaţi pe frunte semnul morţii nebune…»
Catinca încercă să înţeleagă dacă Matei glumea sau
vorbea serios. Pe urmă, îşi dădu seama din nou că este
însărcinată şi nu mai văzu cum ar îndrăzni să se prezinte în faţa lui Nicky cu plodul unui străin…
Tînăra fu dară mai mult ca niciodată dispusă a crede
că nu-l va mai reîntîlni pe cel încă iubit…
… Dar nu se putu împiedica, mai tîrziu, să-l caute pe
omul cu care putea vorbi despre Cantemir, ca spre a regăsi în anumite vorbe pierdute imaginea speranţelor de
odinioară.
Catinca îi revăzu pe cei trei şefi ai CLANULUI ABSURDULUI. Intorcîndu-se, într-o seară, de la maternitatea unde se ducea adesea şi oprindu-se de curiozitate
la Capşa, descoperi bizarele personagii într-o sală, la primul etaj, strînse în jurul unei hărţi. Chefliii noştri se reîntilneau cu regularitate pentru a-şi continua pregăririle IN VEDEREA DISTRUGERII PLANETEI NOASTRE.
De cîţiva ani, hotărîseră nimicirea pamîntului şi nu
le rămăsese decît să stabilească modalităţile de a o face.
Cel mai imprtant, în ochii lui Matei Cara şi a prietenilor săi, era modul înalt simbolic în care urmau să ducă
la pierire naţiunile.
Dacă România şi locuitorii săi trebuiau să fie orbiţi fiindcă existenţa acestei ţări se adeverea o enigmă la fel de
mare cît soarta lui Edip, dacă Americanii trebuiau asasinaţi prin otrăvire masivă cu Coca-cola şi Rusia distrusă prin plictis, graţie repetării infinite a unei serii de lozinci alese din repertoriul Partidului, problema Abisiniei, ce-i chinuise multă vreme pe teroriştii noştri, rămăsese, încă, nerezolvată.
De cîteva ori pe săptămînă, cei trei prieteni se reîntîlneau pentru a fixa, pe hartă, destinul viitor al acestui
teritoriu, fără s-ajungă la vreo înţelegere. Nici una din
propunerile fiecărui membru nu le conţinea pe celelalte.
Moartea Negusului, mai ales, rămînea punctul nevralgic al dezbaterilor…
… Mai tîrziu, Catinca găsi atît de pasionantă tovărăşia găştii încît îi urmă pe noctambuli într-unul din turneele lor prin cîrciumile elegantelor localităţi de la periferia luxoasă a Bucureştilor. Dinspre lacul Snagov la
Mogoşoaia, trecînd prin Herăstrău, Băneasa, lacul Bragadiru şi Kisseleff, orgiacii neobosiţi se opreau în toate
restaurantele unde erau primiţi cu strigăte de bucurie
de către muzicanţii din orchestră, bucătarii şefi şi şefii
de sală, bucuroşi că-şi pot face apreciate talentele acestor cunoscători faimoşi.
Cînd se opreau în fine într-un loc unde ambianţa li
se părea propice, în seara aceea chelnerii întindeau feţele de masă peste cîteva mese, supraîncărcate curînd cu
ţuică (eau-de-vie de prunes), trăsnet pentru gîtlej, cu vinuri vechi de Cotnari sau de Odobeşti, în culori pure, cu
farfurii umplute de borş ardeiat, cu castraveţi muraţi, cu
icre albe şi negre, iar friptane fără număr curgeau toată
noaptea şi printre care celebrii mititei ( croquettes à l’ail
en forme de phallus) nu erau pe ultimul loc.
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Ţiganii loveau cu bastonaşele lor peste ţambale pînă
li se rupeau corzile, femeile adunate de pe drum sau din
tractirele vecine îşi descheaiu corsajele şi desfrîul şiroind de sănătate se revărsa ca un puţ de petrol românesc
pînă în zori, cînd trăsurile îi readuceau pe chefii la domicilul personal.
De curiozitate, prima dată, Catinca îi urmă pe noii ei
prieteni pînă la capătul escapadei , dar îşi dădu seama că,
de repetă prea des experienţa, o mierleşte.
Tînăra femeie mai veni să-i însoţească pe cheflii ca
spectatoare, iară nu ca actantă, pînă ce primul semn de
oboseală o obliga să se eclipseze.
Ducîndu-se uneori, după masa, la domeniul lui Matei Cara, îl găsea pe acesta la ora trezirii cu picioarele în
apă fierbinte făcîndu-şi «gimnastica hotentotă». Isi numea astfel strădaniile intelectuale pentru a găsi noi idei
nebune menite să epateze amicii şi bucureştenii.
«Gimnastica hotentotă este mentală şi caldă, spre deosebire de gimnastica suedeză, corporală şi rece», enunţase, o dată, Cara.
In timpul acestor ore de antrenament, fiul lui
«Molière de România» îşi ouă celebrele gînduri ciudate
ce se înşirau de la ordonanţa de urgenţă a ZILELOR DE
MILOSTENIE OBLIGATORIE în timpul cărora gaşca
lovea pe toţi oamenii care treceau pe lîngă cerşetori fără
să le dea pomană (o pomană destul de substanţială) pînă
la decretul orelor de RECTIFICARE PUBLICĂ în timpul cărora membrii clanului telefonau unor necunoscuţi
pentru a le urla ceva de genul : «Ticălosule, ai îndrăznit să faci asta…Vei fi pedepsit pentru ce ai făcut… Team luat la ochi! Repară-ţi prostia…», ceea ce provoca o
grămadă de drame, fiindcă «fiecare se simte vinovat de
ceva pe lumea asta».
Catinca fu repede cunoscută în cercurile intelighenţiei române ca fiind unicul membru feminin al bandei
lui Matei Cara. Lansă chiar un slogan ce deveni celebru,
din întîmplare. Cînd urma să se deschidă sezonul de vinătoare, declară unui ziarist: VINATUL E BUN. FEMEI,
IMPUŞCATI-VĂ BĂRBAŢII!
Dar într-o seară, pe cînd şedea la o masă cu cei trei
petrecăreţi înonjuraţi de bulibaşi, de măcelari abili în a
lua gîtul oamenilor precum animalelor, şi de doi proxeneţi cu chimire largi şi roşii sprijiniţi în ciomegele lor
noduroase, faimoşi în perioadele electorale, pe Catica o
cuprinseră dureri îngrozitoare.
Gaşca întreagă o duse la spital. Acolo, fură localizate complicaţii abdominale de către medicii ce încercară să intervină pe cale externă fără să recurgă la chirurg.
Ea dădu naştere, înainte de termen, unui copil mort…
… Cînd află cum stă treaba, tînăra femeie făcu o teribilă depresie nervoasă… Săptămîni întregi, fu ca nebună; gîndurile îi curgau prin vadurile seci ale memoriei fără a se opri undeva, în vreme ce mâinile-i mîngâiau
cu tristeţe o fiinţă invizibilă alături de ea.
… Cînd ieşi în sfîrşit din spital, sănătoasă dar slăbită,
oraul întreg era de nerecunoscut. Părea să fi trecut multă
veme. Vîntul războiului pusese stăpînire chiar şi pe acest
Bucureşti cruţat pînă acum. Fără vreo ştire de la amicii
ei din Clanul Absurdului, se duse să-i caute la Capşa, la
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ora aperitivului. Singur, Leonard, tenorul, stăea în faţa
unui pahar cu absint şi urmăarea, in el, schimbările de
nuanţe operate de lumină.
Cînd o văzu pe Catinca, ex-regele cîntăreţilor scoase
un strigăt de bucurie:
«Ce bine că măcar eşti în viaţă!...
– Ce vreţi să spuneţi?»
Celălat se arătă surprins:
« Cum, nu ştii?»
Şi, văzînd tăgada tinerei femei, adăugă:
«Eşti singură persoană pe lume ce nu ştie de moartea
lui Matei Cara şi a lui Luţă, bulibaşul…»
Catinca se aşeză ca să nu cadă cumva. Leonard îi povesti cu de-amănuntul e se întîmplase în timpul cît fusese absentă.
Cu o lună înainte, după una din acele orgii straşnice şi pe cînd încerca să pună în mişcare un camion pentru a-l lansa spre librăria specializată în hărţi, pe Matei
îl apucase o groaznică durere de cap. Trebui să coboare
din vehicul şi să fie dus acasă:
«Mă doare dovleacul pentru că am cogitat prea mult»,
declarase el amicilor.
Muri de meningită, două zile mai tîrziu, «din cauza
gimnasticii hotentote», cum sustinea gaşca.
«Voi muri de ciroză la neuroni, de pileală la creier,
afirmase mereu Cara, ce declara medicului său, inainte
de pristăvire: Stiu dece e pe cale de dispariţie rasa hotentoţilor. Oamenii aceştia cogitează prea mult…»
In urma sicriului său veniră patru orchestre de ţigani ce interpretau ariile preferate ale «regelui detronat
al României».
… Prietenii săi traseră un chef monstru după funeralii.
Chiar în noaptea cu pricina, Luţă, bulibaşul, ce declara
peste tot că amicul său Cara decedase fiindcă negustorul de hărţi îi făcuse vrăji, hotărî să încheie misiunea intreruptă de brusca îmbolnăvire a regretatului său prieten.
Fură imediat o maşină şi, urcat în vîrful pantei, o
precipită către clădire. Or, cum era beat, Luţă nu fusese
atent, în întneric, la corzile şi la sîrmele ce se găseau pe
planşeul vehicolului. Deschisese portiera pentru a sări
din rabla în mers, dar i se prinsese piciorul în hăţişul de
sîrme şi nu izbuti să şi-l scoată. Astfel că, pe jumătate
afară, fu proiectat de maşină în vitrină şi omrît pe loc.
Luţă fu descoperit a doua zi, expus în largile vitrine
ale librăriei, ca într-un acvariu sau într-un imens borcan spart, cu braţele şi piciorele bălăngăninde, dungat
de sînge şi deja înverzit ca o caracatiţă cu tentaculele
în acţiune.
Printre hărţi, ex-bulibaşul semăna cu o altă hartă,
reprezentînd, cu vinele albastre şi indicaţiile sale în roşu,
verde sau cafeniu murdar, nu stiu ce ţară de dincolo de
mormînt.
Aveai impresia că Matei Cara îşi expusese în sfîrşit, în
vitrinele librăriei, basorelieful adevăratului său regat…
(Traducere şi note de Anişoara Piţu)
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Un loc sub soare

Născut în 1888, la Saratov, în familia unui mic
funcționar, Andrei Sobol (Israel Moiseevici Sobel), şi-a
părăsit la 14 ani casa părintească pentru a colinda Rusia,
s-a implicat în activitatea revoluționară şi s-a ales cu patru ani de ocnă. A fost trimis în regiunea Amurului, la
construcția căii ferate de aici[1], de unde evadează după
trei ani, refugiindu-se în Europa. Experiența sa de lagăr
se va reflecta în volumul Însemnările unui ocnaş din 1925.
Va peregrina, vreme de cinci ani prin Franța. Elveția, Italia, Serbia. Primul război mondial îl prinde la Paris, unde,
din cauza tuberculozei contactate în anii de muncă silnică, eşuează în tentativa de a se înrola în Legiunea străină. În 1915, revine, cu paşaport fals, în Rusia. Pe frontul
caucazian, va sluji în calitate de corespondent de război,
după care va fi numit comisar al Guvernului provizoriu
pe lîngă Armata a XII-a. Grozăviile de pe cîmpul de luptă, traumele psihice, incertitudinile politice şi haosul instaurat în „blestemata de Rusie” transpar în ampla nuvelă Vagonul-salon (1922), poate cea mai izbutită din întreaga creație a autorului. Nici după încheierea ostilităților
nu va găsi un loc sub soare, locuind în Kiev, Crimeea, iar
1. „Kolesuha”, calea ferată croită de-a lungul Amurului, între
localitățile Blagoveşcensk şi Habarovsk, a fost construită între anii
1898 şi 1910, în condiții de lucru extrem de grele. Drept mînă de
lucru erau folosiți țăranii deportați, deținuții de drept comun şi
condamnații politic. Pentru a nu evada, ocnaşii erau prinşi în lanțuri
în grupuri de cîte zece, de regulă, un politic, iar restul de drept comun; dacă vreunul din ei reuşea să fugă, represaliile se răsfrîngeau
asupra celorlalți nouă.

Andrei sOBOl

în trecere

Încă prin iunie, detaşamentul avea vreo trei sute de
oameni, căruțe uşoare pentru transportul mitralierelor
cam douăzeci: un convoi pe cinste, cu ostaşi.
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mai apoi, la Moscova. Ca orientare politică, se declara
socialist-revoluționar (eser).
„Conştiința sa exagerat de sensibilă” (I. Ehrenburg), depresiile care-l măcinau din primii ani ai tinereții, tragica
moarte a lui Serghei Esenin, apreciat în mod deosebit, şi
deziluziile trăite în perioada „vîrtejului revoluției” îl vor
aduce în mai multe rînduri în pragul sinuciderii. Pe 7 iunie 1926, se va împuşca în stomac, la picioarele statuii lui
Puşkin de pe Bulevardul Tverskoi. La doi ani după accea,
îi apare prima şi singura ediție de Opere, în patru volume,
de pînă acum. Vor urma şase decenii de tăcere, întoarcerea sa în literatura rusă datorîndu-se revistei „Ogoniok”,
care, publicîndu-i în 1988 - 1989 nuvelele Cînd înfloreşte
vişinul, În trecere, Prințesa, face o primă încercare de restituire a creației acestui autor.
Adept al unui stil simplu, neutru, Andrei Sobol a căutat să redea în scrierile sale destinul frînt al unei întregi generații, în contextul sumbru, apocaliptic al războiului mondial şi al revoluțiilor care s-au succedat în Rusia în primul pătrar de veac XX. Eroii celor dintîi scrieri,
„suflete tari”, de neclintit, perseverente în urmărirea unor
idealuri, vor face loc, pe măsură ce deprimarea şi îndoielile vor tulbura echilibrul interior al autorului, unor personaje şovăitoare, „în trecere” prin viață, strivite de lupta pentru supraviețuire şi ale căror principii morale sunt
terfelite de urletul tot mai sinistru al instinctelor atavice.
Povestirea de mai jos face parte din cel de-al doilea volum de Opere ale lui Sobol, Dragoste pe Arbat.

Gavriuha, pe post de intendent, făcea însemnări pe răboj, un fel de listă de încasări şi cheltuieli, cîte vestoane
şi pantaloni au luat de la magazia Armatei Roşii de lîngă Golta, cît ceai, finet, piele de box şi alte bunuri a tri-
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mis Dumnezeu la halta de la versta douăzeci, cînd a rămas trenul înțepenit pe șinele scoase, cu vagoanele din
față rostogolite pe pantă, iar trăistarii rămași teferi au
zbughit-o în pădure, cîți bocanci, cizme și paltoane de
pe răposații de sub sfărămături.
Și mitraliere „Maxim” erau cinci bucăți.
Pe la sfîrșitul lui iulie, a sosit un curier de la atamanul
Murîla, de pe malul drept, cu adîncă rugăminte de a trece
Niprul și a uni oamenii, și nu doar așa ca să fie în subordine, ci cu drepturi egale: comanda pe rînd și împărțeala
pe din două.
Și Aleksei Ușastîi i-a răspuns lui Murîla, el, șeful a trei
sute de oameni și a cinci mitraliere (mai era un Aleksei,
Bezuhii, de lîngă Voznesensk, care fusese prins anul trecut, i se tăiaseră urechile și fusese împușcat, dar s-a dovedit că nu murise, se tîrîse rănit de gloanțele roșilor și
supraviețuise):
„Nu vreau, pentru că-mi sunt singur stăpîn și n-am oameni, ci revoluționari partizani, care luptă pentru libertate și pămînt pentru poporul rus, împotriva comisarilor și
a jidovilor, prin vot secret și egal, iar tu, lepădătura dracului, dai foc la sate și te tîrăști și în patru labe ca să ajungi
hatman. Jos hatmanii, ofițerii și toată puterea. Ura!”
Ușastîi dicta, iar de scris scria Simeon, seminarist din
Konotop, scria pe o tăbliță de pin, cu cărbune luat din foc
și stins; tăblița o șlefuise Gavriuha...
Curierul a luat tăblița, a vîrît-o sub cămașă și a plecat
în galop, fără o vorbă, cum, tot fără o vorbă, adusese scrisorica cu pecete de ceară roșie și șnuruleț.
Apoi, cînd au cotit-o spre sud și s-au instalat pentru
noapte lîngă un rîu, Simeon s-a strecurat lîngă Ușastîi,
sub niște tufe.
– De ce nu i-ai scris singur lui Murîla și mi-ai poruncit mie?
– Nu știu carte, i-a răspuns fără chef Ușastîi, căscînd. –
Culcă-te, fată de popă ce ești.
– Nu știi carte? Dar cine ține în tureatcă un carnețel
de însemnări? Cu creionaș... Și mai adineaori cine scîrția
pe hîrtie?
Sări ca ars Ușastîi...
Dimineața, au pornit-o din loc, au străbătut vreo cinci
verste și Gavriuha observă că lipsește feciorul de popă:
trimise doi în căutare, fără să-l întrebe pe ataman, lucru
pentru care a și fost pedepsit de Ușastîi: a fost trimis în
front, pentru o săptămînă.
Iar cei doi i-au ajuns din urmă spre seară; aduceau cu
ei cizmele lui Simeon, înecat.
Noaptea, Ușastîi și-a scos carnețelul din tureatcă, umplut cu un scris mărunt-mărunt, cît gămălia acului, l-a ascuns în sîn și a rîs în sinea lui: nu-ți băga nasul, Simeoane,
seminarist de Konotop, unde nu-ți fierbe oala.
În carnețel se mai adăugă ceva.
„Interesant, oare pînă la ce grad de stăpînire pot ajunge? Mult timp voi ține minte tufele, rîulețul somnoros și
degetele chircite?”
Înspre septembrie, din trei sute au rămas vreo cincisprezece, mitralierele le-au aruncat cînd, într-o dimineață
înrourată, s-au împrăștiat care-ncotro din fața cursanților;
cursanții i-au atacat în forță, înconjurîndu-i în timpul
nopții prin rîpe, noaptea tăcută nici n-a tresărit măcar,
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cînd steluțele roșii s-au strecurat tîrîș prin iarba verde,
împletind mrejele.
Sfîrșitul a sunat și pentru căruțele cu mitraliere, acel
convoi militar: intendentul Gavriuha se bălăbănea întrun pin, lingînd cu limba scoasă acele.
Tăvălit prin noroi, strîns ghem, detașamentul se rostogolea spre granița românească.
Boțala era singurul cal scăpat întreg; Ușastîi stătea
proptit bine în șa, iar fața, ca mănușa din piele de antilopă: pomeții trași, fruntea, buzele strînse și totul cenușiu –
obrajii, ochii, iar în sîn, carnetul cu coperți cenușii.
Spre granița românească: pentru cinsprezece, odihnă, țuică românească, fete basarabene, turte de mălai, iar
pentru al șaisprezecelea, doar acțiune – a treia (prima, la
Moscova!) – crîșma de pe Nipru, ofițerul rus în haine civile: „Grozav v-au mai scărmănat. Nu-i nimic, ne luăm
revanșa”, compartimentul din rapidul de Chișinău, împreună cu ofițerul, hotel, șervețele, lenjerie fină – după
păduchi! – pentru ca apoi s-o pornească iarăși îndărăt,
prin stepele Novorossiiskului, spre noroi, căruțe cu mitraliere, pîrloage, mas în pădure, spre țiuit de gloanțe,
fum și sînge.
La sfîrșitul săptămînii, au dat de terasamentul căii ferate și au pornit de-a lungul lui; au străbătut vreo zece
verste, au prădat opt cantoane, însă a fost prea puțin: doar
ceapă, puțină pîine și crupe de orz. În timpul nopții, au
ocolit un sat, s-au pitit într-o rîpă: Ușastîi le-a permis să
se distreze, să atace casele, dar cu condiția să nu ucidă și
să nu se atingă de femei.
Dimineața, dînd foc satului, detașamentul a plecat.
Ușastîi, înfipt în șa, a stat pînă ce ultimul din
detașament a dispărut în pădure, a privit fumul, snopii
de foc, bătînd cu degetele darabana pe oblînc.
Iar dincolo de pădure, lăsînd în urmă funinginea
și trosnetul acoperișurilor, bocetul muierilor și vaietul
bărbaților, au întîlnit un călăreț: o colină în cîmp, și pe
colină, călărețul.
Cinsprezece puști au fost duse într-un zvîcnet la umăr;
Ușastîi și-a strunit calul, iar de pe colină un strigăt:
– Stai! Stai!
Și s-a grăbit călărețul, și-a trecut arma la spate și, cu
mîinile sus, la Ușastîi.
L-au înconjurat: cinsprezece bărboși – murdari cu
toții, plini de jeg – cu glasuri răgușite, care mai de care:
„Hei... hei!” – cinsprezece gîtlejuri, cinsprezece bărboși,
iar la mijloc, în cerc, un băiat, un tînăr – fără mustăți, cu
ochi albaștri, iar în ochii albaștri – nici teamă, nici groază, o privire calmă.
De sub cozorocul unui chipiu vechi, căzăcesc, decolorat, o șuviță cîrlionțată, în inele mari de păr castaniu.
– De-al cui ești?
– De-al lui Milovanov.
– Minți!
Pe fața băiatului apăru un zîmbet fugar:
– Întreabă-l pe Milovanov.
– Dar unde-i el?
– Dincolo de Brozneaci. Șapte verste de aici.
Bărboșii se luminară la chip: Milovanov e aproape,
mîncarea e aproape, o să ne dea ceai, vodcă.
Mesagerul nu i-a înșelat: i-a condus la Milovanov.
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Deși nu i-a servit cu vodcă, cai însă le-a oferit. Milovanov ținea o herghelie întreagă, în surplus.
Și Ușastîi a tăinuit cu Milovanov toată noaptea, au
băut coniac lîngă foc – comandanți, de! – au făcut schimb,
la lumină, de nu știu ce hîrtii.
Drept călăuză, ca să nu rătăcească drumul și să ajungă
direct la Nistru, Milovanov i l-a dat pe băiețandru.
– Descurcăreț! Un flăcăiaș de aur!
– Cine e? – îl întrebă Ușastîi, călcînd cu cizma-i grea
tăciunii – zburau scînteile, se aprindeau și se stingeau în
întuneric.
– Cine să-l știe... Ni s-a alăturat anul trecut și l-am lăsat. E flăcău vesel, un băiat bun. Cîntărețul nostru. Dacă-i dai o mitralieră, cu mitraliera se descurcă. Pune-l în
fruntea unei sotnii, îți conduce sotnia.
În zori, și-au luat rămas-bun de la Milovanov și au
pornit pe dată la trap: era frig, prima brumă presărase
vîrful ierburilor cu pulbere albă.
Flăcăiașul cu ochi albaștri moțăia, legănîndu-se în șa;
spuse somnoros:
– La stînga, pe cărăruie. – Și se lăsă pe-o parte; de sub
chipiu, se vedea trandafirie o urechiușă.
Iar cînd s-a mai încălzit, flăcăiașul a început să cînte: cînta subțirel, plăcut, bărboșii ascultau; Ușastîi fluiera
printre dinți – un cîntec cunoscut, of!, cît de cunoscut!
– Tinerețea și-a luat zborul, ca o privighetoare-n văzduh...
Stepa se-ntindea cît vezi cu ochii, la orizont se înălța
un fum – gonea un tren spre Odesa, spre marea albastră.
La amiază, dădură în drum de un crîng, licărea ca o
pată neagră pe cîmpia cenușie. Ușastîi a spus că pot face
popas, a poruncit să se păstreze ordinea și s-a trîntit să
doarmă, pînă va fi gata fiertura.
Iar la popas, cînd s-au împrăștiat prin crîng după poame și ciuperci, bărboșii au dat, în treacăt, de o căruță; în
căruță era un moș, iar cu el, o fată; calul pag păștea deshămat. Moșul a fost iute legat de mîini și de picioare, un
căluș în gură, iar pe fată au tîrît-o: după rang, disciplinat,
mai întîi la ataman. Ușastîi a înjurat și a zis că nu-i trebuie lui nici o fată.
Fata zăcea la pămînt, horcăia cu dinții încleștați;
bărboșii se strînseră cerc.
– Să tragem la sorți, spuse Motka, cel cu cercel în ureche, și hohoti; cercelul prinse a-i sălta. – Cine-i mai întîi și mai întîi.
– Cincisprzece suflete... – rosti pe gînduri cel care zărise primul căruța, Patlatîi, trențăros, cu fața năpădită toată de păr. – Rezistă? – Și-și smiorcăi nasul.
– De-ar fi și patruzeci! – se repezi Motka și-și scoase
căciula din cap. – Flăcăi... Cine aruncă cel mai departe...
căciula, acela să fie primul. Dacă e căciula mea, a mea e
și fata. – Și azvîrli.
Zbură o a doua, după ea – a treia, a cincea căciulă...
Ușastîi își scutură capul și se ridică: întinzîndu-și gîtul,
urmărea unde cad căciulile, își încruntă sprîncenele – urmărea cu atenție.
– Dar eu? – răsună aproape un glas tînăr și se curmă.
Dîndu-i în lături pe cei de față, se avîntă în cerc
flăcăiașul cu ochi albaștri, dar ochii nu-i mai licăreau al-
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bastru, erau întunecați: mai întunecați decît crîngul, mai
întunecați decît chipiul.
Și doar Ușastîi observă, buzele i se albiră, iar cîrlionțul
ud i se lipi de frunte.
– Aruncă! – răcni Motka.
Chipiul zbură într-o parte, șuierînd, ca un cerc aruncat pieziș.
Îngrămădindu-se, bărboșii se retraseră; luînd fata în
brațe, flăcăul pășea spre crîng, pășea încovăindu-se: era
grea povara.
– Nu tărăgăna! – îi strigă din urmă Motka și porni
după el. – E numărul meu, e rîndul meu... Ho!
Următorii se schimbau de pe un picior pe altul. Ușastîi
se culcă din nou – soarele încălzea, era bine să-ți expui
cînd spinarea, cînd pieptul; tot Ușastîi fu primul care sări
în sus, primul dădu să-și prindă calul, cînd se porni să
țipe brusc Motka, ieșind în goană din crîng:
– O șterge!.. O șterge!.. Fraților! Fraților!
Și, tăindu-i drumul, din dreapta, se repezi Ușastîi:
ocolind crîngul, prin stepă, pe calul străin, o luase la trap
flăcăul de aur, cu ochi albaștri, iar de-a curmezișul calului, o fustă albastră flutura în vînt.
– He-ei!.. Stai!..
– Calul se îndepărta... din stînga, descriind un cerc,
alergau Motka și Patlatîi.
Motka duse arma la ochi...
Cînd puneau deja șeile pe cai ca să pornească mai departe și flăcăiașul fu descălțat de cizme și dezbrăcat de
veston, Motka încerca cizmele, iar fata nu mai sufla sub
fusta-i albastră, aruncată peste față, ultimul, al cinsprezecelea, se apropie de Aleksei Patlatîi și spuse mohorît, de
parcă ar fi mormăit din desișul pădurii un urs:
– E fată...
– Și...
– Ce „și”? Flăcăiașul – e fată. I-au scos vestonul și ce să
vezi... – Și-l conduse la cel ucis.
Cu un picior răsucit, flăcăiașul zăcea acoperit pînă la
bărbie cu o manta, șuvița de păr castaniu i se ondula pe
frunte – flăcăiașul de aur se odihnește pe iarbă, acușiacuși buzele-i întredeschise vor fredona subțirel și plăcut:
– Ca o privighetoare-n văzduh...
Of, ce cîntec cunoscut, cît de cunoscut!..
Patlatîi se aplecă, ridică mantaua și, sub ea, Ușastîi
văzu un capăt de cămașă fină, cu broderie și sînul mic,
elastic, feciorelnic, mort.
Ușastîi stătu îndelung, iar fața îi era ca mănușa din
piele de antilopă – totul deveni cenușiu. Iar la piept, carnetul cenușiu – mai apoi, mîna cu venele umflate notă,
cu un scris mărunt, cît gămălia acului:
„Cămașa de batist... Pun capul că nu-i de furat, e a ei,
iar sînul – ca al statuetei mele de Bourdelle[2], pe care mi-a
cîștigat-o la cărți, cîndva, baronul Osten. Oare ce-mi va
mai fi dat să întîlnesc în drumul acesta îngrozitor? E uimitoare, totuși, țara mea, blestemata de Rusie”.
Krasovo, lîngă Moscova. Mai-iunie, 1922
Traducere și prezentare de Adriana Nicoară și Leonte Ivanov

2. Bourdelle, Emile Antoine (1861 - 1921) –
sculptor și pictor francez. (n. tr.)
HYPERION

137

din poeZiA AVAngArdei ruse

Konstantin OLIMPOV (1889 – 1940)

Cel care avea să declare „Eu Sunt Geniu Din Născare” văzu lumina zilei la Petersburg, fiind fiul cunoscutului poet K. Feofanov. Naş
de botez i-a fost celebrul pictor I. Repin. Din amintirile contemporanilor aflăm că viitorul poet a crescut într-o interminabilă lipsă de
bani, în beţii şi scandaluri. Aflând că fiul scrie versuri, tatăl său îi interzice să mai facă asta, considerându-i textele nimic altceva decât „o profanare a artei”, cu toate că, în autobiografie, Olimpov susţine că „atitudinea tatălui faţă de creaţia mea a fost una pozitivă”.
În 1907 absolveşte şcoala reală, în următorii trei ani având frecvenţă liberă la Institutul de Arheologie din Petersburg.
Împreună cu Igor Severianin, în 1911 fondează cercul literar şi editura „Ego”. Olimpov este cel care propune ideea logotipului
editurii – cuvântul latin ego înscris într-un triunghi. În martie 1912 această editură îi publică în formă de proclamaţie prima carte,
„Poezime aeroplanică. Nervnic 1. Primul sânge”.
Olimpov este cel mai consecvent dintre avangardiştii respectivei branşe, teoretizând „egofuturismul universal”, utilizând neologisme şi cuvinte din alte limbi (spre deosebire de unii coubofuturişti, „budetleni”, care refuzau împrumuturile lingvistice, mergând spre straturile autohtone ale limbajului) şi imitând maniera salonardă a lui Severianin cu care, de altfel, intră în conflict în
septembrie 1912, acesta părăsind „Asociaţia egopoeziei”.
În 1913 publică volumele „Poeme aeroplane” şi „Nervii-jonglori”, apoi o serie de proclamaţii cu versuri şi declamaţii. Ducând la
extremă cultul personalităţii egofuturiste, Olimpov se consideră omologul Creatorului Universal, contrapunându-i creştinismului o nouă religie – „olimpianismul”, ce ar duce omenirea spre triumful ştiinţei.
Salută evenimentele din octombrie 1917, înrolându-se voluntar în Armata Roşie. Mai târziu e negustor ambulant, apoi se angajează la o măcelărie, după care avea să presteze munci de lucrător necalificat etc. În 1922 anunţă despre reîntemeierea „Academiei egopoeziei”, publicându-şi volumul „A Treia Naştere a Marelui Poet Universal al Titanismului Totalei Revoluţii Sociale Konstantin Olimpov, Părintele Universului”.
În septembrie 1930 este arestat în baza dosarului „grupului antisovietic din interiorul boemei leningrădene”, fiind condamnat la trei ani de închisoare. Peste puţin timp, pedeapsa îi este ridicată la 10 ani. Eliberat în august 1938. Moare în oraşul Omsk. În
1989 este reabilitat.
Traducere şi prezentare de leo BUtnArU

*

*

*

Aş vrea să fiu alienat mintal,
În vis de fum învăluindu-mi viaţa,
Fără-a ajunge scrum să ard nepământean,
Trăind şi plângând c-un suflet de copil
Pururea, pururea, pururea.
Lehamite mi-i de minciuna cu o sută de guri,
Obosit-au suferinţele sufletelor –
Aş vrea să fiu alienat mintal.
Peste pământ, parcă un proscris ticălos,
În deşertăciune Diavolul zâmbeşte,
Oprimând omenescul spirit luminos,
Dar pe mine nu mă va nimici-n miasmele iadului
Pururea, pururea, pururea.
Eu sunt al raiului şarpe stihinic
Şi orbesc umana nenorocire.
În ceruri sunt văzător ca un fulger,
Pe pământ – în nori – fără moşie.
Pentru gloată, pururea, pururea
Vreau să fiu alienat mintal.
(1912)

*

*

*

Geniile în ritmurile expresiilor
Cugetă cu constelaţii de talente.
Băsnesc în marea de excese
Insulele chiromanţiei lor.
Insula Geniului limpede
Înalţă lăcaşul Artei:
Cu Lira marelui sentiment,
Cu Muza – amantă picantă!
Ferestrele nemuririi ca ferestre de rai
Se însoreşte castelul Geniului!
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Oamenilor! credeţi în lăcaşul meu?
– „Credem în Olimpov, credem!”
(1912)

TROICA ÎN TROICĂ

Troica în troica înaltelor clopote.
Tare, sonoră turmentata treime.
Clopotele clopotniţei
Clopoţelul sprintenei troici.
În troică terţina cântă ca treimea
Sonor, tare, turmentat, triplu!
Clopoţel de clopotniţă
Clopotniţei clopotitoare!!!

Clopoţel ca troica mai sunător
Clopotniţa clopotniţei!
Troica treimii clopotniţei
În troică treimea tripletei o beţi.
(1912)

BĂRZĂUNII

Bărzăunii argintonăsoşi aripesc, mormăie ca resacurile,
Râd cu epatantă însorire peste tribunele pământenilor.
Piloţii, temeraro-ochioşi, conducătorii bărzăunilor,
În acalmia văzduhului strechezesc în lăcaş glazurat
Egumena cerească – simfonie îndrăgostită –
Tace cu tăcerea-ndoliată în depărtarea druizilor.
Clocoteşte vuietul elicelor. Ochii gloatei ridicaţi spre cer.
Înseninată de încântare luceşte chelia soarelui.
Slăbit-au nervii de vară. Piloţii groaznic se mai vânzolesc.
Zboară spre pământ. Întâmpinaţi-i cu aplauze sprintene.
(1913)

EVAN, EVOE!

Constelaţia Lirei, Constelaţia Lirei.
K. Fofanov
Evan, Evoe! – înainte, tot înainte.
Mirra Lohviţkaia
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Nervi-jongleri – vânt dement,
Tămâiată e cale Universului.
Lăsaţi să curgă şuviţele visărilor în haremul luminii –
Cu furtuna cuvântului se-mpurpurează tristeţea.
În laude o dau pigmeii. Psalmodiază tămâierea.
Nervi-jongleri – înduraţi-vă pasul.
Răsună constelaţiile cu lumi de curcubeie
Şi soresc sentimentele electromagnetice.
Dumnezeul Meu răsfiră-n fulguraţii eterul fulgerelor.
În grădini supra-stelare – zângănit de lire.
Nervi-jongleri – plutiţi în volnicie,
Lucraţi în stele – dar ai iluziilor...
Bucuraţi-vă, oameni, – reîntoarce-se-vor nervii.
Se-mpurpurează matele rune fermecate.
Lumea Futuristului în luminile Minervei.
Nervi-jongleri – constelaţii de strune!
(1913)

FLAUTUL GLORIEI

Eu Sunt Genial Din Născare –
Zeul Bolnav De Electricitate.
Spiritul Meu Fenomenal În Zeu
Arde-n Primăvara Însorită.
Împletind Curcubeul Eonului,
A Creat Vetrele Constelaţiilor.
Demult-Demult Dinspre Orion
Căile Universului Le-A Aripat.
Şi Pe Pământ Se Arată În Nervi,
Lucind Cu Inima Frumuseţii.
Cu Strofele Perlelor Luminofore
Arse Gloata Cu Furtuna Visului.
Intră În Extaz – Eşti Minunat –
În „Penaţi” Zicându-Şi Cântarea.
Atunci Marele Repin
Cu Celebru-I Penel M-A Conturat.
Eu – Sunt Al Inspiraţiei Autocrat,
Infailibilul Divinităţii.
Cu Sine Însumi, Creatorul Creaţiei,
Raţiunea Nemuritoarei Vieţi!
(1914)

LITERA LUI MARINETTI

E u, A l f a b e t u l, poezele mele – litere sunt.
Şi oamenii – litere-mii.
K. Olimpov
Creierul craniului – străzile oraşului.
Ideile – tramvaie cu public – iluzii –
Gonesc pe şenilele şerpuitorilor nervi
În arsura cotidianului cinemamuţeniei vieţii
Ochiul-săpător al existenţei universului
Ritmic aprinde gândul electric,
Triumfător!

Urechea văzătoare bate-n clopotul expansiv.
Mişcaţi-vă cu cântec buze magnetice
Pe asfalt în roata piciorului de bidiviu:
– Hop, hop, hopăind cu plescăitoare copite,
Aplaudaţi cu trotuarul, bateţi cu copitele
Cu hurta, cu hurta!
(1914)

TICĂLOŞILOR ŞI CANALIILOR
Olimpov Născu Universul.
Nemuritoare Viaţă Clocoteşte.
Mare Inimă a Suferinţei
Cu Dementă Liră Boceşte.
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Blestemat Pământul fie!
Blestemat neamul pământenilor!
Cu Edenica Glorie a Existenţei
Nu înţeleg gurile ochilor.
Pe mine mă imploră şi mă înfierează
Cu sudălmi de huiduit un câine,
Cu Mine vorbesc cu lături lătrate,
Pe Mine abia de-a mă oploşi mă lasă
Pe la bucătării, prin vreun sordid cerdac.
Pe mine rudele m-au alungat de-acasă,
Pentru că n-am slujbă, nu vreau să muncesc.
Eterice fiinţe năpârlite, ajutaţi-i
Acestei Eterne Stele de-a se hrăni cumva.
Nici barem un prosop nu am
Spre a-mi şterge carnea obrajilor.
Eu sunt mai naiv decât copilul
Răzbind prin cercul strâmt al zilelor.
Pentru mine un codru de pâine-i o avere.
Pentru ceai am doar apa ce dă în clocot.
De încerci să împrumuţi, colea, şapte copeici,
O poţi păţi rău de tot.
Hohotiţi şi plângeţi cei de puteţi,
Marele Poet e-n sărăcie.
Şi foamea nu-L descurajează,
El în Iluzie s-a Tăinuit.
Nu am nevoie de bani şi slujbă, nici de-amiciţie,
Nici de bazarul acesta cotidian;
Nu Acceptă pământescul Nemuritor Ctitor,
Cu Spirit Hrănindu-se Cu Unică Zvonire Cosmică
A Lăutelor îngerilor, –
Domină Peste Dumnezeu Singurătatea Mea.
Eu – Acasă Sunt La Stelara Loterie,
Cânt cu Sfânta Goliciune.
Nu Veni la Mine Nimeni
La Palavre Deşarte.
(1916)

ANATEMA PĂRINŢILOR UNIVERSULUI

EU, KONSTANTIN OLIMPOV,
AFIRM CĂ HRISTOS ESTE
CEL MAI MARE PĂCĂTOS DE PE
GLOBUL PĂMÂNTESC.

(PROSTITUAŢILOR ŞI PROSTITUATELOR)
BLESTEM, BLESTEM, BLESTEM
TRIMIT PESTE UIMITA LUME.
PE HRISTOS ÎL BLESTEM PENTRU RĂSTIGNIRE,
ÎN MÂNA NEMURIRII LUÂND LIRA,
TRECÂNDU-MI DEGETELE PE COARDE.
ÎNTREAGA VIAŢĂ A OMENIRII VULGARITATE ESTE,
CRUZIME, TRĂDARE, BĂTAIE DE JOC;
DAR VIITORUL, PREZENTUL, TRECUTUL –
RĂMĂŞIŢE ALE MOCNINDEI PUTREZICIUNI
ŞI ALE PUTUROSULUI FOC.
SĂ FIE OARE DEMNE DE ATENŢIE, DE COMPASIUNE
PĂMÂNTUL ŞI PLANETELE, CONSTELAŢIILE, UNIVERSUN NEMĂRGINIRE,
CÂND EU, OLIMPOV, MÂNDRIA ARTEI,
PE MINE MĂ GLORIFIC
ŞI PROPRIA-MI DESĂVÂRŞIRE?
(1922)
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Geo VASILE

a

EXPIERE ŞI RENAŞTERE

Abraham Yehoshua are 75 de ani şi s-a născut într-o
familie de evrei sefarzi din Israel. A fost profesor de literatură comparată la Universitatea din Haifa şi a scris nu
numai piese de teatru şi eseuri, ci şi povestiri şi romane.
În parabola sa de narator, după debutul în specia fantastică şi grotescă din anii şaizeci, a avut loc o cotitură radicală, fantezia a cedat locul unei realităţi reprezentate astfel încât să degaje mesaje, idealuri. Investigaţia psihologică a devenit predominantă; limbajul s-a îmbogăţit pe măsura amplei game de aspecte şi a semnificaţiilor subiacente, sporindu-şi impactul asupra cititorului. Pentru a-şi exprima propriile gândiri şi convingeri, autorul recurge la
istoria şi realitatea unui Israel antic şi modern, la pildele
unei morale şi ale unor valori spirituale ce nu pot fi trecute cu vederea. Discernământul între bine şi rău trebuie săşi spună cuvântul, în ciuda evoluţiilor politice şi tehnologice. Dovadă în acest sens este şi romanul la care ne vom referi, Misiunea directorului de resurse umane (Polirom, 2011,
285 p., traducere din limba ebraică semnată de Any Shilon).
Ne aflăm la Ierusalim; atentatele teroriste puse în operă de kamikaze trimişi de Arafat deveniseră aproape o rutină. Din acest punct de vedere romanul lui Yehoshua este o breşă în indiferenţa ce se instalase în rândul oamenilor
faţă de moartea aproape zilnică în marile
aglomeraţii urbane, impredictibilă, oarbă.
Astfel, o încă tânără şi frumoasă evreică
imigrată dintr-o ţară ex-comunistă (al cărei nume nu este precizat, cititorul presupune totuşi a fi vorba de un teritoriu din
fosta Uniune Sovietică), despărţită de soţ
şi de fiul adolescent (care se întorseseră
în cel mai scurt timp de unde veniseră,
incapabili de a se adapta), deşi are o di-
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plomă de inginer, acceptă un post în secţia de curăţenie a
unei mari fabrici de pâine din Ierusalim. Nimic senzaţional până aici. Romanul începe în clipa în care, grav rănită
de explozia unei bombe, moare după câteva zile la spital.
Nimeni n-o revendică (n-avea niciun fel de acte de identitate asupra ei, cu excepţia fluturaşului de salariu), drept
care cadavrul îi rămâne la morgă o săptămână.
Este momentul când intră în scenă directorul de resurse umane al fabricii (şi el despărţit de soţie şi neînţeles de
mamă), spre a se ocupa de identificarea moartei şi de înmormântare. Este un bărbat încă tânăr, singuratic, aparent un birocrat cinic, fost militar, aşdar un dur. La început el se dedică preluării srăinei moarte în atentat pentru
a aplana un scandal iminent cu care presa ameninţa renumele fabricii şi al patronului, pentru a şterge de pe „obrazul” companiei pe care o reprezintă acuzaţiile unui ziarist
numit în tot cursul romanului „vipera” de
„lipsă de omenie”. Ulterior, acelaşi director
se va îngriji de victimă dintr-o pornire
irepresibilă a propriului spirit, altfel spus,
dintr-un sincer imbold sufletesc, prilej cu
care A. Yehoshua îşi dă măsura întregului
său talent de a doza alternanţa acţiunii cu
dinamica psihologică a protagonistului.
O performanţă a artei narative a autorului israelian este şi monologul interior
al expierii unui sâcâitor sentiment de vinovăţie a directorului ce-şi reproşează pe
pagini întregi, obsesiv, că nu-şi amintea
de Iulia Ragaiev (nume ce rezultă din dosarul de angajare al victimei ce includea
şi o fotografie), că nu se uitase la ea decât fugitiv în timpul interviului de angajare, că fusese concediată de un cadru al fabricii fără ştiinţa lui etc. Nu trebuie omis
faptul că A. Yehoshua are grijă, în ciuda
situaţiilor cvasi macabre, să nu cadă nici
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măcar o clipă în melodramă ieftină. Dintre strategiile narative ale autorului israelian amintim tehnica alternanţei
clasicului expozeu al autorului omniscient cu jurnalul diverşilor subiecţi la persoana întâi, precum şi o extraordinară forţă a detaliilor realiste, a se vedea descrierea buncărului antiatomic sau episodul otrăvirii aproape letale a
eroului nostru cu un fel de fiertură (de ciuperci?), cumpărată de la nişte negustorese ambulante din acea ţară pe
care o străbătea într-o puternică maşină miliatară condusă de doi localnici inimoşi, în compania ziaristului cu pricina, a unor fotografi şi a consulului israelian. Tema călătoriei, ca descoperire de sine, ca expiere şi renaştere, este
ca şi la Claudio Magris, o temă recurentă în romanele lui
Yehoshua.
În fine, directorul de resurse umane va informa rudele victimei în pofida depărtării geografice, se va întâlni cu
ele, inclusiv cu mama imigrantei, aducând cu sine coşciugul. Călătoria de la Ierusalim până la respectiva, misterioasa destinaţie, dus şi-ntors, se dovedeşte a fi nu numai un
fel de dantesc descensus ad inferos, ci şi o adevărată odisee plină de primejdii mortale, dar şi inutilă. Rudele Iuliei
sunt de părere că locul de veci al femeii cu ochi fascinanţi
de tătăroaică era la Ierusalim. Fusese opţiunea ei inapelabilă. Drept care directorul de resurse umane se întoarce cu
coşciugul la linia de start. Testamentul spiritual nescris al

Iuliei va fi respectat. Căci protagonistul aproape că se îndrăgostise de Iulia, ce-i drept postum. Şi de fiul acesteia;
adevărata lui misiune încredinţată de destin era să-l ajute
pe bietul adolescent „furios” să-şi găsească echilibrul, să
se împace cu realitatea şi moartea mamei sale. Implicit şi
el îşi va afla echilibrul şi propria omenie.
Aşa se explică spaţiul amplu acordat de A. Yehoshua
dialogului imaginar pe care directorul de resurse umane
îl va avea tot timpul cu femeia angajată chiar de el, acum
aflată în coşciug, cu gândurile şi sentimentele pe care i le
va atribui acesteia. Ajunge la concluzia că Iulia Ragaiev
(singurul personaj din roman care are un nume) fusese
dezamăgită de viaţă, şi nimic din ce-şi propusese nu-i reuşise. Protagonistul, el însuşi dezamăgit de toate, va stabili cu moarta o relaţie ideală, îi va recunoaşte frumuseţea, inflexiunea asiată a ochilor transmisă băiatului, vizibilă şi în fotografia ştearsă de care am pomenit, dar mai
ales frumuseţea sufletului acelei anonime în care va crede
de-a pururi ca într-un ideal. Acest insolit cuplu, ce va căpăta datorită credinţei scriitorului, valoare de simbol valabil oriunde şi oricând, va fi exponentul acelei umanităţispiritualităţi pe care Yehoshua o propune ca încă posibilă într-o lume, într-o societate, într-o viaţă a tuturor ereziilor şi anomaliilor.

MICHElE DE LUCA:
POET SUPRAREALIST,
PICTOR NON-FIGURATIV
Michele de Luca s-a născut în localitatea Pitelli (La Spezia) în 1954. Ar-

tist plastic şi poet, a studiat la Accademia di Belle Arti din Florenţa şi a lucrat ca scenograf de teatru şi cinema. Ca pictor este autor al unei originale linii de cercetare abstractă ce face din lumină o paradigmă ( o fantasmă estetică fără chip, culori ce par a fi gata să se autodestrame) de statornică referinţă. A expus în spaţii publice şi private din Italia şi din străinătate. Locuieşte şi lucrează în Liguria şi la Roma unde predă la Accademia di Belle Arti. A publicat poezii în numeroase reviste literare. Cartea
din care traducem, Altre realtà (Roma 2008, Edizioni Quasar), este o antologie de autor a textelor poetice scrise între 1982 şi 2007. Volumul are
un dublu privilegiu: 12 desene ale autorului şi prefaţa cunoscutului critic Stefano Giovanardi care scrie: „Dacă e adevărat că poezia lui De Luca
poate fi citită ca o poetică explicită a picturii sale, la fel de adevărat este
că ea îşi cucereşte în domeniu o profundă autonomie, o voce inconfundabilă care ar putea face excepţie cu totul de pictură”.
Prezentare şi traducere GEO VASILE

Castello*
Castello

Sentiment catalogat
imagine prin periscop
Nevoia albinelor
intervine în nepăsare
Căscat
multiplu al sunetului
prismă multiplicată
în fază de plecare
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Sentiment succint
zone de judecată
Există un turn
pe răbojul trecutului
năpădit de buruieni
ruinat
de câmpul gemând după el
Mersesem
sâmbure de primăvară
seară celebră
de diamant şi simetrie.
* castel medieval în Lunigiana, dar şi numele unei
mici localităţi aproape de Apeninii toscani
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Pareti del tempo
Pereţi ai timpului

A merge în lumină
umbră din două părţi
răscruce a imaginii
vlăguit aflux de conştiinţă
În aştepare nerodnică
perpetuu ocol
în aforismul soarelui
neviolat de tămâie
de fantasmă si elegie
Pe cărerea indulgenţei
mersul său pieziş
pe meandrele lumii
în sensul fiinţării
al dăinuirii şi amânării.

Cuore di velluto
Inimă de catifea

lucida scandare a trecerii
molcoma descărcare laterală

Cose
Lucruri

Calibru imperfect
orice clipă orice pat nupţial
orice licurici cloncănitor matinal
Faună onirică
condiţie râvnitoare
tragică substanţă
a unei miriade de tulpini exagerate
Există sfârşit şi durată
a lucrului
asfinţitul balnear
medicamentul oftalmic
trecutul uşor al capricornului
câlduţa amara
sete
ce se-ntâmplă
în graiurile
nostalgiei

Dacă inima ta de catifea
naufragiază hoinară
printre ascuţişuri de lene
zori dauriţi
scări grosiere de soare
În clipa în care spui
nu sunt singurul
nu suntem singurii
şi ouăle zilei
cad încă silnic
pe podeaua de marmură
este chiar clipa de vrajă
deblocarea sistemelor
A încerca să renaşti
pe timp de noapte executat
dincolo de clipa precisă
virgula şi punctul
viitorul şi trecutul
A te răzgândi de acord
înseamnă să crezi
măcar încă odată
în prezentul
sincer silnică prevestire.

Executarea semnelor de pe bătrână
e un fapt împlinit
sinteză ciobită a gesturilor
îmbibare a hârtiei în
dimineţile de la Pitello ce mi se năzare
Coagulare-a timpului
din rănile patimii
Să-ţi sărut ridurile
va să zică să fie nisip
în a noastră clepsidră
punctuală şi-avară
pe scurtătura sticlei.
Ţi-am pipăit pomeţii
ca să-mi afund din nou mâinile-n argilă
ţi-am adulmecat părul
ca să mă scufund în povestirile tale
te-am săpat de o sută de ori
ca să te recreez de două ori mamă..

Quadri
Tablouri

Grandine sottile in via Manin
Grindină acută în via Manin

Înţelegere
condiţie
viziune de esenţă
nelegitimă odraslă înotare
Vioriu la vedere
fază solară
harfă maltratată spre-a amâna
reliefarea farmecului
Împingi spre suprafaţă
dar îndrăgeşti adâncul luxurios
cântec funebru travertin ambră înnegurată
În suspinele tale de marmură
se-aude vânătoarea de păsări a anotimpului
nepăsarea de arhetip
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Per alcuni ritratti all’Erminia
Unor portrete pentru Erminia

Şterpeleşte volumul asimetric
perturbând perimetrul sunetului
în marmura proximă
şi-impunătoarea scără a bazilicii
Privind pe sub glugă
goana liniei orăşeneşti
valul acoperişului de gară
într-o zi întrecând orice măsură
de flăcări şi de frig
prin pocnete-ale gheţii
peste maşini lăturalnice la umbra
obeliscului uluit
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MILENA ERCOLANI:
SAN MARINO, MON AMOUR
Milena Ercolani, poetă din cea mai fragedă tinereţe, autoare a numeroase cărţi, „operativă şi contemplativă”, cum

se autodefineşte, preşedintă a Asociaţiei cultuale „La Sammarina” , membră a Asociaţiei Le Tre Castella, a fost invitată să reprezinte cea mai veche Republică din lume, San Marino, în versuri, strofe şi emoţii la „Poetry Parnassus” (26
iunie-1 iulie) alături de poeţi din toată lumea, între 23 şi 84 de ani. Având pretenţia să fie cel mai mare Festival de poezie pus în scenă vreodată în Marea Britanie (Southbank Centre), mega-recitalul liric Poetry Parnasus reuneşte poeţi şi spoken-word meniţi să reprezinte pe plan cultural toate naţiunile ce se vor întrece la iminentele Jocuri Olimpice.
Această avanpremieră poetică la evenimentul sportiv planetar, a XXX Olimpiadă din oraşul de pe Tamisa (27 iulie-13 august 2012) s-a deschis printr-o Rain of Poems, o adevărată ploaie de texte poetice, mai precis o sută de mii de
poezii tipărite pe semne de carte şi aruncate dintr-un elicopter deasupra mulţimii din Southbank; au urmat apoi lecturi, workshop-uri şi performance. Milena Ercolani a venit bucuroasă în ţara lordului Byron, deja „antrenată” de experienţe şi tot atâtea succese, asemănătoare, avute în 2010 la Medellin (Columbia) şi în 2012 la Lima (Peru).
Traducerea şi adaptarea Geo VASILE

s

El que se ama non muere

Să urc din nou vechea pantă ce duce la Sacello del Santo, treaptă cu treaptă în tovărăşia celui mai drag prieten,
este o experienţă fermecătoare... Să urc spre obârşiile memoriei acelui timp, să plutesc pe deasupra propriei poveşti,
în timp ce un uliu peregrin urcă în zbor. Privirea, pe măsură ce urcăm, se pierde vrăjită de o panoramă fără de fruntarii: Valle del Marecchia cu culmile sale, Torriana Montebello. Coamele piscurilor par să se-ncline ochilor noştri înainte ca aceştia să se afunde în undele depărtate şi
azurii ale mării ce freamătă de-a lungul liniei orizontului.
Încă urcăm, suntem în apropierea vârfului. Este o frumoasă zi însorită, luminoasă şi strălimpede. Respirăm aerul proaspăt, primenit. Privirile mângâie arbuştii de jos ce
acoperă flancul Muntelui Cerreto. Legenda pomeneşte de
lupi şi urşi ascunşi în desişul pădurilor, chiar şi de elefanţi,
de jivine sălbatice, chiar pe-aici, în aceste locuri pe care
Sfântul[1] le-a ales spre a-i sluji drept sălaş...Mă las cuce-

1. cfr. tradiţiei, întemeierea Republicii San Marino a avut loc pe
3 sept 301 d.C., când Marino, un tăietor de piatră dalmat, pentru a
scăpa de persecuţiile creştinilor din vremea împăratului Diocleţian,
s-a refugiat pe Monte Titano (739 m.), cea mai înaltă din cele şapte
coline, întemeind aici o mică aşezare (n.t.)
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rită de închipuire. Îmi revin în minte vechi amintiri din
poveşti auzite la şcoală despre legenda tăietorului de piatră, despre sfântul peregrin ce-a urcat muntele nostru titanic. Mă întorc în prezent. La stânga încă piscurile teritoriului italian ce ne îmbrăţişează: rămăşiţele Stâncii San
Leo, Pincio, Monte Aquilone şi îndepărtatele culmi de pe
Alpe della Luna. Ce stranie geografie mai avem şi noi! De
îndată ce privirea se îndepărtează puţin, deja am trecut
dincolo de hotare. Istoria noastră seamănă cu cea a „Micului prinţ” de Saint Exupéry, cu florile noastre de îngrijit,
cu trandafirul nostru unic şi fără seamăn de ocrotit, cu libera şi simpla noastră teritorialitate.
Mă aflu în faţa săpăturii în stânca în care, aşa cum grăieşte tradiţia, s-a adăpostit Sfântul. Am ajuns în inima, la
rădăcina istoriei mele, după o scurtă călătorie, suspendată între cer şi pământ.
„El che se ama, no muere”, îmi revin în minte aceste cuvinte. Cine ştie câtă dragoste i-au inspirat aceste stane de
piatră lui Marino? Cine ştie cât de mult s-a ataşat de ele?
Ca şi „Micul prinţ” cu vraja lui, la fel a avut grijă de trandafir, floare ce şi-acum vieţuieşte liberă şi suverană. Cu
căldura inimii s-a străduit să încălzească stânca îngheţată
ce i-a slujit drept culcuş.
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Mă uit la leagănul nostru, patul Sfântului, şi pentru o
clipă rămân nemişcată, ca şi fermecată de un fel de magnetism. Privirea mi se opreşte acolo, în acel leagăn geros
unde totul a început, aproape că nu mai respir, pentru câteva secunde pierd sentimentul timpului şi se realcătuieşte mai îmbelşugat. Respir din nou aer curat, ochii-mi se
aţin spre pisc şi se întâlnesc din nou cu şoimul peregrin
care zboară în tărie, peste titanicul vârf. Nicicând parcă
nu m-am simţit atât de bine, printr- un fel de autosugestie, am senzaţia că mă simt ocrotită, ocrotită şi binecuvântată de sfântul taumaturg.
Cine ştie cine-o fi fost cu adevărat Marino? Ce puteri
l-ar fi putut călăuzi să se refugieze chiar aici, pe acest munte sălbatic, printre urşi şi lupi, unde încă nu-şi făcuse apariţia istoria? Împreună cu prietenul meu ne rezemăm de
parapetul de lemn, discutăm puţin, după care ne întoarcem înapoi, coborâm pe pământ, înlăuntrul prezentului
nostru. De jos nu se mai zăreşte adăpostul săpat în rocă,
rămâne vizibil doar gardul de lemn ce conturează poteca. În tărie dă ocol încă peregrinul, urcă şi pare să ne dea
a sa binecuvântare.
Aprilie 2008

Poeta?
Poet?

Nu ştiu dacă sunt poet,
dacă aş fi cu adevărat
aş putea preamări doar adevăruri,
aş putea scrie doar fraze suprafireşti
făcându-te să citeşti
elegiace rânduri din inimă.
Nu ştiu dacă sunt poet,
sunt doar o femeie copilă
ce vrea să-şi ia zborul
spre a sălăşui în vremuri de demult
când basmele erau adevărate,
când vrăjitoarele erau răpuse,
când Dragostea era suflarea,
era văzduhul, era viaţa.
Nu ştiu dacă sunt poet,
eu trebuie să scriu
căci gânduri şi simţiri
tălăzuiesc în sufletu-mi,
se frământă în carnea-mi,
sub fruntea mea strigă
şi le simt cum îmi bat în inimă,
atunci
iau molcom creionul
şi cu toată bunăvinţa
le deschid porţile...
În fine
mă uit la ele,
le citesc
şi le-nţeleg:
sunt aici,
pe albul hîrtiei,
sunt în mine,
mai limpezi şi mai calme.
Nu ştiu dacă sunt poet,
eu trebuie să-mi scriu sufletul
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ca să-l înţeleg,
eu trăiesc,
vreau să trăiesc
...Atunci scriu.

Pelle di serpente
Piele de şarpe

Credeam în crâmpeie de-azur
peste brazde de pământ zvântat,
credeam în dănţuiri de soare
peste tulburi mulţimi,
eu credeam în tine,
te credeam viu,
te credeam în stare să pictezi
cu culorile sufletului
viaţa de zi cu zi
a zilelor mele,
dar tu
nu eşti,
nu eşti viu,
ci doar materie în mers
să devoreze viaţa,
Eu
te credeam viu,
tu
doar o fără de suflet
piele de şarpe.
Din volumul “Donna in mare”
(aprilie 1996)

Dono del vento (a mia figlia Rosa)
Darul vântului (copilei mele Rosa)
În toanele vântului
ţi-am întâlnit
chipul
un vânt cald şi tumultuos
te-a luat pe sus
din pântecul meu

Acum e cu putinţă ca vântul
să se-oprească,
să zacă neputincios
pe brazde reci de pământ?
S-ar lăsa liniştea
şi văzduhul s-ar prăbuşi
peste a neclintirii genune.
Dar vântul
dezmiardă,
vântul răvăşeşte.
Nicicând ostatec
este suflarea vieţii.
Tu, nicicând ostatecă,
liberă în spaţiu,
pururi va să fi
a vântului copilă.
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Cartea străină

Mircea Oprea

c

Memoria frunzelor moarte:
Marie-Hélène Fabra Brătianu

ricit aş zice, i-a alunecat mâna care i-a luat-o înaintea
gândului şi, în locul unei cărţi de restaurare a unei realităţi istorice, a ieşit un roman postmodern surprinzător
Cine ar vrea să facă o prezentare şi dintre cele mai în primul rând pentru autoare – aflată, după câte ştim,
simple cărţii Memoria frunzelor moarte (Marie-Hélène la prima faptă comisă pe tărâmul literaturii. Spun acest
Fabra Brătianu, Editura Humanitas, 2012) se va găsi în lucru întrucât cartea rezistă unei lecturi oricât de sevefaţa unei surprize de proporţii: între copertele unor apa- re, şi care poate face abstracţie de cantitatea faptelor isrente memorii află un roman, o scriere beletristică în torice pe care le-ar asimila în conţinutul ei. Alăturarea
toată plinătatea termenului. Situarea, la alegerea editu- pentru comparaţie a acestei lucrări de Femeia în roşu
rii, a lucrării în seria Memorii Jurnale, serie ce a pus în (autori: Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Mircea Micircuit opere fundamentale ale genului, nu face decât să hăieş), model al romanului postmodern apropiat nouă
ne cufunde şi mai apăsat în surprinderea noastră. Nu şi ca spaţiu şi ca timp, va pune în lumină asemănări încontest că orice iubitor al memoritâmplătoare desigur, dar cu atât mai
alisticii va afla satisfacţii justificate
pregnante, mai semnificante pentru
în cartea Marie-Hélènei Fabra Brăîncadrarea într-un gen.
tianu, la fel cum critica specializaAşadar, scriitoarea şi-a ratat, apată va descoperi, cu siguranţă, inforrent, volumul de memorii, memorii
maţii dintre cele mai ademenitoare
în sensul clasic, datorie asumată ca
sau care să nuanţeze cele ştiute deja
fiică şi nepoată, pentru a clădi un rodespre contribuţia imensă şi de neman – abatere care, deloc de mirare,
tăgăduit al Brătienilor la edificarea
perpetuează tradiţia familiei, evaziRomâniei moderne. La fel cum nu
unea creatoare fiind în spiritul capot ocoli eventualitatea ca însăşi ausei, mai accentuată în linie maternă.
toarea să fi pornit în scrierea lucrării
În înţelegerea mea, fiica şi-a onorat
cu cea mai bună intenţie de a aştermult mai bine datoria „eşuând” întrne pe monitor memoriile, jurnaleun roman decât dacă, printr-o oble, scrisorile din arhiva casei, să adustinaţie academică, ar fi pus cap la
că în pagină documente, fotografii,
cap document după document, înmărturii adunate de-a lungul exissăilând explicaţii docte în spaţiile
tenţei acestei familii – toate adunate
albe ca în final să avem un album
în paginile unei singure cărţi, efort
de familie şi mai puţin cronica vie,
resimţit ca o datorie în faţa gloriei
spiritul ei adevărat care o animă şi
neamului ilustru din care face parte.
acum. Nu sunt istoric să apreciez vaNumai că… i-a alunecat mâna, feloarea şi calitatea documentelor in-

FERICITĂ MÂNA CARE
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edite care, sunt sigur, le conţine acest roman dar pariez oricând pe autenticul asimilat în carte. Intuind substanţa în subtilitatea ei intimă, Emanoil Marcu, traducătorul, a făcut transferul dintr-o limbă în alta cu o sensibilitate dedicată anume beletristicii, încât limbajul are
culoare şi savoare şi, totodată, temperanţa ce calmează
termenii în rigoarea şi sobrietatea pretinse de un document istoric, memorialistic, pentru a ne bucura de ambiguitatea unei lecturi seducătoare. Mai mult, traducătorul a reuşit să-i redea unui text scris în limba franceză o identitate românească, firească pentru conţinutul şi
esenţa cărţii: noţiuni care au o anume valoare semantică într-o carte de istorie, de cercetare sociologică, aduse într-un roman, într-o scriere beletristică, vor căpăta
alte sensuri, îmbogăţindu-se cu subiectivitatea şi tonusul genului literar în care se transferă. Memoriile, ca gen
literar de graniţă, oricât ar fi deghizate, retuşate ca experienţe retrăite sau fruste, vor avea substanţa adevărului
suportat de autor, pe când romanului, chiar apăsat autobiografic (un exemplu ar fi Luntrea lui Charon – Lucian Blaga) îi este suficientă substanţa verosimilă extrasă
din universul acelei cărţi. Pentru orice istoric lansat în
cercetarea aportului Brătienilor la construirea României
moderne obiectul cercetării este perimetrat aproape chirurgical şi protejat într-un mediu steril, pe când pentru
Marie-Hélène Fabra Brătienii sunt chiar familia ei, prin
apartenenţa la acelaşi arbore genealogic, viaţa ei însăşi
prin făcând parte din istoria familiei.
Pe un spaţiu tipografic relativ redus, într-un dozaj şi
concentraţie antrenante, se aglomerează fapte şi oameni,
din Franţa, din România, din Europa, pe o mare întindere în timp, mai bine de un secol, fapte şi oameni care
dau materia unui roman puternic amprentat de notele
esenţiale ale unei mărturii autobiografice, scrise net la
persoana întâia. Personajul principal, care e chiar autoarea, va trebui să facă ordine între amintirile mamei recent decedate, căreia trebuie, măcar postum, să-i clarifice, să lămurească, firul afacerilor păguboase preluate
dar şi al amintirilor rămase într-o arhivă eliptică, amintiri prelungite şi sub forma unui roman lăsat în ciornă
de bunica ce şi-a voalat povestea vieţii într-o ficţiune cât
se poate de transparentă. Dincolo de reguli şi cu atât mai
impresionant, romanul debutează straniu cu agonia mamei, o moarte paradoxală ce întinereşte şi renaşte fiinţa în loc să o expedieze în neant: La urmă de tot, mama
părea mai tânără. Chipul i se relaxase şi, dacă n-ar fi fost
respiraţia hârâită ce părea să-i adune ultimele puteri, aş fi
putut să cred că peste două-trei ceasuri se va trezi în sfârşit refăcută, după atâtea încercări.
Faptul că materialul nu-i datat măcar pe ani sau pe
perioade mai ample, nu-i împărţit în nici un fel pe capitole ale devenirii „personajelor” – toată această curgere pur romanescă te va îndepărta de ideea de memorii, cronologia fiind escamotată, uitată, pentru că evenimentele despre care se vorbeşte sunt oricum trecute de
mult în cărţile de istorie. Ca să nu mai spunem că pentru
autoare, franţuzoaică get-beget, e dificil şi temerar, dacă
nu imposibil, să scrie memoriile înaintaşilor săi români
– adică ale unor existenţe ce au aparţinut altei lumi, al-
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tei istorii, altei culturi… Mai mult, redactarea de memorii presupune asumarea unor responsabilităţi, fie şi subiective, faţă de exactitatea amănuntelor biografice, istorice, cum şi o responsabilitate gravă în privinţa libertăţii/lejerităţii emiterii de judecăţi minime asupra faptelor şi personajelor prezentate, risc ce te poate arunca oricând într-o polemică fără sfârşit – vezi cazul Adrian Marino (Viaţa unui om singur). Şi totuşi, Memoria frunzelor moarte, dincolo de alegerea formei, a modalităţii de
expresie, se cerea trecută pe hârtie. În faţa gloriei familiei în care te-ai născut ai datorii ce trebuie plătite, aceste datorii marcându-ţi viaţa, trasându-ţi un destin ca o
matcă în care să trăieşti, în care să-ţi construieşti existenţa proprie. Această glorie se înscrie într-o durată mai
mare decât viaţa ta, începe dinainte de a te naşte şi va trece dincolo de tine şi când nu vei mai fi, datoriile rămase
trecând altor generaţii ca un blestem, ca o binecuvântare, aceeaşi glorie săpând în piatră şi destinul copiilor tăi.
Ce sunt marile personalităţi, ce sunt oare altceva decât
instrumentele de operare ale împlinirii glorioase a destinului unui neam în care indivizii, în particular, contează
prea puţin sau deloc?! Trăim în istorie şi nu putem evada din destinul nostru, traseu la fel de tragic ca şi în antichitate deşi, uneori, am vrut să ne pulverizăm spaimele printr-un hedonism bezmetic, la marginea dezmăţului dar destinul, când trebuie, se vede că ştie să strângă
hăţurile şi să ne readucă în realitate. Altfel cartea aceasta ne repetă insistent că trăim în istorie; personajele nu
sunt ficţiuni beletristice, până să ajungă eroi de roman
au fost fiinţe adevărate în toată plenitudinea cuvântului,
cu identităţi civile precise, oameni vii care au lăsat urme,
au lăsat fapte ce durează şi astăzi, fapte plătite uneori cu
suferinţa şi cu sângele lor. Acestor oamenii autoarea a
trebuit să le ia sau să le adauge câte ceva, să le redimensioneze statura după percepţiile proprii, să le rescrie legendele anume pentru a încăpea în carte dar ei sunt reali,
adevăraţi, deseori chiar mai autentici decât noi, cititorii.
Romanul este unul postmodernist? Cu siguranţă. Inserarea de texte noi, de documente inedite, scrisori şi
mărturii, adăugarea de peripeţii din patrimoniul familiei, toate se fac prin tehnica întreţeserii a bătăturii în urzeală, a introducerii epistolei în fila de jurnal, a faptului
istoric în construcţia de roman, tot aşa cum ficţiunea romanescă încercată de bunică se strecoară, când cu un lirism suav, când cu acte brutale (scenele din închisoare
comunistă), în romanul scris de nepoată, încât din poveste în poveste ajungem la clipa prezentă. Să amintim
numai că romanul bunicii are două jurnale, al Annei şi
al lui Alexandru, prin care afecţiunea lor tensionată se
transmite osmotic şi reciproc cu tenta unor mici secrete de o intimitate emoţionantă, mărturii ce stau foarte
bine într-o proză beletristică dar care ar părea nejustificate, dacă nu şi jenante, între copertele scorţoasele ale
unui op de istorie. Cartea ar fi putut avea şi un al treilea
nivel, romanul acelui Faust feminin pe care bunica intenţiona să-l scrie, şi unde aventura ficţională ar fi ajuns
maximă pentru a întrupa, dincolo de realităţi, aspiraţiile şi neliniştile pe care le avea o fiinţă ca ea în condiţiile altor vremuri. Acel Faust s-ar fi alăturat primului ro-
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man al bunicii, un roman încărcat cu propria sa biografie, topit apoi şi el în roman liant al nepoatei Poumsi, iar
pentru noi, – Marie-Hélène Fabra Brătianu. E uşor de
recunoscut tehnica păpuşilor ruseşti, a romanului în roman, reţetă postmodernistă aproape în toate ingredientele ei. Fantezia, prin desfăşurarea sa fascinantă, are în
spate un amplu documentar, geamantanul cu fotografii,
scrisorile, corespondenţa, jurnalele sau ciornele de roman, obiectele moştenite şi, nu în ultimul rând, facturile rămase de plată, actele de familie şi apoi – cărţile de
istorie, clădirile, monumentele, numele de străzi, statuile. Navigând între ficţiunea creatoare şi realitatea metaliterară Marie-Hélène Fabra Brătianu a scris un roman
postmodernist în care se respectă formula clasică, motiv
pentru care istoricii îi vor reproşa că a trădat memoria
familiei; criticii literari urmând să-i reproşeze, dimpotrivă, că nu s-a distanţat suficient de istoria strămoşilor.
Paul Cornea va găsi elemente ale romanului postmodernist până şi în Don Quijote şi nu-i nici pe departe o extravaganţă ci doar ne face atenţi, prin aparentul
insolit, că orice noutate are rădăcini în filogenia culturii încât cu siguranţă vom găsi „postmodernism” când
şi unde nici nu ne aşteptăm, precum Monsieur Jourdain, personajul care îi plăcea lui Molière să-l joace chiar
el. Lăsându-ne purtaţi de o asemenea fantezie, oricând
va fi posibilă argumentarea pe text şi izvoare că O mie
şi una de nopţi, bunăoară, este un roman postmodern
în toată splendoarea definiţiei… Aşa judecând, poate
că nici nu spunem foarte mult susţinând că Memoria
frunzelor moarte aparţine ca gen acestui curent, fără a-şi
lua însă, de aici, diferenţa specifică. Faptul esenţial pentru noi este că avem în faţă un roman de o certă valoare literară, ce poate fi lecturat aşa cum descoperi o zi de
duminică în plus în calendarul tău. Romanul, într-adevăr, pare scris ca după manual, un exerciţiu conştiincios
dus până la capăt cu talent indubitabil, după un manual
al romanului postmodernist clasic, dacă pot spune asta.
Detaşarea prin alte caractere a textului adăugat, cu italice – eventual, aşezarea lui în capitole separate, tăierea
cursivităţii prin colarea altor înscrisuri, comentarea în
medalion a câte unui document pentru a-i potenţa personalitatea, marcând astfel o intimitate de familie la care
suntem făcuţi martori privilegiaţi, ataşarea unor jurnale
ori încercări literare, toate sunt tehnici probate de postmodernism prin care cititorul va beneficia de mărturii
la prima mână, de o autenticitate indiscutabilă, la care
se adaugă şi un set de fotografii ca un bonus fericit, toate documentele aflându-se într-un raport care potenţează, paradoxal, valoarea literară a întregului, depăşind cu
mult caracterul memorialistic al lucrării – ca totalitate. Dacă acest montaj nu-i tocmai secretul intertextualităţii, în definiţia sa curată, cu etimologie franţuzească,
atunci ce altceva ar putea fi? Marele truc al ansamblului este alunecarea (inter)subiectivităţii spre intertextualitate ca o prestidigitaţie de mare maestru. Să explicăm:
toate aceste documente puse în pagină în întregime (ca
material brut, ne-editat), fără intervenţii, fără tăieturi,
creează impresia unei indubitabile autenticităţi cât şi a
obiectivităţii autoarei, când tocmai documentele sunt
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profund subiective, aceasta fiind şi sursa valorii lor de
document uman. O deosebire esenţială faţă de un prozator obişnuit este aceea că Marie-Hélène Fabra Brătianu nu a trebuit să inventeze, să fabuleze, să caute modele în realitate ori în literatură ci pur şi simplu a fost suficient să filtreze, să pună în pagină un fond documentar
al familiei, ajuns acum în posesia ei, să-şi cerceteze propria memorie şi trăire, făcând o îndelungă anamneză a
neamului său, pentru a extrage element cu element filele romanului deja trăit.
În acest context este vremea să divulgăm că romanul
e conceput simultan şi ca un scenariu de film cu secvenţe montate captivant, cu scene ce pot deveni de referinţă prin reveniri în timp, în preajma unor evenimente
care au frânt popoare şi au distrus destine. O dovadă că
natura umană, în cele mai surprinzătoare nevoi ale sale,
se dezlănţuie unde nici nu te aştepţi iar în acest roman,
prin jocul întâmplării, dar cine ştie căile ei, găsim şi una
din cele mai temeinice motivaţii ale nevoi de a cunoaşte câte ceva din aventura vieţii altora, de a citi romane,
de a asculta poveşti: Elena Brătianu îşi va afla astfel împrejurarea de a-şi uşura chinul detenţiei, al ei, al celorlalte deţinute, deţinute de drept comun, povestindu-şi
lecturile, dar şi multe din întâmplările trăite de ea, ascultătoarele pironite între trezie şi vis savurând povestea unei lumii ce nu va mai fi… Episodul în felul său este
antologic şi va impresiona până la emoţie cititorul care
aproape că va invidia acele norocoase ale nopţii. Altfel
capitolul referitor la închisoarea bunicii este de o sobrietate ce impresionează, chinurile şi umilinţele detenţiei înfăţişându-ni-se ca printr-un contact direct, aproape epidermic încât eliberarea aproape că devine de necrezut, în primul rând pentru eroină. Soţul, Gheorghe
Brătianu, în schimb, moare în detenţie la Sighet, fapt ce
intră, dureros, în biografia unei familii şi, ca o tragedie,
în istoria unei ţări. Prin asemenea episoade îmi permit
să afirm că întreaga lucrare se bucură de calităţile unui
scenariu de film. Viziunea, seducătoare altfel, a romanului ca un scenariu de film ar fi la concurenţă cu propunerea lui Alex Mihai Stoenescu (Dinastia Brătianu) şi el
concepând pe acelaşi subiect un roman foileton ce începe înainte de Unirea Principatelor, la 1856, printr-un bal
la Primăria Parisului. Montajul întregii lucrări a MarieiHélènei Fabra Brătianu se bucură cu adevărat de virtuţile unui scenariu de film: nu judecă, nu condamnă, nu
explică, arată şi atât, ca un ochi fotografic, regulă ce va fi
sărită când autoarea are, totuşi, să ne transmită un gând
pe care îl socoteşte important pentru cititor. Cine poate trece fără să simtă arsura dureroasă a unei istorii nedrepte, cine poate trece peste textul ce aminteşte de perioada de după 1945 când: …la Bucureşti, pacea avea un
gust amar de lucru neterminat. Românii aveau să îndure o invazie străină, dar şi un război intern, căci Al Doilea Război Mondial a fost mai mult decât un simplu război între state, aruncând Europa într-un război civil colosal care a divizat chiar aceste state, dinlăuntru. În Franţa, guvernele de după război s-au străduit să facă uitată
această parte neplăcută a istoriei sale. În ţările din estul
Europei, situaţia s-a prelungit timp de mai multe decenii.
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Oricând o asemenea observaţie, anii comunismului văzuţi ca un război civil, merită dezvoltată ca ipoteză de
lucru într-un studiu separat.
Istoria de aproape două sute de ani a familiei se rezumă în trei propoziţii care, scrise de altcineva, ar părea
scrise cu indiferenţă pe când, din partea Marie-Hélènei
Fabra Brătianu laconismul fiind de fapt expresia unei
lungi lecţii de modestie învăţate de acasă: Mama era urmaşa unei mari familii româneşti – Brătienii. Străbunicul, apoi bunicul ei au contribuit la formarea statului român; există străzi, pieţe, statui care le poartă numele. Tatăl ei, istoric şi om politic, a fost asasinat, iar bunica a făcut închisoare. Dar poveştile mamei nu se opresc aici –
scriitoarea, cu un umor ce nu o părăseşte cu nici un chip,
ştiind cum acele poveşti, splendide cândva, se continuă
…cu portărei francezi care veneau să ceară datorii uitate, cu conturi în bancă blocate, cu escroci care i-au fluturat şi ei poveşti frumoase, mamei. Se pare însă că, cu cât
încercările sunt mai dramatice, cu atât spiritul autoarei
devine mai alert, mai viu, de un umor mai tonic chiar şi
în situaţii când alţii poate ar ceda compromisului şi atitudinii de complezenţă. În nota aceasta rămân memorabile cele două funeralii, una în Franţa, alta în România,
a aceleiaşi defuncte. Ne vine greu să nu cităm, ca un rezumat, mirarea deloc smerită când s-a văzut silită să se
confrunte cu două experienţe ale aceleiaşi credinţe ortodoxe (mama decedată aparţinea, fireşte, acestei credinţe), scriitoarea fiind de religie catolică: În ritualul ortodox, totul se petrece la acelaşi nivel, nu există trepte între
spaţiul unde slujeşte popa şi spaţiul ocupat de credincioşi,
spre deosebire de ritualul catolic în care iniţiaţii stau mai
sus decât neiniţiaţii, inclusiv mortul. Îmi plăcea această
egalitate ortodoxă, fără segregare spaţială, mai ales la un
ritual funerar, în care, mi se părea, cea mai iniţiată dintre noi toţi era mama, răposata.
Între atâtea forme ale timpului există şi un timp al
operei de artă în care fapte vechi de o sută de ani sau ca
de niciodată se aduc în clipa prezentă de parcă s-ar petrece sub ochii mei, acum, acum odată cu respiraţia mea,
a celui care citeşte. Se întâmplă precum într-o mare frescă în care sunt prezente, vizibile, toate faptele din epoci
diferite iar o ordine temporală, o diacronie - dacă o dorim, o vom instaura noi, conformă subiectivităţii noastre, magia aceasta petrecându-se şi în Memoria frunzelor moarte. Ai putea crede că pictorul Marie-Hélène Fabra Brătianu a împrumutat tehnica timpului simultan
din arta plastică în arta romanului. Este ceva din arta lui
Brueghel când în tablou se află scene diverse ce se succed
în timpi diferiţi, altfel e greu de crezut că se petrec toate odată dar ele sunt acolo, iar noi le vom aşeza la timpul potrivit în povestea reconstituită de noi, după cum
cade raza privirii conştiente asupra lor, bunica şi mama
fiind evocate mereu, concomitent şi derutant, uneori pe
aceeaşi pagină, în aceeaşi frază. Montat într-o cronologie proprie autoarei, romanul bunicii este prezentat întrun şir de capitole, firul fiind întrerupt din când în când
de reveniri în realitatea, în timpul romanului trăit de
autoare, ritm dat de pretextul copierii documentelor pe
calculator. Sigur, ne va fi mai apropiat romanul fiicei ca
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inşi încorporaţi în aceeaşi realitate, în aventura acestor
ani, cu cea descrisă, dar nu ne vom reţine să visăm, să ne
cufundăm în altă epocă, într-o frumoasă poveste de dragoste sfârşită tragic, un tragism din clasicismul antic şi
nu întâmplător în prima lor călătorie, călătoria din luna
de miere a proaspeţilor miri, va avea în itinerar Atena
şi Acropolele. Romanul bunicii, în întregul său ca şi în
capitolele cu aspect de jurnal intim, are toate ingredientele genului – nu în exces, nu cu zgârcenie, iar tuşele se
aştern cu un simţ surprinzător al nuanţelor, al proporţiilor, înscriindu-se firesc în ansamblul cărţii concepute
de nepoata ce recuperează memoria familiei ca un întreg. De toate acestea autoarea, dincolo de clişee, se distanţează afectuos, cu umor, şi ce umor, dar şi cu o duioşie dată de înţelegere şi, totodată, de neputinţa de a te
împotrivi istoriei, oricât de nedreaptă ar părea.
Din câteva cuvinte ale unei pasagere din tren MarieHélène Fabra Brătianu e pusă la curent cu ce întâmplă în
România post-comunistă: „Ştii, eu fac parte din generaţia pierdută. Am aşteptat să cadă comunismul, iar acum
avem capitalism, dar nici capitalismul nu e bun. Politicienii fură totul, iar noi rămânem ca proştii, exact ca înainte“,
mi-a spus Veronica dintr-o suflare. Poate că pentru mulţi
dintre noi, scriitoarea este o străină ce pare să cunoască puţin din istoria României, în ansamblu ei, pentru a
face judecăţi şi, în acelaşi timp, Marie-Hélène Fabra Brătianu este românul ce cunoaşte deja prea mult, ceea ce o
face să se abţină în a da sentinţe preferând să lase sarcina pe seama vreunui personaj modest, amănunt ce conferă o anume greutate judecăţii. De aceea cartea a trebuit să rezolve o problemă de subtilă moralitate, caracterul memoriilor fiind nu numai de a explica, de a justifica ci, deseori, de a reaşeza valori într-un sistem axiologic propriu – atitudine sentenţioasă pe care autoarea a
eludat-o alegând calea unei proze beletristice. Romanul
va fi, simultan cu tot ce am afirmat până aici, şi jurnalul aventurii extraordinare a unui spirit care descoperă
o lume din care îşi trage rădăcinile familia sa, rădăcini
topite în istoria unui popor.
Cartea are un final deschis, ca orice volum de amintiri cu autorul în viaţă: aventura, scrisă ori nu, continuă, şi nu este imposibil, într-un viitor neprecizat MarieHélène Fabra Brătianu să ne surprindă cu un nou volum
dezvoltat chiar din câteva direcţii fierbinţi profilate deja
în Memoria frunzelor moarte, cum ar fi, de pildă, recuperarea unei moşteniri în condiţiile României de astăzi.
În mod surprinzător, Memoria frunzelor moarte are un
loc rezervat în raftul romanului postmodern românesc,
specificitatea şi esenţa scrierii aşezându-l fără dubii în
patrimoniul nostru literar aflându-şi o identitate şi un
destin certe, spre deosebire de literatura franceză unde
ar cădea, poate greşim, într-un anonimat nedrept. Pentru români nu-i un best-seller, nu-i un oarecare succes
de librărie, pare mai mult de-atât, fiind mai degrabă cartea în care mulţi dintre noi se vor regăsi, individual sau
în comun, regăsind restaurate momente semnificative
din partea comună a biografiei noastre.
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Iulian Dămăcuş

DĂMĂCUŞ, IULIAN, poet şi prozator. Născut la 27 iulie 1949, în Cătina, jud. Cluj. Fiul lui Grigore Dămăcuş şi al
Anisiei (n. Popean), țărani. Şi-a făcut şcoala generală în satul natal (absolvă în 1963) şi liceul la Sărmaşu (absolvă
în 1967). Urmează apoi cursurile Facultății de filologie a Universității ”Babeş-Bolyai” din Cluj (licența în 1975). A
fost profesor de limba franceză în Cătina (1975-1993), iar apoi la liceele ”Ana Ipătescu” (1993-2010) şi ”Petru Maior”
(din 2010; şi în prezent) din Gherla. A debutat, cu epigrame, în Urzica, în 1987. Editorial a debutat în 1990, în antologia de epigrame Eterna epigramă, scoasă de Cenaclul Satiricon. Primul său volum individual – Epigrame – apare
în 1998 (la Editura All Design Studio din Cluj, cu o prefață de Petru Poantă). În acelaşi an publică (la Editura Ambasador din Tîrgu Mureş) volumaşul de haiku-uri Bețivul (vol. apare, de fapt, în lb. engleză, The Drunkard); în 1999, la
Editura Ambasador din Tîrgu Mureş, Pînza de păianjen (reeditată, în formă revăzută, în 2003, la Editura Grinta din
Cluj). În 2001 publică, la Editura Remus din Cluj, Cînd singurătatea (senryu). Alte volume de haiku şi poezie publicate: E plin de petale paharul uitat… (antologie de autor, cuprinzînd haiku-uri, Editura Napoca Star, Cluj, 2001), Galeria cu tablouri (ediție bilingvă, româno-franceză, Editura Grinta, Cluj, 2003), Viespar în orbite (ediție bilingvă, Editura Limes, Cluj, 2005), Triptice (Editura Casa Cărții de Ştiință, Cluj, 2007). În 2010 scoate, la Editura Dacia din Cluj,
antologia Poezii. A tradus, din limba franceză, volumul Poèmes – Poeme de Marjan, apărut în 2005 la Editura Limes,
Cluj. Ca prozator debutează editorial în 2005, la Editura Limes (Cluj) cu Ochii albaştri ai bunicii. A mai publicat volumele de proză Dealul cu cătină (Editura Casa Cărții de Ştiință, Cluj, 2007) şi Sonia (roman, Editura Grinta, Cluj, 2008).
Cu epigrame va fi prezent în toate antologiile cenaclului Satiricon, precum şi în alte culegeri de gen: Antologia epigramei româneşti de pretutindeni (Chişinău, 1993), Antologia epigramei politice (Bucureşti, 1994), Epigramişti români
contemporani (Ploieşti, 2002), Urmaşii lui Cincinat (Cîmpina, 2004). În calitate de cultivator de haiku-uri e prezent
în antologiile Umbra libelulei (1993), O sută de catarge (1997), Luna în țăndări (2000), Adieri din arhipelag (rengay,
2000), Anthology haiku competition (Novi Sad, 2001), Ich träme deinen Rhytmus (Ed. Neue Cranach Presse, Kronach,
Germania, 2003), Rengay cu prietenii (2004), Apus de soare… Coucher du soleil (Editura Societății Scriitorilor Români,
Bucureşti, 2010). Prezent, de asemenea, în toate antologiile scoase de cenaclul clujean ”Octavian Goga” din 2000
încoace. Prezent şi în următoarele antologii de poezie şi proză: Pulbere stelară (Editura Napoca Star, Cluj, 2002), Nemărginite poteci (Editura Amurg Sentimental, Bucureşti, 2002), Miresme de orgă (Editura Etnograph, Cluj, 2004), Traces de lune…Mondspuren (ediție franco-germană, Editura Etaina, 2009), Cartea mea fermecată (Editura Casa Cărții
de Ştiință, Cluj, 2009), Laute Stille Zeit/Le vacarme du temps de Noel (Editura Etaina, 2010), Trepte de marmură (Editura Dacia, Cluj, 2010), Scriitori gherleni (editată de Casa de cultură din Gherla şi de cenaclul ”Ion Apostol Popescu”,
poetul fiind printre fondatorii lui, 2010), Antologie ”O. Goga” (Cluj, 2010), Antologia dei premi Il Convivio, (C. de Sicilia, 2010), Antologia prozei scurte transilvane (realizată de Ovidiu Pecican, Editura Limes, Cluj, 2011). În colaborare
cu Dan Doman a scos Pescăruşii se înalță cu valul (rengay, Editura Ambasador, Tîrgu Mureş, 2000), iar în colaborare
cu Bogdan I. Paşcu, Pe acelaşi val (Editura Amurg Sentimental, Bucureşti, 2002). Colaborează la Poesis (Satu Mare),
Steaua, Tribuna, Haiku, Tomis, Orion (Slobozia), Sinteze literare (Ploieşti), Poezia, Mişcarea literară (Biştrița), Vatra Veche (Tîrgu Mureş), precum şi la La lettre de Jean Hautepierre, L‘Ouvre boîte (Montmorency, Franța), Azami, Mainichi
Daily News (Japonia), Haiku Novine (Serbia). Membru al Uniunii Scriitorilor. A strîns pînă acum următoarele premii
şi diplome: Premiul Societății Române de Haiku pentru cel mai frumos haiku (1994), Premiul revistei Orion, pentru cel mai frumos haiku (Slobozia, 1997), Premiul revistei Orion pentru volumul de rengay Pescăruşii se înalță cu
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valul (Slobozia, 2000), Diploma Societății de haiku și a revistei Albatros pentru senryu-rile Bețivul și Cînd singurătatea (Constanța, 2002), Premiul II la Concursul național de poezie și eseu ”Octavian Goga” (Cluj-Ciucea, 2003), Premiul II pentru haiku (la Itoen Haiku-Contest, Japonia, 2004), Mențiune la ”Basho festival” (Japonia, 2004), Diploma
Societății Scriitorilor ”C. Negri”, filiala Ploiești, în 2003 (pentru vol. Galeria cu tablouri), Premiul ”Pavel Dan” (2006, la
Concursul național de eseu și proză scurtă, ediția a XII-s, Turda), Premiul II la Concursul de creație literară ”V. Voiculescu” (Buzău, 2006, ediția a XVII-a), Premiul Baudelaire (2007, la al XI-lea concurs literar internațional organizat
de Centrul European pentru promovarea artelor și literaturii din Thionville, Franța), o diplomă de ”încurajare” din
partea Asociației artistice ”La Venise culturelle”, Martigues, Franța, 2007, Premiul I la Concursul național de proză
scurtă ”Undeva, într-un oraș”, de la Cîmpia Turzii (2008), Premiul II și premiul revistei Mișcarea literară la Concursul
național de proză ”Liviu Rebreanu” (Bistrița, 2009), Premiul revistei Agora (Constanța) la Concursul național de literatură ”Agatha Bacovia” (Mizil, 2010), Premiul Academiei Internaționale Il Convivio, pentru poezie în limba franceză, 2010 ș.a. Participant la festivaluri de epigrame, haiku-uri și poezie (Cluj, București, Slobozia, Tours/Franța, Kronach/Germania).
Opera: Epigrame, Prefață de Petru Poantă, Editura All Design Studio, Cluj, 1998; Pînza de păianjen, (seria Haiku
1999), Editura Ambasador, Tîrgu Mureș, 1999; The Drunkard, (în lb. engleză, seria ”Senryu 1998”), Editura Ambasador, Tîrgu Mureș, 1999; Cînd singutătatea /Prefață – Parfum de migdale amare – de Bogdan I. Pascu/, Editura Remus,
Cluj, 2001; Galeria cu tablouri/ La galerie aux tableaux /cuvînt înainte ”Un poet care a traversat revelația” de Marcel Mureșeanu/, /postfețe ”Sub semnul lui Marjan” de Jean Hautepierre, și ”În loc de încheiere” de Nicolae Benea/,
Editura Grinta, Cluj, 2003; Pînza de păianjen /cuvînt înainte – Un poet zen în pînza de păianjen – de Șerban Codrin/,
Editura Grinta, Cluj, 2003; Viespar în orbite/ Guêpier dans les orbites, Traducerea în franceză: Iulian Dămăcuș, Editura
Limes, Cluj, 2005; Ochii albaștri ai bunicii, Editura Limes, Cluj, 2005; Triptice, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2007; Dealul
cu cătină /cuvînt înainte ”Un urmaș al lui Pavel Dan” de Ion Cristofor/, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2007; Sonia. Roman, Editura Grinta, Cluj, 2008; Poezii. Antologie de autor, Editura Dacia XXI, Cluj, 2010; E plin de petale paharul uitat. Haiku – antologie de autor, Editura Napoca Star, Cluj, 2011.
Referințe critice: Nicolae Benea, în Știrea (Cluj), 17 dec. 1998; idem, în Sinteze literare, nr. 2-3/2002; idem, în Adevărul de Cluj, 2 oct. 2003; George Corbu, în Epigrama, nr. 9/1998; Florin Vasiliu, în Paradoxism‘s main roots, Phoenix,
SUA, 1998; Șerban Codrin, în Știrea, nr. 56 (11-17 oct.)/1999; Al. Florin Țene, în Curierul, nr. 246/1999; idem, în Tribuna
afacerilor, ian. 2006; idem, în Viața de pretutindeni, dec. 2007; Florin Vasiliu și Camelia Bașta, în Poezia lirică japoneză,
Editura Haiku, București, 2000; Mioara Gheorghe, în Haiku, nr. 23-24/2000; idem, în Haiku, nr. 28/2002; Aurel Rău,
în Steaua, nr. 12/2001; idem, în Steaua, nr. 9/2004; Elisabeta Bogățan, în Universul cărții, nr. 10/2002; Manuela Miga,
în Haiku, nr. 27-28/2002; Violeta Basa, Merii în floare, Editura Ex Ponto, Constanța, 2003; Ion Machidon, în Amurg
Sentimental, nr. 11/2003; Horia Muntenuș, în Adevărul de Cluj, nr. 46/2003; Ion Roșioru, în Luceafărul, nr. 9/2004;
idem, în Luceafărul, nr. 44/2005; idem, în Luceafărul¸nr. 4/2006; idem, în Luceafărul, nr. 16/2007; idem, în Orașul, nr.
11/2011; idem, în Mesagerul literar și artistic, aprilie 2011; Coryne Hautemaison, în l‘Ouvre boîte, nr. 64/2004; Alexandru Jurcan, în Tribuna, nr. 55/2004; idem,, în Verso, nr. 66-67/2009; *** Clujul literar. 1900-2005, dicționar, coord. de
Irina Petraș, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj, 2005; Vasile Bunea, în Sinteze literare, nr. 44-45/2005; Victor Sterom,
în Nova Provincia Corvina, nr. 38/2005; Amalia Voicu, în Poezia, nr. 1/2005; Constanța Buzea, în România literară, nr.
6/2006; idem, în România literară, nr. 12/2006; Ioan Negru, Viața de pretutindeni, nr. 8-12/2006; idem, în Tribuna, nr.
107/2007; idem, în Mesagerul literar și artistic (Bistrița), nr. 8/2008; idem, în Tribuna, nr. 151/2008; Ion Mureșan, în
Verso, nr. 11/2007; Luigi Bambulea, în Mișcarea literară, nr. 1/2008; Alina Moldovan, în Mișcarea literară, nr. 1/2009;
Aurel Podaru, în Vatra veche, nr. 5/2009; Scriitori români clasici și contemporani, dicționar, Editura Porțile Orientului,
Iași, 2010; Emanuela Ilie, în Poezia, nr. 4/2010; Gheorghe Neagu, în Oglinda literară, nr. 100/2010; Ovidiu Pecican,
în Tribuna, nr. 204/2011; Laura Cricoveanu, în Fereastra, nr. 2/2011.
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Despre Epigramele cu care-a debutat Iulian Dămăcuș
Petru Poantă zice că se remarcă prin ”diversitate tematică”
și că ”excelează în jocurile subtile ale limbajului” și ”în surprinderea unor ambiguități ilariante ale realității”, configurînd pînă la urmă ”o imagine de infern vesel a societății
românești contemporane.” Unora li s-a stins hazul, dar
destule rămîn încă probă de virtuozitate aluzivă și de joc
de-a sarcasmul gratuit (precum această Romanță: ”Vezi lebedele din Apus,/ toate s-au dus, toate s-au dus./ Iar ciorile din Răsărit,/ au revenit, au revenit”). Gratuite sau educative, fie în catren, fie în distih, epigramele joacă și la
Dămăcuș pe efecte de paradox și ambiguitate, cu mici învîrteli de inteligență corosivă. Ceva din această stilistică
speculativă care se joacă în ambiguități trece și-n scrierea de haiku-uri, și ele dispuse la literalități de premeditată confuzie: ”Un corn de lună -/ Cealaltă a fost împărțită/
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de îndrăgostiți”. Plachetuța Pînza de păianjen are unitate
de motiv (scontată, firește; pe cît poate, poetul ține, în tot
artizanatul japonez, la unitatea pretextului liric, ca-ntr-o
premeditare tematică) și o dispoziție euforică a notațiilor,
culese în genere dintre imponderabile: ”În somn/ rîndunica tresare/ Cade prima frunză”. Dar o notă epigramatică e constantă în toată japonezeria. De altfel, în prefața la
prima culegere mai consistentă din acest artizanat (Cînd
singurătatea), Bodan I. Pascu și zice că ”spiritul profund
care îl caracterizează /…/ este acela de epigramist”. Creioanele japoneze, cu vîrf diafan de regulă, se exersează în
mici desene ironice, de vag sarcasm: ”Pe plajă -/ sirene/
mîncînd semințe”. Sau: ”Copii deștepți -/ pentru a sculpta
un cap/ aleg bostanul” etc. Nu lipsesc, desigur, probele de
sensibilitate a privirii, concretizate în boabe de pastel, dar
moralismul ironic își face mereu loc: ”Grăbiții -/ de la înmormîntare/ merg la o bere”. Nici ”bahicele” nu-s altceva
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decît tot notații de ironie suavă: ”Bătrînul cal -/ o ia mereu spre crîșmă/ Inutil, biciul”. Acest epigramism domesticit în fulguranțe japoneze e semn că prima dintre virtuțile
lirice ale lui Dămăcuș rămîne inteligența, pusă să speculeze pe seama realului. Nu pot decît să-i dau dreptate lui
Șerban Codrin, care, în prefața altei culegeri (Pînza de păianjen), îl face pe Dămăcuș să ”debordeze de inteligență și
ironie”, deși tocmai din placheta prefațată ironia s-a retras
și a lăsat locul sensibilității picturale pure. Instantanee fixate în sensibilitate, fotogramele lui Dămăcuș developează din inefabil: ”În indigoul nopții -/ strîmb decupați/ vechii mesteceni”; ”Două fire de iarbă/ se împreună/ în rugăciune” etc. Sau transformă inefabilul în stare: ”Sub stropii ploii/ frunzele vișinilor/ clape de pian -/ Pe geamul întredeschis/ o partitură de jazz”. Imaginația seminală abia
înflorește, dar coloristica e pregnantă. Cam toată această
cultură de japonezerii se exersează în captații de inefabile
și-n modulații de sensibilitate picturală și a fost strînsă laolaltă în antologia E plin de petale paharul uitat… din 2011.
Seria ”românească” a volumelor începe cu Galeria cu
tablouri. Ar fi, așadar, tot o poetică a privirii, dar ochiul
românesc al lui Dămăcuș nu mai vede irizările de real pe
care le vedea cel nipon. Nu mai e un ochi eufemizant, ci,
dimpotrivă, unul ”realist”, de percepții acute, în manieră
fals ”prozastică”. Inteligența revine ca virtute contemplativă și ea organizează, pe joc intertextual (aici, dar nu numai), parada cam grotescă a realelor, tratate cu sarcasm
conținut: ”Păsări în lungi cohorte/ noutățile/ informațiile/
publicitatea/ prețurile/ sloganurile/ previziunile/ Răscolindu-ne viața cu strigătele lor!/ invadează/ casele/ metroul/
străzile/ liniștea muntelui/ pușcăriile/ Blagoslovită lume!”
(Belșug). Realismul ”portretistic” (exersat și pe temele memoriei, cu toate că acestea sunt mai afectivizate) e unul de
incizii directe, fără metaforisme inutile, orientat spre scriitura de transpunere: ”Făcea cu greu primii pași/ după ce
se rostogolea/ din pat/ Oasele-i trosneau/ iar gura-i scuipa/ blesteme/ nu scăpa nimeni și nimic!/ Din ceea ce-l supărase/ în ajun/ sau cine știe cînd,/ decantate aluviuni/ împuiau/ în flori otrăvite/ care savurau/ tristețea zilelor mohorîte” etc. (Dimineața). Chiar și-n notațiile de hieratisme, Dămăcuș ține un realism descriptiv, abia amenințat de
nostalgia solemnității: ”Smeriți/ Domnul și Doamna/ țin
pe palme/ mîndra ctitorie/ Floare dalbă/ din două tulpini/
Alături/ coconii domnești/ așteptînd/ sceptrul sau pribegia/ Prin ochii lor/ se tot uita țara/ de veacuri/ Dacă plugul
lucește/ dacă-i la fel/ de lată și de lungă/ brazda” (Tablou).
Poetul nu se mai lasă păcălit de falsele străluciri ale iluziei
(estetice sau de alt gen), căci experiența sa a realului e una
strict deceptivă: ”Voiam să scriu/ despre flori/ Buchetul de
flori/ de mai ieri/ se ofilise/ iar apa din vază/ puțea îngrozitor/ Floarea de cactus/ semăna cu un gramofon turtit/ sau
cu un sex/ de bătrîn depravat” etc. (Flori). Partitura oferită
de real e una strict grotescă, de care poetul se distanțează
cu sarcasm, dar se și apropie cu o subtextuală compătimire: ”Chiar lîngă vilele/ marelui oraș/ Niște căsuțe/ de carton/ Înăuntru/ bărbați, femei, copii/ Adevărați/ Printre
căsuțe/ cîinii aleargă/ (prietenește)/ șobolanii/ Toată lumea așteaptă/ vizita (promisă)/ a primarului/ Un buldozer/ îi netezește drumul” (Vizita). De altminteri, tocmai
această afectivitate subtextuală e principiul eficient al poemelor căci sub scriitura realistă Dămăcuș ascunde o sen-
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sibilitate înduioșată și prin ea vrea să recupereze măcar
ecoul idealelor agresate, măcar amintirea semnelor sacre:
”Gurile clopotelor/ strigă/ înspăimîntate/ în cenușiul puturos/ al ceței/ care invadează piața/ și alungă soarele/ Ceața
macină turlele/ iar clopotele/ rămîn suspendate/ de strigătul lor” (Clopotele). Realistica notației, aparenta ei insensibilitate, ca și apetitul inteligent folosit al caricaturizării,
joacă toate în conservarea (nu de tot clandestină) a unui
fond de sensibilitate rănită ori baremi ofensată de structura detracată a realului.
O evidentă revenire a niponismului se petrece în Viespar în orbite, chiar dacă acum e vorba doar de o componentă integrată. Poemele iau însă de pretext o fotografie de
pastel pe care o prelucrează în cod reflexiv și hieratic, dar
nu fără grave cedări în fața emfazelor: ”Crescute/ cu icnete din/ mai adînc/ dar/ mai sus ca toate/ două trestii/ străpung/ cercuri de apă și foc/ Strigîndu-și/ setea de/ aripi
și/ cerul/ atît de albastru!...” Uneori, cînd vrea să dramatizeze tabloul, emfazele și retorismul îl acoperă cu totul:
”Sub sprînceana iernii/ urlete de lupi/ închid ochiul nopții/
învinețit de hăituielile/ vîntului/ Dinți albi sfîrtecă/ ziduri
betegite/ Zăpada crudă/ se vălurește/ Urletele/ lupilor din
noi/ adulmecînd/ tăcerea ori cîntul/ ultimului corb…” Mai
curate, fără preocupări de moralizare a notațiilor, sunt desenele pur japoneze, consumate în imanența pură a imaginii: ”Din păr/ de la mijloc/ cade/ prima/ pară/ de/ vară/
ca/ o/ pară/ de/ foc”. În general însă poetul vrea neapărat să întoarcă aici notațiile de peisaj stilizat în compoziții
dramatice de condiție și atunci sloboade rafale de patetisme: ”În Lună împietri/ ultimul val al nopții/ Pești arcuiți/
se întretăiau cu/ urletele himerelor/ Caracatițele mă priveau/ lacome/ devorat de/ lumina astrului/ Pe creastă,/ un
trup îndoit sub/ povara unei aripi” etc. Nostalgiile diafane, anamnezele ”paradisiace” regăsesc și ele stilistica ”naivă” a iconografiei, lucrînd cu sensibilitatea la vedere: ”În
traista cu flori dalbe -/ toate merele satului/ Voci de copii/
urmărite de Irozii/ nopții -/ îl caută pe Prunc/ Niciodată
mere mai roșii/ mere mai dulci/ De acum/ pînă-n vecie!...”
O vagă religiozitate topită în peisaje devine mai activă și
mai precisă (ca reflecție) în amplul poem dedicat Sf. Augustin. Nu-i, însă, religiozitate interiorizată, ci religiozitate de teme, de colocviu, cum e și cea din poemele puse în
finalul antologiei de la Dacia (Iulian și Toma).
Un volum cu schepsis e Triptice, măcar în prima parte,
în care fiecare motiv e vizionat în trei secvențe sau dezvoltat într-un filmuleț de trei momente. E, cu siguranță, volumul în care sunt etalate cel mai vizibil disponibilitățile
de adaptare la modulații diferite ale lui Dămăcuș. Deși pe
un fond unitar, fără rupturi grave de retorică, poemele
sunt modulate în spiritul ”motivului” pe care-l monografiază, cu amestec de tonuri (ba glumeț și ironic, ba solemn;
ba melancolic, ba sarcastic; suav sau, dimpotrivă, bolovănos). E o suplețe de școală, de rafinament, de vreme ce
nu pune în primejdie coerența atitudinală. Dar un cor de
voci diferite tot strînge Dămăcuș. Se aude, mai groasă între toate, chiar și vocea lui Aron Cotruș: ”…ce n-a făcut/
neam de neamul lui:/ a scos cuțitul/ și-a luat o săcure/ și
s-ar fi tras către pădure/ a răzbunare/ pe orice bidiganie/
răpitoare!” etc. (Triptic cu spînzurați). Se adună și peisaje trase anume în expresionism: ”Apoi/ o pasăre neagră/
începu să muște/ din străluminata fața Sa/ și picuri roșii/
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plîngeau la Apus/ și ziua hohotea./ Sughițurile păsării negre/ scotoceau/ cuibarele de lilieci/ și orbitele bufnițelor//
Soarele/ sfințește apa/ un clopot trist/ cădelnițează” (Triptic cu soare). Expresionismul e însă de metodă, de dilatare și umflare, căci de îndată ce-l practică Dămăcuș recurge spontan la radicale emfatice: ”Spinii acestrali -/ numirea aceea,/ Răspunsurile/ îneacă întrebările,/ deformate de
hieroglifele/ ciorilor/ înotînd” etc. (Triptic cu ciulini). Revine și scriitura sarcastic-realistă din Galeria cu tablouri:
”Paturi se mută/ în compartimentele/ cu becuri de bordel./
Cărțarii se zbat pentru/ o bere sau un deț./ Micul dejun:/
sticle cu lapte se destupă/ gîlgîituri,/ pardonuri,/ molfăieli/ sughițuri de coteț” etc. (Triptic cu navetiști). Lîngă ea,
scriitura de solemne și de pietăți: ”Semănătoru-și aruncă și grîul/ și speranța în brazda de pe luncă/ Picioarele și
ochii/ de-ngrijorare-i sînger/ Da-n orice bob din brazdă/
înmugurește-un înger” (Triptic cu înger). Un cor, însă, pe
care poetul îl armonizează în melancolie (chiar și acolo
unde-o dă pe glumeață). Setul de poeme libere din Violete nu-i altfel decît tripticele; cu diferența că neavînd limită prestabilită imaginația dă năvală și face temerități, nu
toate cu efect liric (ba din contră, cele mai multe cu efect
bombastic: ”În abisul sferei/ irizări trădează neștiutele
nopții/ desenate-n alcovuri, năclăite pe ziduri/ înșurubate
pe coloane./ Vremea marilor lovituri – lupii își rup/ foa-

mea/ în țipete de cristal/ ghearele-și înfig/ adînc în zidul
de frig” etc. (Mărul). Pe sub fiecare aluviune stă un fel de
parabolă, de epică simbolică, dar nu prea simplu de developat de sub vrejurile încîlcite ale dezlănțuirii imaginative.
Dămăcuș mobilizează prea multe și prea în forță, așa încît acuratețea stărilor abia se mai poate ghici. O melancolie ”paradisiacă” precum cea din Fereastră, bunăoară, pune
tot cosmosul la treabă, obligîndu-l să dea spectacol excesiv: ”Ploaia bate în fereastra amintirilor/ venind cu glasul
de clopot/ Picături grele de cer înfloresc pîrîul din / fața
casei/ Cer și pămînt într-o horă nebună/ tropotitul a mii
de opinci într-un ritm/ care sparge ecoul și fulgeră bolta,
la/ îndemnul vîntului/ ce-și plimbă degetele nervoase/ pe
crengile încordate” etc. E chiar de mirare cum poate coabita o asemenea învălmășeală cu disciplina hieratică a imaginii din poemele pe model japonez: ”Încă n-au explodat/
mugurii/ în păienjenișul grădinii/ dar/ sub rănile abia închise/ ale sufletului/ freamătă/ trandafirul” (Anotimp). Fiind Dămăcuș poet de disponibilități, se poate, chiar dacă
stă mai rău cu administrația propriei imaginații atunci
cînd aceasta dă-n clocot. Ion Mureșan i-a apreciat ”gustul
pentru perspectiva parodică” și cel pentru ”jocul lejer-muzical al cuvintelor”, dar acestea nu sunt decît ingrediente
depatetizante într-o formulă care-și caută consistența vizionară. Și o caută cam gripînd motorul.

Geo Vasile

Miresmele, culorile, sunetele îşi
răspund

c

Conform operei “Aut-Aut” a lui Søren Kierkegaard
stadiul estetic este forma de viaţă în care omul are comportamentul celui ce refuză orice angajare sau legământ
durabil, tot căutând clipa efemeră a propriei realizări,
sub zodia noutăţii şi aventurii. Fapt e că estetul, ce-şi
găseşte simbolul cel mai notoriu în “Don Giovanni” de
Mozart, îşi propune să facă din propria viaţă o operă de
artă (vezi d’Annunzio sau Oscar Wilde), departe de orice
monotonie, stârnind cele mai spumoase şi insolite emoţii. Cu toate astea, dincolo de aparenţa ei voioasă şi strălucitoare, viaţa estetică sfârşeşte în fundătura plictisului
şi a falimentului existenţial, subsecvent vanităţii plăcerii. Astfel, trăind clipa şi evitând povara opţiunilor, altfel
spus “alegând să nu aleagă”, estetul sfârşeşte prin a renunţa la o identitate proprie, şi prin a presimţi în chip disperat golul propriei existenţe, fără vreun reper sau rost.
În schimb, stadiul etic este momentul în care omul, “alegând să aleagă”, sau asumându-şi pe deplin răspunderea propriei libertăţi, se angajează într-o cauză căreia îi
rămâne fidel. Cu alte cuvinte, viaţa etică se întemeiază
pe continuitatea sinelui şi a crezului, individul supunându-se unei forme sau unui model universal de comportament, ce implică, în locul dorinţei de “excepţionalitate”, opţiunea pentru “normalitate”. Chiar dacă se plasează pe un plan mai înalt decât viaţa estetică, viaţa etică e
şi ea menită falimentului. Adevărul e că nici omul etic
nu poate să nu-şi recunoască propria finitudine păcătoa-
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să, de unde şi “căinţa” finală.
În plus, indvidul nu reuşeşte nici de data această să-şi
regăsească propria singularitate genuină. Cu atât mai
mult cu cât în fiecare dintre noi există un dor de infinit ce nu se poate subsuma unei liniştite, predictibile, existenţe. De-aici nevoia
unei experienţe mai profunde prin care individul, ridicându-se deasupra zbuciumului şi disperării înrădăcinate în orice tip de viaţă ( de la bancher la boschetar), va să
capete “identitatea ” trestiei gânditoare pascaliene. Stadiul religios, căci despre el va fi vorba, este cel al credinţei, în cazul nostru, al ortodoxiei înţelese ca “relaţie” cu
absolutul, sau stadiul în care individul, depăşind limitele vieţii etice şi raţionale, se deschide ireversibil către
Dumnezeu, reuşind să-şi învingă zbuciumul, eşecul şi
disperarea implicite plămadei umane.
Toate aceste consideraţii ne-au fost sugerate de cartea
de poezii Floare de har (Editura Semne, 2012, 148 p.), a
noua, semnată de Iordache Grecu (n. 1952, Tecuci), cel
ce din 1992 se va călugări, sub numele de Ignatie, fiind
în prezent ieromonah, slujitor la mânăstirea Cernica. Iată
o mostră a condiţiei jertfelnice a poetului, una din multele pilde de ars poetica: “Cu lyra lui Orfeu în spate/urca
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încet drumeagul/printre astre/pline de dor/şi de iubire/şi
sângera cărarea/în urma lui/departe în amurg.” Aproape
toate poeziile pledează pentru întoarcerea omului de la
fărădelegea ruinătoare a celui fără de Dumnezeu la obârşia lui naturală de care s-a rupt, pentru reconectarea releelor abolite dintre om şi tainele dumnezeieşti ale creaţiei sale universale (faună, floră magnifică, seculară sau
umilă, smerită, efemeră, ape stătătoare sau valuri învolburate ale mării, strălucitul spectacol sideral generând
anotimpuri, fiecare cu rodul şi rostul său).
Cartea este un nesfârşit imn franciscan în cheie minimalist-aforistică, o închinare, laudatio şi rugăciune luminii cereşti (rodnicie, vis, dulceaţă, noimă) , ce impun
un talent şi un imaginar cu performanţe prozodice, plastice şi cromatice demne de marii noştri poeţi
interbelici: de la Ion Pillat la V. Voiculescu, de la Lucian Blaga la Tudor Arghezi, Ioan Alexandru, Daniel Turcea (căruia i se dedică poemul “Atât de tânăr”), Dan Laurenţiu (în ultimii săi ani de viaţă) etc.:
“Toate se deschid să primească/Lumina din cer, dumnezeiască/. Toate făcute de Domnul sunt bune./
Până şi privighetoarea o spune./
Pe ramul de salcie cântă/În noaptea Învierii cea sfântă./Numai omul
bezmetic, străin şi stingher/A uitat
cu totul de cer./Priveşte în sus întro doară/ Când gândurile încep să îl
doară./Inima dă buzna în el/Ca un
val care suie rebel”. Încă din start,
poetul pune semnul egalităţii între
zborul poetic, curăţia sufletească,
slăvirea lui Dumnezeu şi poezie.
Microcosmosul ce împresoară şi străjuie mânăstirea în care s-a
retras devine pentru Ignatie Grecu o dioramă a peisajului
românesc, a poeziei româneşti şi universale în care miresmele, culorile şi sunetele îşi răspund, şi din care poetul se împărtăşeşte, prilej de trezvie şi totodată lepădare de timp şi de obşteasca ţărână. Dacă ar fi să ne oprim
doar la trei cuvinte-cheie ale cărţii, teiul (sfânt încă la
Eminescu), rândunelele şi ciocârlia, vom putea deduce
simbolistica de excepţie, deşi discretă şi aluzivă, pe care
se înalţă zidirea lirică. Teiul este „catedrala miresmelor,/
candelabru imens/cu braţele pline/aprinse de flori”, o danie cerească „pentru cei muritori”. Întoarcerea rândunelelor marchează echinocţiul de primăvară, zborul lor fiind o partitură celestă: „suveici ţesând/prin iţe nevăzute/ale văzduhului/fugare note/într-o albastră, cerească
simfonie”. Privighetoarea, căreia John Keats i-a dedicat
o Odă, umple de farmec nopţile de veghe ale poetului,
făcându-l să uite de primejdiile zilei. Cântecul ei magic
şi excesiv de intens sugerează perfecţiunea şi totodată
fragilitatea fericirii, fiind un legământ intim între iubire
şi moarte. Să ascultăm aşadar „Privighetorile”: „Atât au
cântat/Din seară până-n zori/Din zori până-n seară/Că
potirul cerului s-a umplut/Dând pe dinafară”.
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Întreg universul oferit de Ignatie Grecu este pătruns
de rezonanţă cristică şi taina împărtăşaniei; este o redescoperire a poeziei pure ca rugăciune a inimii, a se citi
textul „Zăpezile”, un alt laitmotiv al transfigurărilor ce
apropie cartea de marele repertoriu religios al Europei
(Rilke, Claudel, Pierre Emmanuel etc.). Artizan şi senzor al inefabilului, al revelaţiilor şi epifaniilor Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh, poetul scrie: „Abur de pâine/soarele iese/din cuptorul mării,/rotund şi mare/ca o pâine/
bine rumenită,//Luaţi, mâncaţi!... Poetul nostru călugăr
este un om extrem de cultivat, dovadă şi această ars poetica amintind de sonetistul Michelangelo: „A trăi fiece
cuvânt în parte./A suferi mult pentru fiecare./Când aşterni pe hârtie un cuvânt/desprins
din viaţă e/ca dintr-un munte de
marmură/o statuie/singură mergând”. Taumaturg atotştiutor al legăturilor şi rosturilor naturii, poetul hăruit, se pare, extrasenzorial, percepe nu doar îngerii-n zbor,
soli ai raiului sau umbrele plopilor
înmormântaţi de ape, ci si lumina
adumbrită a paşilor Dumnezeului
nostru ca pe-o „făclie/tremurând/
la chindie”.
O frumoasă, inedită, metaforă
probează nivelul unui poet inspirat, profesionist, demn de luat în
seamă de marii noştri Editori, de
critici, de U.S.R., precum şi de înaltele foruri culturale ale Bisericii
noastre de pretutindeni : „Cerul eatât de albastru/că-ţi vezi sufletul
prin el”. Frumuseţea unică a poeziei călugărului de la Cernica constă într-o fericită simbioză între învăţătura creştin-ortodoxă şi metaforă, între forţa credinţei şi performanţa estetică şi etică: „Deget al lui Dumnezeu/atingându-ne-n creştet/luminează/întunericul din noi!”/Mult
timp după aceea/vom străluci/ca Moise coborând/din
munte/cu Tablele Legii în braţe”.
Crin ales de Domnul spre a vesti mireasma cea fără
pereche a nemuririi celor credincioşi, Ignatie Grecu îşi
defineşte poezia drept „adierea inimii în rugăciune”, o
„floare de har”. Cartea nu exclude dileme existenţiale, însingurarea până la depresie („Obosit”), aluzii biografice la prima tinereţe de mirean a poetului îndrăgostit
(„Eram tânăr, iubeam”, „Totuşi”, „Atât de departe”), metamorfoze în maniera poetului latin Ovidiu sau motivul
universal imitatio Christi.
Floare de har este rodul unei îndelungate strădanii şi
a unei vocaţii, o mărturie a omului iluminat de Versul
ceresc. Dacă ar fi să propunem poetului Ignatie Grecu
un motto pentru cartea sa, acesta ar fi un text emblematic din toate punctele de vedere: „Poezia mea - trecătoare pânză a cuvântului/pe care s-a întipărit/ca prin minune/pentru totdeauna/chipul Tău, Doamne!”. Un crez indelelebil al slujitorului Bisericii şi al Poeziei.
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Constantin Coroiu

c

Mircea Eliade şi hermeneutul său

Citind şi comentând masivul volum de mărturii, comentarii şi documente “Fost-a Eliade necredincios?”, publicat recent de Mircea Handoca, la TIPOMOLDOVA, dar
şi memoriile de dincolo de mormânt ale lui Adrian Marino din “Viaţa unui om singur”, m-au interesat relaţiile autorului “Dicţionarului de idei literare” cu istoricul religiilor.
Marino l-a vizitat prima dată pe Mircea Eliade în 1975,
la Paris, împreună cu Vasile Nicolescu, înalt funcţionar în
sistemul “culturii socialiste”, nu tocmai agreat în epocă. La
scurt timp, îi schiţa lui Eliade un portret în volumul “Caiete europene”, apărut în 1976: “Sfios, aproape timid, lipsit
de orice morgă… Îl simţim ataşat culturii române, limbii
române, în care, de altfel, gândeşte şi scrie. Se discută deschis, sincer, în spirit constructiv. Este un adevărat savant
român, modern, poliglot, cu deschidere spre universalitate. Hermeneutica simbolurilor pe care o practică dă sugestii importante şi hermeneuticii ideilor literare pe care încerc să o pun la punct chiar acum la Paris şi la Cluj. L-am
mai revăzut încă de două ori, la fel de discret, de afabil, de
profund, serviabil, spontan, candid şi deloc exorbitant, deloc <<genul genial>>, frenetic şi cabotin, care m-a făcut
cândva să sufăr cumplit”.
Poate că dacă n-am avea destul de proaspete în minte memoriile lui Marino, am ezita în identificarea sursei cumplitei “suferinţi” a lui Marino ori nu ne-ar interesa
prea mult. Aşa, nu ne este deloc greu şi nici indiferent să
observăm că cel vizat este nimeni altul decât G. Călinescu.
Mai edificator însă în privinţa umorilor, e drept nu genialoide, dacă nu cumva în privinţa caracterului lui Marino,
mi se pare faptul că însuşi cel portretizat atât de elogios în
“Carnete” (în paranteză fie spus, scriere pe alocuri, şi anume prin părţile esenţiale, psihanalizabilă, cum mi-am permis s-o calific chiar în interviul pe care i-l luam autorului la apariţia ei) avea să cunoască serioase modificări de
imagine în viziunea hermeneutului de la Cluj. Astfel, ne
informează Marino, Mircea Eliade “nu avea nici o educaţie şi sensibilitate efectiv artistică. Pictura şi muzica nu-i
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spuneau nimic”. Generaţia al cărei lider unanim recunoscut a fost? Ei bine, deşi un detractor feroce al lui Călinescu,
Marino împărtăşeşte definiţia de un laconism ghilotinant
a acestuia: “Generaţia bombastică şi Mircea Eliade, critic”.
A trecut o vreme şi la şirul suferinţelor lui Marino produse de Călinescu se adaugă cele pricinuite de “deloc exorbitantul” Mircea Eliade. În “Viaţa unui om singur” un capitol se intitulează “Marele eşec: G. Călinescu”. Dar, se pare,
şi Eliade a constituit în cele din urmă pentru Marino tot un
mare eşec. Deşi a scris o carte fundamentală despre opera marelui savant, Adrian Marino pretinde că îi erau total
necunoscute articolele lui prolegionare! Asta, până la începutul anilor ’80, când “subprodusul”, cum îl califică el, Ioan
Petru Culianu l-a rugat să consulte colecţia “Bunei Vestiri”
şi să-l informeze despre textele în cauză. Şocul lecturii lor,
dezamăgirea trăită l-au determinat să regrete până şi faptul că a scris “Hermeneutica lui Mircea Eliade”! Mai ales că,
fatală coincidenţă, chiar la data când lucrarea intra în atenţia unei edituri pariziene, a avut un alt moment de iluminare; şi-a dat seama că marele cărturar era “curtat, menajat, tolerat” şi folosit de autorităţile româneşti ca agent de
influenţă privind acordarea Premiului Nobel pentru Pace
lui Nicolae Ceauşescu. Scop în care – denunţă după decenii Marino în “Viaţa unui om singur” – fusese “expediat”
la Paris şi Constantin Noica! Iată, deci, un Adrian Marino
nu numai din cale afară de indignat de derapajele lui Eliade, pe care le-a aflat atât de târziu, încât a apucat să… comită, vai, “Hermeneutica…”, ci şi foarte bine informat, de
vreme ce cunoştea până şi rolul ce i se rezervase profesorului român de la Chicago în jocul de şah propagandistic
al regimului de la Bucureşti. Ca şi în relaţia cu Călinescu,
şi în cea cu savantul român din America, Marino se descoperă a fi o victimă inocentă, mai ales că din cauza lui Eliade ar fi intrat în vizorul Securităţii…
Dar până la asemenea… iluminări, fuseseră atâtea de
admirat la cel care, am văzut, la data apariţiei “Caietelor
europene” constituia pentru Marino un exemplu cataliza-
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tor, aşa cum reiese cu claritate şi din dedicaţia pe care i-o
adresează lui Eliade pe cartea amintită. Mircea Handoca
înregistrează, între altele, că eseul despre Brâncuşi şi alte
cărţi ale lui Eliade au fost recenzate, în zece reviste din
ţară, de un Marino extaziat, care a văzut în autorul lor un
antemergător în efortul de “deprovincializare a spiritului
criticii româneşti”. La apariţia, în România, a volumului
“Contribuţii biobibliografice” al lui Mircea Handoca, Marino îi trimite lui Eliade o telegramă prin care îl “anunţă euforic”. Unele caracterizări, scrie Handoca, “ar putea
fi considerate piruete ce cochetează cu protocronismul”,
şi exemplifică citând: “Mircea Eliade poate fi considerat,
fără îndoială, chiar unul din contemporanii şi chiar precursorii spiritelor celor mai avansate şi militante în acest
domeniu, Etiemble şi Rene Wellek în literatura comparată, Kenneth Clark în critica plastică”. (Se pare că la acea
dată, Marino nu-şi dăduse încă seama că lui Eliade pictura nu-i spunea nimic…). Defectele omului şi scriitorului
i se dezvăluie tot mai mult lui Marino pe măsură ce trece
timpul. Unul dintre ele e că “Mircea Eliade iubea succesul, publicitatea, notorietatea. Şi nu numai din egotism şi
egoism superior, dar şi ca metodă de promovare ştiinţifică şi literară. De unde zeci de notaţii pe tema ecourilor favorabile pe care le înregistrează peste tot: premii, omagii
academice, distincţii, recompense etc.” În ce priveşte atitudinea faţă de România, ne spune Marino în memoriile
publicate după cinci ani de la moarte, pe Eliade nu-l interesau decât succesul şi publicitatea. El “declara fără nici o
jenă: <<România nu mă interesează decât dacă sunt publicat>>. Prima întrebare pe care mi-o punea era următoarea: <<Cine a mai scris despre mine?>>. Devenise o
adevărată fixaţie. Puţin îi păsa, în realitate, de soarta culturii noastre. Sau, în orice caz, o astfel de preocupare era
cu totul secundară. Îmi venea să-i spun: <<Dar, domnule Eliade, problemele noastre reale, de esenţă, sunt altele, sunt mai grave: teroarea totalitară, cenzura etc. Pe el îl
interesau doar afirmarea şi publicitatea strict personală”.
Mai grav însă, dacă ar fi să-i acordăm credit lui Marino, e
că “Eliade era dispus să meargă foarte departe cu <<colaborarea>> sa cu regimul comunist”. Faţă de această afir-

maţie, Mircea Handoca procedează corect reproducând
dedicaţia lui Marino pe chiar “Hermeneutica…”oferită lui
Dumitru Popescu, secretar cu probleme de propagandă
al C.C. al P.C.R., omul care controla totul la acel moment
în cultura, arta şi publicistica românească. Era anul 1980:
“Tovarăşului Dumitru Popescu, cu multe mulţumiri şi recunoştinţă pentru sprijinul decisiv acordat apariţiei acestei cărţi – o <<premieră absolută>>, cu rugămintea de a
o apăra în continuare de loviturile joase, murdare ale odiosului Vasile Nicolescu, satrapul presei literare româneşti.
Omagiul lui Adrian Marino”.
La urma urmei, nu trebuie să-i facem o vină unui autor pentru că i-a oferit unui lider al partidului o carte cu
autograf şi nici măcar că, la un moment dat, a făcut o referire la Ceauşescu. Contează conţinutul şi tonul dedicaţiei,
mai ales când critici o personalitate ca Mircea Eliade pentru că nu l-ar fi interesat problemele “de esenţă” ale României acelei vremi, reproşându-i de fapt în subtext că nu ia
poziţie faţă de ce se întâmpla aici. Pe de altă parte, nu-mi
este greu să-mi imaginez aerul cel puţin condescendentironic, dacă nu dispreţuitor, cu care Dumitru Popescu –
altminteri inteligent, cultivat şi bun cunoscător al psihologiei intelectualului şi scriitorului român - a citit “subalterna” dedicaţie, ca să folosesc şi eu epitetul lui Andrei
Pleşu caracterizând misivele teoreticianului ideilor literare către Constantin Noica. Apropo, filosoful de la Păltiniş
va fi şi el persiflat, după ce Marino, cucerit de originalitatea operei sale hermeneutice, îi ridicase osanale.
În “Istoria critică a literaturii române”, Nicolae Manolescu observă cu acuitate: “Memoriile reprezintă cea din
urmă şansă a lui Eliade de a se împăca cu istoria (şi literară)”. Şansă – crede criticul – pe care Eliade a ratato. Schimbând ceea ce e de schimbat, am putea spune că
şi Adrian Marino, memorialistul din “Viaţa unui om singur”, a ratat şansa de a se împăca nu cu marea istorie, dar
măcar cu istoria literară. O întrebare mi se pare legitimă:
cât şi cum se va resimţi în continuare posteritatea celor
doi cărturari iluştri de ceea ce-au ratat în ipostaza de memorialişti?! Răspunsul îl va da, dacă îl va da, numai neiertătorul timp.

Dumitru Mateescu

p

O NOUĂ TEORIE A CATEGORIILOR

Punctul de plecare al noii teoriei a categoriilor filosofice pe care o elaborez îl constituie o teorie inedită a limbajului. Limbajul este înţeles ca ansamblul metodelor de
comunicare,de transfer al soluţiilor. Noţiunile sunt rezultate şi sintetizează rezultate ale acţiunilor. ale evenimentelor. Sensul noţiunii este indicat de modul in care se raportează la referent,deci de ansamblul metodelor congruente in raport cu referentul. Conceptul este noţiunea examinată din perspectiva sensului.
Se numeşte categorie filosofică acel concept al cărui
referent este un eveniment sau o acţiune efectuată de toate entităţile finite. Orice acţiune,eveniment este şi o metodă rezolvativă. Se numeşte concept filosofic acel concept al cărui referent este un eveniment,o acţiune care este
efectuată de clase mari de entităţi finite dar nu de toate. Acţiunile,evenimentele,reuşite sau nu, au structuri ca-
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racteristice. Conceptele sunt definite inclusiv in raport cu
acţiunile,evenimentele,reuşite în primul rând. Conceptele se introduc prin definiţii. Definiţiile au structuri logice
care sunt tautologii,dacă sunt categorii filosofice sau realizabile in cazul conceptelor filosofice. Putem conchide că
o categorie filosofică este un concept care are referentul un eveniment.(o acţiune), efectuat(a) de toate entităţile finite şi are structura o tautologie,o teză logică(care in
profunzime este o inferenţă disjunctiv categorică). Acţiunile sunt rezolvative, entităţile finite fiind cu lipsuri tind
să se completeze şi efectuează, provoacă, acţiuni, evenimente in direcţia completării. Din acest punct de vedere
scopul oricărei acţiuni, eveniment, este alăturarea la ce se
posedă a unor noi elemente lipsă, iar metoda este o conjunctie de combinaţii operaţionale care în cursul acţiunii
apar şi prin un ansamblu de reguli. Rezultă ideea că orice
HYPERION

155

categorie filosofică se referă la structuri acţionalist-rezolvatiste care pot fi scrise logico-formal şi modal, pot fi puse
in corelaţii şi cercetate. Prin aceasta am deschis o nouă direcţie de cercetare in teoria categoriilor filosofice, direcţia logic-structurală. Ea se alătură modalităţii ontologice a lui Aristotel, şi epistemologice a lui I. Kant de investigare a categoriilor filosofice. Direcţia logico-structurală
de cercetare a categoriilor filosofice,pe care am elaborat-o,
cum se observă, cere definirea categoriilor,determinarea
structurii lor logico-formale şi modale,cercetarea echivalenţelor acestora,punerea in corelaţii cu structurile altor
categorii şi cu acelea ale conceptelor filosofice şi specularea filosofică,în limbaj natural, a rezultatelor. Se obţin alte
categorii filosofice decât cele reţinute până acum, se construieşte o nouă filosofie.
Am pornit de la rezolvare care este este fiinţarea şi urmăreşte completarea entităţilor.
Categoriile filosofice sunt in număr de nouă şi sunt următoarele:
1.Rezolvarea sau fiinţarea. Structura ei este incercarea
cu succes şi eşec şi anume inferenţa disjunctiv categorică.
Formal R1p=((ØcØdÚcÚd)=((cÚd)Øc)Éd şi logico
modal este o relaţie reflexivă.intenţia generează intenţie.
Expresiile pot fi cercetate şi echivalenţele îi indică însuşirile.
2.Spaţiul este sistemul egalizării prin transmitere de soluţii si este caracterizat prin expresia:când două entităţi se
intâlnesc atunci ele tind spre egalizare,cdÉc=d ceea ce este
o altă formă a inferenţei disjunctiv categorice şi anume
Z1p=((ØcÚØd)Ú(cd)) ceea ce este MtpÉMtp metoda
se autogenerează.sau intenţia altuia sau metoda agentului.
ItØpÚMtp. Spaţiul este rezolvarea,fiinţarea altuia,sistemul
altuia.
3.Existenţa sau soluţia.Lipsa generează rezolvarea iar
această implicare este existenţa sau soluţia.Existenţa este o
permanentă generare de rezolvări de către lipsuri,Lipsurile
sunt diferenţe intre entităţi şi logico modal sunt două scopuri .Dacă nu ar fi lipsă la agenţi nu ar fi scopuri diferite.Formal
Stp=((aÚb)(ØaÚØb)É(ØcØdÚcÚd))=((aÚb)(cÚd)
É(abÚcÚd)). Calculele conduc la a afirma: existenţa sau
soluţia este opinia condiţionată de conjuncţia finalităţilor agentului.
Stp=SpItpÉBp.
Existenţa interioară este acţiunea efectivă a agentului condiţionată de scopurile sale. Interiorul se exprimă prin exterior(inclusiv prin actiuni) si exteriorul prin
interior(inclusiv prin opinie). Opinia generată de scop se
numeste euresis sau găsit. Soluţia ,existenţa obiectivă este
o anticipare,o ipoteză care este găsită sau nu, iar acest euresis sau găsire este tot o ipoteză condiţionată numai de
scop. Ea este şi intenţia generată de lipsă. Existenţa este o
permanentă căutare-anticipare.
4.Fiinţa sau problema este lipsa in sumă logică cu existenţa şi are structura.
Pb1p=((aÚb)(ØaÚØb))Ú(aÚb)(cÚd)ÉabÚcÚd)).Prin
calcule rezultă: fiinţa sau problema este si opinia generată de ştiinţa din opinie. Ştiinţa este determinarea unei entităţi folosind anumite metode.
Pb1p=KBpÉBp.
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5.Actualitatea este metoda efectivă sau determinarea
metodei de către comunicare. Structura ei este:
5.Atp=((ØcÚØdÚØaÚØbÚcd). Expresia logico-modală a actualităţii este metoda satisfăcută de către comunicare.
5’..Atp=DpÉMtp.
6.Binele este procedura, transmiterea de proceduri.
Bnp=((cÚØc)(dÚØd)). Calculele arată că aceasta este
aceeaşi cu conjuncţia rezolvării şi a spaţiului.
7.Selecţia este
7,Slp=(cÚdÚØcÚØdÚabÚb). Ea inseamnă şi opinia
condiţionată de metodă şi noncerinţe, un non element al
scopului.
Slp=MtpØpÉBp
8,Necesitatea este tranzitivitatea. Aici apare necesitatea
slabă cu trei elemente şi aceea strictă cu patru elemente
mediul fiind metoda.
Lpsp=((cÉa)(aÉd))É(cÉd)
Rezultă ideea că necesitatea slabă are structura
8.’.Lsp=(ØcÚØdÚaÚd) care,in limbajul rezolvatist la
nivel metasistemic este permisiunea(restrânsă) a altuia.
Ea este şi implicarea scopului altui agent de către metoda agentului.
Necesitatea strictă este cu termenul mediu o metodă
si are structura
8’’.Ltp=(aÉcd)(cdÉb)É(aÉb))=(ØcÚØdÚcdÚØaÚb).
Modal,pentru a nu da explicaţii suplimentare,dacă se substituie Øa cu a rezultă că necesitatea strictă este spaţiul generat de metoda din opinia altuia.
Ltp=MtBØpÉZ1p.
9.Voinţa este programul altuia generat de metoda din
opinia agentului. În cazul voinţei proprii agentul se tratează pe sine ca pe un altul.
Wlp=(abÉØaÚØbÉØcØd).Structura acesteia este
izomorfă cu generarea spaţiului interior din intenţie.
Wlp=ItpÉZ2p.
Structurile de mai sus au echivalenţe care imbogăţesc
informaţiile şi fondul de idei despre acele categorii. Ele
pot fi puse in corelaţii intre ele si cu alte concepte filosofice. Toate conceptele filosofice au structuri propoziţionale
şi logic-modale. Putem aprofunda cunoasterea categoriilor filosofice dar si imbogati patrimoniul ideatic al filosofiei cercetand structurile si relatiile dintre structurile categoriilor filosofice de mai sus care sunt ghemuri,noduri informationale. Se desvăluie subtilitati nebanuite.
Cele de mai sus pot fi reţinute fără formule dar dispare o notă de originalitate, de contribuţie la istoria cercetării categoriilor filosofice. Folosind procedura menţionată am obţinut o nouă listă a categoriilor filosofice. Metoda este unică in filosofie, în istoria filosofiei. Cu ajutorul
structurilor logice determinate putem opera cu o anumită
rigoare suplimentară fără diminua,ci din contră,rolul speculaţiei. Se stie ca I. Kant in Prolegomene condiţiona posibilitatea metafizicii de existenta demonstraţiilor a priori
ale dogmelor metafizicii. Folosind structurile rezolvării,
a spaţiului, a necesităţii slabe ,se elaborează o axiomatică
a logicii categoriilor filosofice consolidând baza unei noi
filosofii. Logica obtinuta poate fi studiata si metalogic. În
raport cu aceste trei structuri celelalte devin teoreme. Se
obtin si alte teoreme. Apare o filosofie logicizata. Filosofia se îmbogăţeşte cu aceste rezultate.

Eseu

Isabel VINTILĂ

Copacul şi piatra - arhetipuri ale inconştientului
în scrierile lui Gellu Naum

s

Scrierile lui Naum surprind misterul vieţii vegetale, o natură menită să descrie interiorul, „mlaştinile”. Pe lângă arbore,
simbol complex şi răspândit în numeroase culturi străvechi,
identificăm şi alte arhetipuri precum „iedera”, ca marcă a femininului, a permanenţei şi „feriga”, considerată miraculoasă încă din antichitate. Copacului îi este acordată o atenţie
deosebită în poezia lui Naum, el fiind sinonim cu viaţa interioară, cea autentică. În acelaşi timp, el este în legătură cu lumea cosmică şi cu cea telurică. Metafora copacului-animal,
cu rădăcinile „înfipte” în inconştient şi cu ramurile crescând
în spaţiul realităţii, poate fi explicată prin modul în care se
amestecă „viaţa vegetală”, a regenerării continue, a nemuririi,
cu viaţa conştientă, care abate fiinţa umană din drumul devenirii. El este „năuca descifrare a gesturilor-mame”, simbol al
interiorităţii duale, contrastante, vorbind despre „o aventură, în fond continuă, nelocalizată în timp şi spaţiu”1 a fiinţei
umane:„seara când autobuzele se retrag în noi / şi noi garajele noi muncile crepusculare / noi care cântărim cu precizie
natura semnificantului / semănăm păsări şi ne acuplăm cu
hidra de la Lerna / pe când stăpânii tainici ai planetelor / ne
reconstruiesc şi celelalte // Dar după cum spuneam / a şaptea oară se va naşte copacul-animal / şi nimeni nu va întreba nimic / cuib pe sub cuib ţiglă sub ţiglă scoarţă sub scoarţă / pentru noi nedumerirea agreabilă mâna perfect spălată
pragul neprevizibil / pentru noi călăuza intimă a insatisfacţiei / O dată mai mult aceleaşi degete umede pe feţele noastre / (pe un pământ pătrat pe suprafeţele ademenitoare / năuca descifrare a gesturilor-mame)”2
Trecerea din inconştient în moarte se face tot prin intermediul copacului, suprarealistul imaginându-şi că doarme pe rădăcini vechi „un somn noduros”. „Părăsirea” despre
care pomeneşte Naum se petrece sub imperiul visului unde
diversele feţe ale sinelui îşi fac apariţia ostentativ, zvântânduşi „pletele lungi”. Poetul sugerează că ipostazele eului sunt legate de conştient, adică de starea de semitrezie, prielnică dedublării. Înaintea desprinderii, se instaurează liniştea: „Pe
rădăcini vechi, dormeam un somn / noduros. Pe crengi, fraţii
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mei îşi zvântau / pletele lungi. Vântul încetase. Apoi, deodată,
a / început o părăsire uriaşă”.3
În alt poem, Îmbrăţişează-mă, copacul este din nou la
interferenţa dintre conştient şi inconştient, reprezentate de
această dată de „pasărea de lemn” şi de „pasărea de tablă”.
Lemnul, substanţă primordială, un al cincilea element cosmic, este pus în antiteză cu tabla, metal inferior, materie fără
esenţă. Poetul suprarealist susţine însă că acestea două reprezintă pentru el o conjuncţie alchimică, unitatea lor definindu-i fiinţa. Acel dincolo este din nou presimţit, fapt demonstrat de gestul simbolic de a se uita pe fereastră. „Deschid fereastra măcar să te presimt”, spune în alt poem Naum,
fereastra fiind punctul limită dintre „faţă” şi „suprafaţă”, locul prin care se trece dincolo4. În proza Castelul orbilor, apare un alt indiciu important pentru explicarea acestei imagini
poetice. Gellu Naum spune în acest text că, pentru a putea
călători în timpul somnului, este oportun să deschizi fereastra, practic să te autoeliberezi pentru a putea percepe şi înregistra toate elementele care sunt transmise din inconştient, prin intermediul visului. În acest fragment, apare o altă
imagine, devenită deja clasică la Naum în momentul în care
vrea să pună în antiteză starea conştientă, fără o altă finalitate decât moartea, şi starea inconştientă, care dă continuitate.
Este vorba despre imaginea câinelui, care de această dată este
mort, în putrefacţie şi împresoară oraşul ca o boală: „Ceea ce
nu poate fi privit cu indulgenţă de tine e câinele mort, cadavrul secular, a cărui putrefacţie umple oraşul. O nouă sincopă. Trompele fluturilor crepusculari anunţă apropierea nopţii. Şi e bine să deschizi larg ferestrele, ca să poţi călătorii în
timpul somnului...”5
Revenind la versurile din Îmbrăţişează-mă, trebuie să
spunem că finalul acestora conţine, de fapt, cheia întregii
scrieri: adevărata poezie prinde formă după derularea unui
întreg proces de alchimie a spiritului, materia transformându-se în interiorul „sobei” poetului-alchimist. „Soarele ud”
este, la fel ca şi „Înţeleptul ud” din alt poem, o metaforă a cunoaşterii absolute: „O pasăre de lemn a trecut de pe copac pe
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tabla caselor / copacul aştepta o pasăre de tablă / pentru mine
toate erau perfect conjugate / dar eram pasărea de lemn şi de
tablă care şedea pe un scaun şi se uita pe fereastră // (Îmbrăţişează-mă, soarele meu ud. Toiagul ochilor s-a rătăcit. Cel ce
doarme le împrumută pomilor varul inocenţei noastre. În sobă,
cuvintele trosnesc uşor)”.6
Acestor elemente care se leagă de aria inconştientului, extrem de numeroase şi variate în scrierile lui Gellu Naum, se
opun arhetipurile conştientului care nu fac altceva decât să
accentueze semnificaţia primelor. Printre acestea din urmă
se numără, aşa cum am mai precizat, „statuile”, imagini definitorii ale încremenirii în conştient, „bunica ciumă” care
„umbla în patru labe pe ciment”, câinele, ca imagine a regresului fiinţei şi cocoşii care „cântă în aglomeraţie”, vestind dimineaţa şi trezirea la realitate.
De arhetipul copacului se leagă deseori în lirica lui Naum
piatra. În poemul Dublul, Gellu Naum explică foarte clar
cum decurge alchimia poeziei sale care are la bază „piatra”,
nu alte arhetipuri cosmice. Piatra, cea mai dură formă a pământului-mamă, a profunzimilor din care suprarealistul îşi
trage seva, oferă prospeţimea unei noi specii (Naum o numeşte aici „regn” pentru a ilustra, de fapt, complexitatea legăturilor „mute” de care ţine cont). La fel ca în alte poezii,
misterul nu se revelează prin cuvânt, ci poartă amprenta tăcerii, o formă de comunicare primitivă: „Adept al marilor
legături mute (câţiva au ales aerul / pentru capacităţile lui
de in albastru şi de creuzet) / caut în pietre disponibilităţile unui regn încă nealterabil / şi ierburile îmi sunt propice /
pe când cu fruntea în apă / toporul meu pândeşte nunta de
fier a peştilor”.7
„Trecutul exemplar al pietrelor ne fascina”8, spune Gellu
Naum referindu-se la originile căutate ale fiinţei. Într-un
poem intitulat Hrănirea pietrei susţine că piatra se transformă în anumite condiţii în aur alchimic. Atmosfera descrisă
poate fi comparată cu aceea de la facerea lumii, când materia freamătă, răspunde la orice mişcare prin curgere, bubuire,
prăbuşire. În centrul acestei lumi regăsim din nou androginul, „acel şi aceea”, nealterat. Din dragostea acestui cuplu alchimic se naşte copilul de piatră, care se va transforma apoi
în „aur pur”: „se auzeau curgând cu mare zgomot burlanele din toată lumea / în piepturile noastre creşteau flori şi tunete bubuiau / deasupra creştetului meu încununat / câteva
falii de pământ se prăbuşiseră pământul se cutremura / acela şi aceea se iubeau mâncau flori de salcâm luna îşi revărsa
lumina în părul lor de miere / slăbiciunea se mai încălzea pe
lângă trupurile lor / «e vremea să hrănim copilul» spunea şi
la lucirea lunii copilul lor de piatră se făcea aur pur // ploaia
stătuse norii se zvântau / noi practicam tăcerea lumii”9
Odată aflat misterul, cei doi îşi devoalează propensiunea
către tăcere pentru că iniţiatul nu poate dezvălui nimic din
ceea ce este ascuns, pentru că iniţierea se face numai pe cont
propriu, în urma parcurgerii unui traseu anume. „Fiecare să
caute pentru el”10, cum ar spune Gellu Naum, fără însă să se
contureze într-o formă radicală de solipsism, într-o egolatrie fără scăpare.
Simona Popescu afirma că scrierile suprarealistului român au cunoscut un traseu evolutiv de la o „gramatică” proprie, care schimbă toate regulile, la „gramatica labirintului”,
„un model emblematic pentru filozofia poetică a lui Gellu
Naum – un «sistem» al reţelei, al «reinventării DISCONTINUITĂŢII» necesare, al disponibilităţilor, al valenţelor libere (de interpretare), al derivaţiilor şi ramificaţiilor care duc
spre alte şi alte traiectorii, şi, subadiacent, spre «pânze freatice», spre cadre culturale mai puţin frecventate, dar extrem
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de importante în «ţesătura ansamblului»”11. În gramatica „veselă”, de care vorbeşte Simona Popescu, Naum execută un
exerciţiu de virtuozitate, reconstruind versuri pe baza unora deja existente, eliberând în acest mod „verbul”, şi propriul
sine de orice constrângere lingvistică sau de altă natură. Poemul începe ca un „tratat” de gramatică prin prezentarea „riscurilor genitivului”, pentru ca, până la final, poetul să exemplifice mai multe tipuri de „genitiv”: „A. Riscurile genitivului // 1. Genitivul posesiv / a. Posesorul / Am intrat în casa
lui Goethe / (eronat, propun: Am ieşi din casă în Goethe) / b.
obiectul posedat / Cupa tristă, sarea mării. / (eronat, propun:
Supa tristă sare marea) // 2. Genitivul dependenţei / Totuşi
surorile lui Cocles au fiert acest bilet atât de gânditor. / (eronat, propun: Totuşi, surorile lui Cocles au fiert acest băiat atât
de gânditor)”.12
Pe de altă parte, Simona Popescu spune că metafora labirintului ar trebui legată de ceea ce înseamnă, de fapt, poezia
lui Naum, o structură activă „ca şi configuraţiile dintr-un caleidoscop”, „care lucrează cu segmente permutabile”, „care-şi
înmulţeşte, ca un fractal, elementele distinctive”13. În ceea ce
ne priveşte, această poezie-labirint a lui Naum demonstrează
încă o dată modul în care trebuie citită şi înţeleasă opera sa,
ca pe un mijloc de autocunoaştere, cale care se încâlceşte, te
aduce aproape de ieşire, pentru a te ghida din nou spre punctul de plecare, o permanentă pendulare între conştient şi inconştient, între tine şi ceilalţi, între „asemănători” sau „favorabili” şi statuile îngropate în nisip sau înţepenite în piaţete.
(Endnotes)
1. Simion, Eugen, Gellu Naum, în Scriitori români de azi, III,
Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1984, p. 120
2. (Între bine şi rece) în volumul Copacul-animal, în Naum,
Gellu, Despre identic şi felurit, antologie, Iaşi, Ed. Polirom, 2004,
p 126
3. Heraclit, în op. cit., p. 75
4. Tradiţia populară românească păstrează o superstiţie legată de gestul privitului pe fereastră, imediat după trezirea din
somn, care ar avea, pare-se, ca rezultat uitarea instantanee a viselor. Dacă am folosi acest indiciu pentru explicarea simbolului menţionat, actul privitului pe fereastră ar deveni unul nimicitor, reprezentând o rupere a continuităţii vieţii interioare de
cea exterioară, reală, continuitate definitorie pentru existenţa şi
creaţia oricărui suprarealist. Rezultă, în urma acestei interpretări a arhetipului ferestrei, că atracţia conştientului devine uneori prea puternică, iar poetul încearcă disperat să reechilibreze
lucrurile, pentru că altfel nu ar mai putea să vadă esenţialul, iar
inocenţa fiinţei nu ar mai fi recuperată.
5. Caselul orbilor, în Naum, Gellu, Întrebătorul, Bucureşti,
Ed. Eminescu, 1996, p. 381
6. (Îmbrăţişează-mă) în ciclu de poeme Heraclit Naum,
Gellu, Athanor, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1968, p. 78
7. Dublul în op. cit., p. 103
8. (Îmbrăţişează-mă) în op. cit.
9. Hrănirea pietrei în Faţa şi suprafaţa urmat de Malul albastru (1994) în Naum, Gellu, Despre identic şi felurit (antologie), prefaţă şi notă asupra ediţiei de Simona Popescu, Iaşi, Ed.
Polirom, 2004, pp. 280-281
10. Popescu, Simona, Salvarea speciei. Despre suprarealism
şi Gellu Naum, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 2000
11. Popescu, Simona, Poezia-reţea (Planşa, torsiunea lui
Mobius şi copilul absent din poemul „Avantajul vertebrelor”), în
Naum, Gellu, Despre identic şi felurit, antologie, Iaşi, Ed. Polirom, 2004, p. 12
12. De gramatica, în op. cit., p. 451
13. Popescu, Simona, op. cit., p. 13
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Din istoricul preocupărilor pentru lirica
de sorginte niponă în România

o

„Din poeţii japonezi (poesie)”, Othmar1
Octavian Goga a semnat o vreme cu diverse pseudonime,
între care şi Othmar.
Înainte ca bucovineanul George Voevidca, născut la Sinăuţi, fostul judeţ Rădăuţi, la 9 aprilie 1893, să publice în jurnalul cernăuţean „Glasul Bucovinei”, la 7 ianuarie 1919 un grupaj considerat de referinţă pentru istoria poeziei de sorginte
niponă la noi, au fost şi alte episoade.
În revista „Luceafărul”, anul III, nr. 14 - 16, din 15 august
1904, la p. 264, sub pseudonimul „Othmar”, pe care l-a mai
folosit şi cu alte ocazii2, Octavian Goga publica un grupaj intitulat Din poeţii japonezi. Goga nu dă sursa pe care a utilizat-o, şi nici un fel de alte explicaţii. Pentru a avea imaginea
exactă, iată cum arată grupajul din revistă:
„DIN POEŢIĬ JAPONEZĬ
IUBIREA MEA
MANYOSTRU
Unde vîrful lui Micane
Poala ceriuluĭ atinge,
Dintru începutul vremii,
Dragă, totdeauna ninge.
Cum omătul de zăpadă
Sus acolo ‚n vecĭ nu moare,
Şi iubirea mea, copilo,
E în vecĭ dăinuitoare.
NESTATORNICIE
Şi vîntul ce trece coline
La Ina în zbor spre-Azima
Îl cred maĭ statornic ca tine
Frumoaso, în dragostea ta.
Şi totuşĭ uĭtaĭ totdeauna
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Să-ţi uĭt, şireato, minciuna!

LA GROAPA IUBITEI.
M. UGEDA.
Ah! mĭ-a fost nebun cuvîntul
Şi mĭ-a fost nebun amorul:
Vis la groapa căruĭ astazĭ
Se opreşte călătorul.
Tĭ-aĭ ţinut făgăduinţa
În obezile credinţiĭ,
De şi altu-ĭ socotiră
Să te-orînduĭe părinţii.
Tu te-aĭ veştezit ca floarea
Într‘o lungă zi de vară,
Veselă că-‘n altă lume
Altă viaţă-o să răsară.
Eŭ prinzînd atuncĭ de veste
Am grăbit să-ţĭ cat mormîntul,
Cîte dorurĭ ne-‘mplinite,
Mĭ-a furat atuncĭ pămîntul!
Pentru tine-am trecut marea
Şi împărăţiĭ străine
De învăţătura dornic,
De mărire pentru tine
Uĭte, m‘am întors acuma
Mĭ-e ‚mplinit în toate gîndul,
Dar zădarnică mĭ-e calea,
Unde-ĭ sânul tăŭ plăpîndu-1?
Buruĭenĭ şi polomidă
Ţĭ-a crescut de mult movila,
Chĭar nicĭ popa nu maĭ ştie
HYPERION

159

Unde doarme azi copila.
Vînt de toamna trece‘n zboru-ĭ
Peste ‚ntinderea pustie...
Tu-ţĭ aştepţĭ de mult iubitul:
În curînd el o să vie!
OTHMAR.”
*
Să încercăm să vedem ce surse ar fi putut să fi folosit Octavian Goga, şi, eventual, cum a preluat poemele/ termenii
în versiunea sa.
„MANYOSTRU” – este vorba de fapt despre cea mai veche
antologie de poezie cunoscută din Japonia, Man’yō-shū (anul
759). Numele culegerii realizată de Ōtomo nō Yakamochi e
tradus: Culegerea celor zece mii de file sau zecilor de mii de
frunze-poeme sau celor zece mii de vârste (yō poate fi: vîrstă,
generaţie). Sunt 4496 de poeme grupate tematic, grupate tematic (în 20 de cărţi), reflectând peste 400 de ani, cuprinzând
piese de folclor care circulă de la date incerte şi creaţii culte,
până la poeţii epocii Nara, până în anul 759. A fost scrisă cu
caractere ideografice chineze dar cu sensul fonetic al lor, de
unde au rezultat confuzii/ dispute. Fiind scrisă după model
chinez, s-a spus că ar trebui să căutăm semnificaţia lui „zece
mii“ în China. În Lao Tse întîlnim „cele zece mii de lucruri“;
comentatorii spun că a vrut să redea un număr mare, atotcuprinzător – astfel, s-a tradus Manoyōshū drept Cartea poemelor de pînă acum, Cartea tuturor poemelor.
Poemele
Exemplu: poemul „Iubirea mea”
Sunt destul de puţine elemente după care să ne dăm seama cu certitudine care ar putea fi sursa, dar, de exemplu, ar
putea să fi fost preluat şi de la unul dintre numele rezonante
în istoria traducerilor poeziei (şi nu doar) japoneze în Occident3, citat cu alte ocazii, tot relativ la Japonia, în aceeaşi revistă dar în diverse numere, de către O.C. Tăslăuanu, anume
Basil Hall Chamberlain (1850-1935), The Classical Poetry of
the Japanese, London, Trübner, 1880.
În antologia lui Chamberlain poemul poartă alt titlu, anume „Rain and Snow”. Iată cum arată:
„Rain and Snow
For ever on Mikane’s crest,
That soars so far away,
The rain it rains in ceaseless sheets,
The snow it snows all day.
And ceaseless as the rain and snow
That fall from heaven above,
So ceaselessly, since first we met,
I love my darling love.
(ANON.)”
Avînd în vedere cum arată versiunea în română de faţă,
lipsa oricăror explicaţii, numele „Manyostru” (în loc de
Man’yō-shū) care este plasat ambiguu, din care se poate înţelege şi că ar putea fi vorba despre numele autorului, putem
avea în vedere câteva alternative.
Există şi posibilitatea ca Octavian Goga să fi preluat poemul cumva printr-o „sursă indirectă”4 – poate germană, poate maghiară (nu am găsit până la această dată surse în limba maghiară care să confirme sau infirme această ipoteză),
pe care o cunoştea foarte bine semnând traduceri remarca-
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bile din Madach şi alţii. Sau poate a consultat o sursă insuficient de explicită/ elaborată. Am putea lua în calcul, deşi e,
poate, mai puţin probabil, şi insuficienta cunoaştere a limbii
în care a consultat cartea (Chamberlain, de exemplu, a fost
tradus în franceză, germană ş.a.). Cine ştie, nu este exclus ca
aceste informaţii şi chiar poemele în sine să îi fi parvenit lui
Goga prin intermediul Otiliei de Cozmuţa, despre care am
scris cu alte ocazii. Deocamdată nu am nici o altă informaţie
relativ la provenienţa lor şi de unde şi până unde i-au atras
atenţia poetului român.
Goga păstrează numărul de versuri, dar împarte poemul
în două strofe. Trecem peste discuţiile care ţin de alte aspecte
formale, despre care nu cred că putem avea vreo discuţie în
cazul de faţă. Dar deosebirile dintre versiunea lui Chamberlain şi cea a lui Goga duc din start la diferenţe de interpretare
şi abordare. Chamberlain – „rain and snow”/ „ploaie şi zăpadă”; Goga – numai zăpadă, „totdeauna ninge”. Având în vedere toate acestea, este imposibil de discutat despre conotaţiile simbolice, kigo (termenul sezonal), simbolistica muntelui,
asocierile de cuvinte/ intertextualitate ş.a., Octavian Goga
oferind o versiunea fluentă în română, dar elaborată după
normele şi cu înţelesurile poeziei europene. Iar în ce priveşte poezia japoneză sunt destule studii (unele stârnind discuţii/ controverse, altele analize), despre simbolistica aferentă,
semnificaţia cuvintelor ş.a. De pildă, între alţi autori care au
abordat această temă, Herbert E. Plutschow scria (în Chaos
and cosmos: ritual in early and medieval Japanese Literature,
Brill, 1990, p. 10-11) despre faptul că, în poemele din antologii ca Manyoshu sau Kojiki, cuvintele, aranjate într-o manieră sau alta, „conţineau puterea divinităţilor/ zeităţilor [„deities” în original] care se credea că ar guverna/ controla viaţa oamenilor”. Şi, adaugă el, japonezii acelor timpuri „foloseau cuvântul kotodama pentru a denota o asemenea putere
a limbajului”. În tot cazul, aceste „kotodama” (tradus în general drept „sufletul cuvântului”), consideră majoritatea autorilor care s-au referit la această noţiune, înseamnă şi întrun sistem de asociaţii (Plutschow, p. 11: „A kotodama word
is not only powerful in itself, but also in a system of associations/ un kotodama nu este puternic doar prin el însuşi, ci şi
într-un sistem de asociaţii”).
Reţinem faptul că lui Octavian Goga i-a atras atenţia lirica niponă într-atât încât, în anul 1904, să publice această
versiune a sa.
(Endnotes)
1. Fragment din volumul în curs de apariţie „Octavian Goga, George Voevidca, G. A. Stino şi lirica niponă.
Alţi precursori”
2. „Octavian Goga (7 mai 1938 – 7 mai 2008)”, Bio-bibliografie
şi Antologie redactată de: Dorin Gogâlea, Biblioteca Judeţeană Astra
Sibiu, Serviciul de Informare Bibliografică şi Documentare Ştiinţifică,
Sibiu, 2008; Dr. Dan Brudaşcu, Angela Monica Jucan, Octavian Goga.
Bibliografie, prefaţă de Laura Temian, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Baia Mare, 2009.
3. The Classical Poetry of the Japanese, 1880, A Translation of the
‚Ko-Ji-Ki‘, 1883, The Language, Mythology, and Geographical Nomenclature of Japan Viewed in the Light of Aino Studies, 1887, Aino Folk-Tales,
1888, A Handbook of Colloquial Japanese, 1887, Things Japanese, prima
ediţie: 1890–1936, coautor la A Handbook for Travellers in Japan – ediţia a treia (celelalte două nu au fost semnate de el), 1891, Essay in aid of
a grammar and dictionary of the Luchuan language, 1895, “Bashō and
the Japanese Poetical Epigram“, în “Transactions of the Asiatic Society
of Japan”, vol. 2, no. 30, 1902, Japanese Poetry. 1910 ş.a.
4. De exemplu, a fost reprodus cu o singură mică diferenţă, un accent la „Mikáne”, în volumul „Japanese literature including selections
from Genji Monogatari and classical poetry and drama of Japan”, with
critical and biographical sketches by Epiphanius Wilson, a.m., revised
edition, The Colonial Press, 1900.
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Un soi de critică

Contemporanul lui Shakespeare, pe nume Robert
Greene, se indigna că “o cioară înfumurată” “se crede singurul Shakescene (Scurtură-scenă) din ţară”. Altul, Thomas Nashe, inventa un echivalent al abuzului de retorică:
“a hamletiza”. Greene şi Nashe au fost şi ei scriitori, din categoria acelora pe care istoria literară n-ar mai avea de ce
să-i pomenească.
Goethe şi Schiller sînt însă de alt rang. Numai că nici
ei n-au fost feriţi de păcatul de a-l ignora sau de a-l trata aproape umilitor pe contemporanul lor, Hölderlin. Un
mare liric, altminteri neluat în seamă încă multă vreme
după trecerea lui fizică.
Exemple precum cele de mai sus, cât se poate de grăitoare, se pot înmulţi pînă foarte aproape de a se face regulă.
Să zicem însă că “opacitatea” vizavi de literatura contemporanilor e de înţeles cînd e vorba de creatori. Chestiunea este că astfel de erori sînt la fel de frecvente şi în
tagma celor obligaţi să judece cumpănit, cu atentă estimare a valorii, adică în aceea a criticilor. Unul dintre cei
importanţi, Charles Saint-Beuve, explica operele literare chiar prin personalitatea fiecăruia dintre autori. Ceea
ce nu-l va împiedica pe un alt critic francez, Jean Ricardou, să observe: “Cum se numesc, imenşi în succesul lor
de atunci, cea mai mare parte a dinozaurilor pe care îi comenta cu atîta plăcere Saint-Beuve, în lucrări care îl omiteau pe Baudelaire?”
Aşadar, nimeni nu pare ocolit de vina unei păreri nedrepte. Astfel de greşeli, ale scriitorilor mai mari sau mai
mici, ale criticilor, sunt generate îndeobşte de atitudinea
autoritară. Critica autoritară impune judecăţi şi clasamente şi nu admite replică, nici cînd laudă excesiv, nici
cînd osîndeşte peste măsură.
Devine firesc să argumentăm împotriva autoritarismului critic. Dar, cum nu suntem primii, nu înseamnă
că vom fi scutiţi, de-acum înainte, de judecăţi strîmbe, de
comportamente partizane, de clasificări anapoda.
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Moderarea demersului critic este cerută, mai întîi, de
considerente solide venite dinspre literatură.
Unul ar fi pricipiul conform căruia nimeni nu ştie formula producerii operei literare de valoare ridicată. Dacă
o asemenea reţetă ar exista, oricine ar avea acces la fabricarea operelor în serie nelimitată.
Alt argument e acela că literatura e un teritoriu fără
puncte cardinale şi reguli. Adică departe de a fi un sistem,
în care lucrurile se înşiruie ca exemplare nediferenţiate.
Creatorul şi creaţia sînt ipostaze profund individiduale, care refuză integrarea. Orice formă intens individuală,
ne-comparabilă, este redusă pînă la anihilare tocmai prin
asemuiri, paralele, contrapuneri, generalizări.
Cîmpul literaturii e locul în care interferează acţiunile şi influenţele tuturor creaţiilor. Dar e un cîmp în continuă schimbare, iar certificările sînt, de fapt, propuneri,
ce vor fi sau nu validate de viitor. Un viitor incert, care
înseamnă istorie; naştere şi moarte. Mişcîndu-se în timp,
literatura se re-defineşte. Au murit genuri şi specii. Epopeea a fost o formulă hibridă, amestec de epic şi de liric,
dar evoluţia premiază rasele, şi nu hibrizii. Genul oratoric a trecut, în mare parte, în serviciul politicii. Genul dramatic se vede confiscat de teatru şi de film, întregind arta
spectacolului. Iar spectacolul de teatru (sau de film) îl are
drept autor pe regizor. Ceea ce numeam “piesă” a devenit
acum scenariu, care se re-compune pentru a fi incorporat
ideilor regizorale. Viitorul ne va spune dacă vom merge
la teatru pentru un text semnat Shakespeare ori pentru
mesajul artistic al unui regizor.
Poezia şi proza sînt şi ele supuse interogaţiilor, îndoielilor, schimbărilor. Proza foloseşte cuvintele în sensul
în care acestea, prin îmbinare, ridică structuri, construcţii; cele care contează artisticeşte. La rîndul ei, poezia şi-a
configurat esenţa lirică debarasîndu-se de lesturile epice
şi oratorice, de contaminările altor arte (rima şi ritmul vor
fi venind dinspre muzică, dacă nu-s doar artificii ce ţin de
meşteşug), de folosirea, lipsită de moderaţie, a metaforei.
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Imaginea acestui întreg mişcător, girat de incertitudine şi de probabilitate, aşază lucrurile în regimul provizoriului. La răsăritul lor, valorile sînt aspru combătute,
dar, cu timpul, meditaţiile, oricît de profunde, inovaţiile,
oricît de originale, devin (aproape) platitudini. Bibliotecile trec prin seisme periodice. Toate sînt supuse contestării şi re-evaluării. În acest context, ce suport pot avea
obiecţiile autoritare, ce nu îngăduie ripostă ?
Să luăm în seamă şi argumentele criticii echilibrate.
Fapt de înţeles, critica propune norme. Criteriile nu
pot lipsi într-o disciplină ce se referă la valori. Numai că
normativul criticii e departe de a fi imperativ. Afirmaţiile nu au caracter absolut; pot fi păreri diferite, dar credibile, asupra aceluiaşi subiect. Spre deosebire de ştiinţă (şi de religie!), critica, reflex al artei, tolerează paradoxul şi antinomia.
La adresa criticului autoritar se lansează şi obiecţia ce
priveşte capacitatea sa de a îmbrăţişa şi înţelege integralitatea fenomenului literar. Sau, ceva mai puţin, de a se
orienta fără rătăciri în cîmpul fabulos al literaturii. E un
truism că unui critic îi este imposibil să poată citi tot ce
s-a creat şi se creează. Nici măcar cît pentru o cuprindere
aproximativă a domeniului. Însă problema reală e alta. La
care operă este el cu adevărat sensibil ? Faţă de care opere impresiile sale sînt neîndoielnice, aşa încât judecăţile
să aibă acoperire ? În privinţa producţiilor literare care
nu-i sînt accesibile, datorită mulţimii lor imposibil de învins, ori din pricina deficitului de afinitate, criticul va utiliza opiniile altora; acelea pe care le crede întemeiate. Numai că acest transfer nu poate include aprecierile piezişe.
Criticul literar se află în situaţia specială în care foloseşte aceleaşi unelte pe care le utilizează creatorul.
Criticul artelor vizuale nu-şi explică opiniile pictând
sau sculptând, cel de film nu revendică un statut de autor de pelicule documentare ori artistice. Aşa că pare uşor
pentru critica literară să inducă diversiunea că şi criticul
e scriitor. Printre alţii, Roland Barthes, reprezentînd critica, desigur “nouă”, de acum o jumătate de veac, propunea o altă teorie a textului: “Despărţiţi altădată de mitul
uzat al << superbului creator şi umilului servitor, amîndoi necesari, fiecare la locul său etc. >>, scriitorul şi criticul se întâlnesc acum în aceeaşi condiţie dificilă, în faţa
aceluiaşi obiect: limbajul.” Se întâlnesc, dar se şi despart,
în chestiuni esenţiale. Într-adevăr, sunt cărţi de critică ce
se citesc precum cele beletristice. Şi, desigur, locul criticului de azi nu este cel al unui subaltern. Dar critica e un
derivat al literaturii; ea există pentru că există literatură.
Autorul are libertatea condiţiei sale de creator, în vreme
ce criticul nu poate trece (nesancţionat) peste constrângerile realităţii numită operă.
Măsura în care confuzia critic=scriitor a căpătat credit
se vede (încă) din faptul că exegetul literar nu mai pare
dispus să-şi urmeze vocaţia în beneficiul creaţiilor şi autorilor. Se imaginează un soi de teorie a operei, pe care
criticul ar structura-o fără să se mai sprijine în creaţiile
propriu-zise. Pe de altă parte, tentaţia căreia criticul nu-i
poate rezista e aceea de a se plasa în prim-plan. Creatorii
sunt înghesuiţi în generaţii, promoţii, curente şi alte configuraţii întocmite de vanitatea „şefului de şcoală”, criticul care oficiază. Din orgoliul de a sta în capul listei se
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trage şi tendinţa de a „orienta” fenomenul literar, în numele vreunei „concepţii estetice”. Ceea ce seamănă cumva cu răzleţirile inchizitoriale.
Există totuşi împrejurări care par a pretinde criticii
decizii tranşante. Asumând rolul de anticorp, critica vrea
să ferească literatura de infecţia imposturii. Situaţia cere,
într-adevăr, verdicte. În acelaşi timp, statura unui critic
se măsoară şi după capacitatea sa de a descoperi valori.
Pronosticurile vehemente ascund doze de risc greu
de evaluat.
Soluţia pare a fi ignorarea celor în care criticul nu crede; iată o armă mai eficientă decât agresivitatea cerberului!
Alteori, criticul se vede reprezentant al publicului.
Iar publicul ar agrea violenţa: de limbaj, de opinie, de
atitudine. Un mandatar trebuie să semene, oarecum, cu
cei reprezentaţi. Dar dacă publicul de referinţă e lipsit de
pregătire şi de gust ? Dacă e prea lesne sugestibil, capricios ori debusolat ? Publicul care vânează emoţii tari le poate căuta în altă parte decât în teritoriul criticii.
De altfel, pentru creator, publicul este unul ideal, rezonant la mesajul inefabil al operei.
Referirile la critică ajung şi la persoana criticului. În
cazul de faţă, la criticul autoritar. La criticul care nu admite replică faţă de judecăţile şi clasamentele sale. La criticul partizan cu premeditare. La criticul care vrea să intimideze. La criticul care pune diagnostice fără să cunoască
operele. La Zoilas, care atacă valorile pentru că se simte
ori se ştie inferior. La criticul incapabil să înţeleagă şi să
promoveze inovaţia. La criticul care nu se îndoieşte nicio
clipă de criteriile lui, de sinceritatea lui, de sine însuşi. La
criticul care nu are remuşcări ori crize de conştiinţă. La
poetul sau prozatorul ratat ori numai neînzestrat, care a
devenit critic sub impulsul revanşei. La elefantul intrat în
magazinul de porţelanuri…
La urma urmei, ce-l legitimează pe critic ? Poate fi luat
în seamă acela căruia i se contestă competenţa, justeţea şi
soliditatea argumentării?
În spatele judecăţilor autoritare şi precipitate se simte
nesiguranţa, presentimentul autorului lor că, mai târziu,
cineva va aşeza lucrurile în altă râduială, poate chiar în
cea potrivită; orice demers critic va fi şi el supus criticii !
Critica evoluează autonom, modificându-şi conceptele, metodele, terminologia; dar în siajul literaturii. Iar literatura se deschide unui număr sporit de creatori. Accesibilitatea e favorizată de un orizont cultural mereu mai
cuprinzător, de înmulţirea preocupărilor pentru o comunicare ce poate interesa şi alte conştiinţe. Pe acelaşi temei,
se multiplică numărul celor capabili să emită judecăţi critice avizate şi echilibrate.
Insul satisfăcător de dotat şi de implicat în literatură
îşi alcătuieşte, în chip reflex, o tablă de valori. Cu avantajul de a nu fi îngrijorat dacă judecăţile şi clasificările sale
coincid sau nu cu ale altora; ori că sunt împărtăşite sau
nu şi de alţii.
Acestea sunt căile pe care au intrat în disoluţie întemeierile de formula magister dixit. Şi pe care bate în retragere autoritarismul critic.
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Dorian Gray – artă poetică
şi drama răzvrătirii umane

Una dintre cele mai fascinante creaţii literare universale – „Portretul lui Dorian Gray”, capodoperă a prozei
wildiene - reprezintă una dintre cele mai complexe expuneri ale percepţiei umane despre esenţa artei şi identitatea multifaţetată a sensurilor sale la care participă deopotrivă fiecare co-participator la actul scrierii şi/sau lecturării. Totodată, romanul lui Oscar Wilde se dovedeşte
a fi una dintre cele mai controversate acte artistice care
îşi permite să-şi ancoreze trama în aria unor subiecte
tabu pentru epoca victoriană a sfârşitului de secol XIX.
În acest roman se reformulează, întreţesându-se, zale ale
miturilor ce făcuseră deja carieră în literatura lumii pentru a crea un nou mit al omului modern – cel care trece
peste morala timpului său, care îndrăzneşte să simtă şi să
guste libertăţi nemărginite, preferând patosul unei vieţi
pline, dar tragice liniarismului dramatic al unei vieţi conforme regulilor, înscrisă în morala epocii. Nu în ultimul
rând, întreprinderea narativă a lui Oscar Wilde, dincolo de pitorescul tematic, este rezultatul unui travaliu estetic în care se omogenizează mijloace şi tehnici diverse:
descrieri abundente, exuberante lingvistic, fina observaţie psihologică, digresiuni argumentativ-meditative asupra sensului vieţii şi menirii fiinţei umane, asupra esenţei artei şi congruenţelor frumosului cu destinul uman.
Textul abundă în reprize monologate sau de dialog care
fiinţează ca adevărate filosofări asupra temeiurilor existenţei umane, surprinse scriptic în fraze cu un limbaj elevat - poate uşor artificial, pentru cititorul contemporan cu sinuoase retorsiuni morfo–sintactice, în stufoase turnuri argumentative şi exemplificări de-a dreptul baroce,
în care abundă detaliile livreşti şi preţioase.
Revenind la primul argument – acela al raţiunii existenţei acestei creaţii narative ca pretext al expunerii propriei teorii asupra artei - trebuie menţionat că ideile wil-
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diene cu privire la natura artei se coagulează în jurul ideii de frumos, iar actul creator nu are ca referinţă directă
doar naratorul, ci şi criticul, şi mediul receptor al lectorilor posibili. În prefaţa semnată de însuşi autorul se porneşte de la premisa că arta este proiecţia intervenţiei creatoare pusă sub semnul principiului estetic al frumosului. Dacă Aristotel, în a sa Metafizică, propunea ca principiu ultim şi general al existenţei Binele - deci preexistenţa
unui scop ultim în orice demers existenţial din universul
văzut şi nevăzut, scop care să ducă la o inevitabilă echilibrare a forţelor contrare prin absorbţia în pozitiv, etic,
moral a oricărei devieri de la normă, Oscar Wilde, ca estetician, concepe ca principal catalizator artistic frumosul, excluzând moralitatea artei sau potenţialul practic al
acesteia : „Artistul este creator de lucruri frumoase (…)
Nu există ceva ce s-ar putea numi carte morală sau imorală. (…) Orice artă este cu totul lipsită de utilitate practică.” [1] Creaţia – în sensul ei absolut - este apanajul unei
forţe regularizatoare care are drept ultim ţel restabilirea
ordinii, a echilibrului pozitiv, iar creaţia artistică nu are
ca scop instaurarea echităţii şi a moralităţii, ci este o existenţă în sine şi pentru sine, a cărei unică funcţionalitate
este aceea de a constitui un mijloc de revelare şi potenţare a frumosului. Dacă universul este moral, arta este doar
estetică: „Ţelul artei este să reveleze arta şi să-l ascundă pe
artist”[2]. Universul - evidenţă în sine - ascunde sursa propriei creaţii – acest Mare Anonim cum îl definea Lucian
Blaga, iar arta - transpunere material-senzorială a armoniei estetice - îşi păstrează în anonimat autorul. Oricine
ar întreprinde un proces de refracţie prismatică a sensurilor artei prin filtrul propriului eu sau prin reverberaţii-

1. Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray, Colecția Adevărul, Ed.
Adevărul Holding, București, 2011. pp.5-6
2. Op. Cit., p.5
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le catharctice produse în sinele sensibil de frumosul artistic devine, conştient sau nu, aplicat sau în regim de amator critic, aducându-şi aportul personal - numit de Wilde
„procedeu autobiografic”. Prin receptarea personală o fărâmă autobiografică, o amprentă a propriului eu se transpune în variile irizaţii sensuale ale operei în cauză. Opera
de artă în sine nu este apanajul autorului, nici măcar a naratorului, este rezultatul cumulativ al reflecţiilor multiple
a celor care receptează estetic creaţia, potenţând-o. Nefiind un act cu finalitate practică, singura raţiune a existenţei artei este aceea de a provoca admiraţia şi de a invoca percepţia estetică, nu de a prilejui analize sau judecăţi asupra materiei sale (nu viaţa însăşi, ci „spectacolul”
vieţii). Cel care săvârşeşte păcatul descuamării operei de
propria-i aură estetică şi alterarea catharsisului prin cercetarea materiei artistice, minimizează potenţialul acesteia şi găseşte urâtul din frumos, pervertind însăşi natura artei. Această concepţie privitoare la primatul esteticului asupra adevărului, moralei, intelectului în perceperea operei de artă are evidente analogii cu concepţia blagiană asupra artei, expusă în termenii păstrării în „orizontul misterului” şi respingerii „cunoaşterii paradisiace”. În concepţia freudiană, păcatul este proiecţia mentală
a răului, sau a culpabilităţii referitoare la diverse acte, cu
alte cuvinte păcatul se naşte în mintea umană, păcatul în
sine – ca evidenţă palpabilă – nu poate exista dincolo de
o judecată realizată în baza unor precepte moral-religioase sau a unor reguli instaurate cutumiar. Aşadar, (pre)
judecata este cea care determină apariţia răului, a urâtului. Aceste concepte negative nu pot exista logic decât în
antiteză cu alte concepte recunoscute sau instaurate social ca pozitive. În artă păcătuiesc cei ce judecă şi găsesc
urâtul în spatele frumosului artei, de aceea Wilde militează pentru imparţialul „să nu judeci” în artă: „Cei care
găsesc înţelesuri urâte în lucruri frumoase sunt desfrânaţi fără a fi încântători. Asta e greşeala. Cei care găsesc
înţelesuri frumoase în lucrurile frumoase sunt oameni
cultivaţi. Pentru ei există speranţă. Sunt cei aleşi, pentru
care lucrurile frumoase înseamnă numai Frumuseţe.”[3]
Aceeaşi obsesie a artei ca încarnare a frumosului răzbate şi din oferta tematică a romanului – pictura (prin
motivul tabloului care trebuie să surprindă şi fixeze frumuseţea desăvârşită), teatrul (ca mod de transpunere a
actorului în universul extatic al frumosului), muzica (
mijloc de transcendere în orizontul armoniei atemporale) sau arta obiectelor de cult ( prilej de obsesii istovitoare)- toate fac ca această scriere să devină artă despre
artă. Pictura şi obsesia muzei supreme pentru crearea tabloului desăvârşit prilejuiesc fatidica întâlnire dintre lordul Henry Wotton şi Dorian Gray. Obsesia pentru modelul desăvârşit şi pasiunea posesivă pentru propria creaţie a pictorului conduce în mod ireversibil la asasinarea
sa - artistul moare nu numai fizic ci şi răpus simbolic de
căutarea frumosului care se sustrage cuprinderii umane.
Această căutare eşuată a absolutului este una dintre temele literare ultrauzitate şi una din evidenţele constante
ale existenţei umane: omul mereu tinzând spre un ideal ajunge a fi dezamăgit de acesta atingându-l (din nou
analogic ideii „cunoaşterii paradisiace” blagiene care des-

3. Ibidem.
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compune misterul), sau îşi creează mereu noi ţinte ideale intangibile într-un efort sisific pe care, organic, nu-l
poate abandona. Acest tragism al existenţei umane care
se îndreaptă spre incertitudine, construindu-şi propriul
mit, acela al existenţei sub semnul insatisfacţiei cronice,
al angoasei existenţiale autoimpuse – se pliază pe conturul personajului modern a cărui proprie măcinare (socială, fizică, ideatică, sentimentală) este sursa absurdului
în care acceptă să trăiască. Dorian Gray este inconfundabil şi victimă, şi călău: victima propriilor obsesii, victima aşteptărilor şi aparenţelor bolnăvicioase şi false păstrate de societatea în care trăieşte, victima influenţei mefistofelice a unui om care îl împinge să trăiască aşa cum
nu îndrăzneşte el însuşi să o facă, victima existenţei care
caută să echilibreze mereu balanţa dintre „tot” şi „nimic”,
dar şi călăul propriului suflet şi al altora. Terifiant de modernă este maniera abulică în care se lasă manipulat, în
care distruge neclintit destinele altora şi absoarbe vampiric vitalitatea acestora, împingându-i dacă nu la (auto)
excludere socială, atunci cu siguranţă la sinucidere (precum personajul Alan Campbell devenit un paria al societăţii după prietenia cu Dorian Gray, pe care îl împinge la sinucidere forţându-l să elimine urmele crimei săvârşite de el). În acelaşi mod brutal renunţă la iubire şi
afirmă că nu mai poate iubi, desconsiderând-o pe Sibyl
– odinioară întruchipare a perfecţiunii fizice şi a talentului actoricesc - pentru neputinţa ei de îndrăgostită de a
juca pe scena teatrului. Tânăra jertfeşte arta sa pentru iubire, Dorian nu poate jertfi frumosul pe altarul iubirii, el
transformă – asemenea tragicului Midas – tot ce atinge
în artă, o artă crudă care conduce implacabil la tragedie.
Însăşi sinuciderea ei este pentru Dorian Gray actul teatral suprem, o formă de manifestare a frumosului şi de
adoraţie pentru el: „Dar cât de deosebită s-a dovedit a fi
Sibyl! A trăit – n-a jucat – cea mai splendidă tragedie. Întotdeauna a fost eroină(…) A trecut din nou pe tărâmurile artei.”[4]. Să ne reamintim de inerţia cu care Străinul
lui Camus intră în vâltoarea absurdului vieţii şi lipsa de
reacţie care amintesc de omul modern amoral. În Portretul lui Dorian Gray avem un Narcis modern care, obsedat de propriu-i chip, îşi pierde sufletul. Acest Narcis al
secolului al nouăsprezecelea nu îşi priveşte chipul întrun izvor, ci în propriu-i portret, iar obsesia pentru frumos îi scindează fiinţa ireconciliabil: sinele fizic, frumos,
atemporal, imaculat şi sinele sufletesc, perisabil, încovoiat de greutatea unei conştiinţe suprapopulate de păcat.
Asemenea criticului care vede urâtul în frumos, el ucide
arta întrezărind sub aparenţa perfectă monstruosul. Personajul face un schimb faustian: atemporalitatea sufletului şi curăţenia lui devin apanajele exteriorului său fizic,
iar alterarea exterioară devine marca propriului suflet:
„Dacă s-ar putea ca eu să rămân veşnic tânăr şi portretul
să îmbătrânească!(…)Până şi sufletul mi l-aş da!”[5] Ispititorul este, desigur, controversatul lord Wotton, un corupător prin definiţie şi prin fapte. Acest personaj încarnează omul care îşi dezavuează teoretic propria umanitate, care preferă condiţiei umane trecătoare eternul rece
al lucrurilor poleite, care opune existenţei încorsetate de
4. Op. Cit., p.131
5. Idem., p. 34
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convenienţe o libertate absolută a plăcerilor sustrase oricărei judecăţi. Aceasta înseamnă de fapt „gelozie” faţă de
frumuseţea perenă a lucrurilor materiale, gelozie care îl
va dezumaniza pe Dorian, cel ce nu poate concepe - aşa
cum o intuieşte creatorul portretului său - frumuseţea
umanităţii în tocmai condiţia-i trecătoare. Păcatul absolut al lui Wotton - Mefisto nu este filosofia lui de viaţă, fiecare om având tentaţia absolută de a deforma reguli şi
convenţii, ci incapacitatea lui de a trăi ceea ce predică, de
unde şi dorinţa aproape patologică de a-l modela pe tânărul Dorian, de a-l face să-i trăiască propria viaţă aşa cum
el nu îndrăzneşte. Psihologic, aceeaşi obsesie a modelării unei fiinţe umane după propriile aspiraţii neîmplinite
şi dorinţa de a trăi plenar prin destinul altora este de altfel o modalitate de defulare şi de compensare a propriilor frustrări, regăsită nu de puţine ori în relaţia părinte
– copil, părinte care, neputând accepta individualitatea
acestuia şi eşecul propriei vieţi, îi impune demiurgic un
destin sau o conduită. Acest experiment naşte un Frankenstein al societăţii victoriene, foarte asemănător omului modern: un om care refuză orice inhibiţii, pentru care
binele este relativ, pentru care orice acţiune este justificabilă, egocentric, lipsit de empatie şi mânat de propriilei instincte, un om asocial, amoral. În mod analog, societatea de astăzi ar fi una în care personajul nostru ar găsi
un teren fertil, o societate care nu l-ar mai privi cu suspiciune conservatoare, ci care l-ar promova frenetic ca pe
un temerar care rupe barierele - o societate în care nimic
nu este „rău” – ci „diferit”, în care regulile există în măsura în care sunt profitabile. Morala? Morala romanului nu
există (conform prefeţei auctoriale care neagă ţinta moralizatoare a artei), avem doar evidenţa unui final tragic
şi al artei prin care un filon narativ cu influenţe gotice,
pendulând între sublim şi grotesc, atinge frumosul absolut. Acesta este scopul ultim al demersului literar al acestui scriitor - estet, acela de a transcende materia cangrenată pe care o frământă, metamorfozând-o în frumos.
Tehnica scriitoricească impresionează prin naturaleţea cu care sunt armonizate într-un tot extrem de condensat pasajele meditative cu alură de spovedanie, pasajele de introspecţie psihologică, intervenţiile naratorului
omniscient, fluxul naratorial care creează osatura cronologică a faptelor şi asigură avansarea acţiunii, pasajele
de reflecţie cvasi-filosofică cu aparenţă de silogism, fortificate de o platoşă inexpugnabilă de argumente - toate coagulate de o masă densă de descrieri în care abundă epitete preţioase, menţiuni livreşti şi substantive din
arii semantice adiacente artelor, istoriei, culturii materiale, aproape sufocate de detalii migălos sudate. Iată doar
câteva exemple de astfel de armonii cu note parnasiene:„
(…) gingaşele museline de Delhi, cu minunate lucrături
de frunze în fir de aur şi presărate cu strălucitori fluturaşi
metalici; văluri de Dacca, vestite în Orient şi atât de vaporoase, încât pe acolo li se spune „ţesătură de văzduh” ori
„apă curgătoare” sau „ roua serii; stranii ţesături din Java,
împodobite cu figuri stranii; galbene draperii chinezeşti
lucrate cu neasemuită migală; cărţi legate în satin roşiatic
sau mătase azurie, împodobite cu flerus de lys, păsărele
sau peisaje; văluri de lacis lucrate în punct unguresc; brocarturi siciliene, catifele ţepene spaniole; lucrături geor-
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giene cu colţuri aurite şi foukousas japoneze cu aurăriile lor în tonuri verzui şi păsări cu penaj fermecător.”(op.
cit., p.165) Din seria nenumăratelor meditaţii asupra rostului artei şi al existenţei, cele mai complexe şi incisive
aparţin lordului Wotton, veşnicul raisonneur cinic: „Numai că frumuseţea, frumuseţea adevărată, ia sfârşit acolo unde începe expresivitatea intelectuală. Intelectul este
prin el însuşi un mod de a exagera şi nimiceşte armonia
oricărui chip. În clipa când cineva stă şi gândeşte devine în întregime numai nas, ori numai frunte, sau altceva respingător.”[6]; „Singura cale de a scăpa de ispită este
să i te supui. Rezistă-i şi sufletul îţi va fi otrăvit de dorul
de lucrurile pe care ţi le-a refuzat, de dorinţa după ceea
ce monstruoasele lui porunci a făcut să apară monstruos
şi neîngăduit.(…)S-a spus că marile minuni ale lumii se
petrec în capetele oamenilor. Tot în capetele oamenilor,
şi numai acolo, se făptuiesc marile păcate ale omenirii.”[7]
Cu un personaj Narcis şi Faust deopotrivă, modern
până în cele mai adânci microfibre ale structurii sale poetice, romanul Portretul lui Dorian Gray este un teren germinativ pentru criticul de orice fel – fie el lector amator,
estet, istoric literar, psihanalist, ori biograf. Personajul
este incitant cu atât mai mult cu cât reprezintă personificarea fiecăruia dintre noi, cei ontologic predispuşi la revoltă faţă de condiţia noastră biologic trecătoare. El este
întruparea eului nostru posibil, care îşi urmează propriile impulsuri pe care altminteri, în afara ficţiunii, nu ni leam putea asuma. A nu se înţelege că doar căutarea ţelului
absolut – aici frumosul peren în orice manifestare a lui
– este păcatul lui Dorian Gray, ci revolta faţă de propriai condiţie de muritor care, nu numai că îl rupe de societatea convenţională, menită a fi aşa pentru a asigura un
minim de confort existenţial fragilelor fiinţe umane, dar
îi anihilează conştiinţa – singurul sistem de securizare şi
prezervare a întregului anatomic şi spiritual. Este pericolul spre care se îndreaptă însuşi omul societăţii moderne
– prin ştiinţa care oferă tot mai evident speranţa unei perenităţi umane, prin angrenarea fiinţei într-un ritm alert
al unei vieţi de o terifiantă rutină. Odată perioada existenţei biologice extinsă indefinit şi moartea ieşită din categoria certitudinilor proxime, omul ar abdica de la grija
pentru sine şi ceilalţi, relaţiile umane ar fi distante şi raţiunea unor reguli care să ne protejeze pe noi şi pe cei apropiaţi s-ar dizolva în mulţimea de soluţii probabile. Focalizarea pe sine, egoismul acerb nu ar mai fi păcate, ci o
nouă lege darwiniană a supravieţuirii. Prezervarea esteticului şi a vitalităţii anatomice par să excludă păstrarea
sănătăţii interioare, a cărei distrugere ar atrage inexorabil
moartea întregului. Izbăvirea lui Dorian Gray începe cu o
primă faptă bună şi se încheie cu uciderea răului prin sacrificiul de sine. Eliberarea din infernul trăirii aminteşte
de Faust care revine din propriul infern pentru salvarea
sufletului Margaretei - Dorian găsind calea de a ieşi din
absurdul kafkian al existenţei sale asemenea personajului
sorescian Iona: în interiorul propriei fiinţe, prin sacrificiu.

6. Op. cit., p.9
7. Idem., p. 27

HYPERION

165

Dan Perşa

p

O altă perspectivă
asupra istoriei literaturii noastre

Postmodernism. Ce criterii interne ar trebui urmărite? Încercare
1. Relaţia scriitorului cu realul. Există oi privire directă spre real, compus din realităţi politice, istorice,
sociale, mentale, religioase, metafizice. Atitudinea, inclusiv cea artistică, e însă extrem de diferenţiată. Găsim
şi atitudinea clasicului şi a romanticului şi-a modernistului, a experimentalistului, a avangardistului. De aceea
par să încapă atât de multe în postmodernismul literar.
Putem vorbi de postmodernism înainte să existe o conştiinţă a postmodernismului? Adică, putem include în
„postmodernismul românesc” pe M.-H. Simionescu şi
pe Dumitru Tsepeneag? La prima vedere, aş zice că da,
deoarece ce înseamnă, la noi, „conştiinţa postmodernismului”? Este doar, după 1980, descoperirea, de către
Generaţia 80 şi „afilierea” la el, a „curentului” ce deja
exista, hăt, de multişor, în lume. A descoperi un fenomen şi a te alinia lui, nu presupune musai o conştiinţă faţă de acel fenomen. E doar o adaptare a unei sensibilităţi la o conştiinţă, mai largă, deja existentă. Optzeciştii se trezesc în rolul lui monsenieur Jourdain: ei
văd că fac postmodernism! Au băgat în el textualismul,
ce deja se făcea la noi, ca şi toată poezia şi dramaturgia.
Textualismul era şi el importat, prin Mincu mai ales şi
dezvoltat creator mai ales de Mircea Nedelciu, iar teoretic de Iova, fără mari urmări însă. În sensul acesta,
ar fi să introducem sub eticheta de postmodernism o
literatură cu „anumit aer”, adică să revenim la sintagma ce denota nevertebrarea teoretică a postmodernismului. Ar părea că nu avem atribute şi criterii pentru
ceea ce este postmodernist. Cine, dacă nu mă înşel Matei Călinescu, a privit postmodernismul ca parte a modernismului? Dar eu cred că, de fapt, postmodernismul e cu totul altceva. Poate chir să privim modernis-
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mul ca făgaş spre postmodernism. Pentru că postmodernismul îmi pare acel curent literar suficient de inform şi greu de pus în ecuaţii, cum a fost, mai înainte,
romantismul. Până să se reuşească o „unificare” a atributelor sale, încât să fie apoi posibilă discuţia şi despre
„diferenţele” din ţările Europei orientale, romantismul
se epuizase, era stins de mult. Dar paradigma lui? Care
este paradigma clasicismului şi care a romantismului?
Gilbert Durand observă o schimbare de paradigmă la momentul Baudelaire. La el se vede pentru prima dată, pentru ca apoi să cuprindă mare parte din literatura europeană, trecea de la paradigma prometeică la paradigma pusă sub semnul lui Hermes, de la o
simţire prometeică, la una hermetică.
„Unitate”, adică reducţie la linii esenţiale. Unitatea
romantismului... unitatea posmodernismului. La fel e
pentru unul, cam la fel trebuie să fie şi pentru celălalt.
Există, totuşi, nişte legităţi după care se dezvoltă literatura. Ce e drept, treaba îmi aminteşte de „unificarea câmpurilor fizice”, nereuşită de Einstein. O reducţie greu de făcut, dar ea ar trebui să conţină esenţialul.
Eu încerc să caut câteva posibile coordonate.
În primul rând, se pare că nu paradigma este cea
care coerenţa şi sensul unui curent literar. Pentru că
romantismul ar fi atunci împărţit în două, într-un romantism orfic, să zicem, în prima sa parte, pentru a se
transforma sub puterea paradigmei titanice. Paradimele se pot modifica în interiorul unui curent literar, artistic. Dacă e aşa, altele sunt caracteristicile ce trebuiesc
căutate. De aceea am şi făcut, ca primă încercare, discutarea relaţiei scriitorului cu realul. Romanticii sunt
„iluminaţi”, fantezişti, paseişti sau titanici, fantasmagorici, imaginativi, metaforici... Realiştii... calculaţi, observatori, retraşi – fără avânt.... arizi în mijloace artis-
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tice, „imitativi” (dar imitaţia realului se exprimă întotdeauna printr-o „idee” – imagine mentală despre ce ar
fi realul). Dar postmoderniştii? Lor, Pegazul le strechie!
Adică, iau de oriunde şi orice. Tsepeneag se vrea oniric.
Eu mă vreau „vizionar”. Nedelciu „textualist”. Cărtărescu „romantic” etc. Câte bordeie, atâtea obiceiuri. Dar
ce dă „aerul postmodernist”? E că nu au o focalizare.
Acu’ sunt „psilogişti”, pentru a deveni romantici, apoi
clasici, suprarealişti, onirici. Nu privilegiază o direcţie
(nici estetică, nici morală), un punct de vedere, „totul
e literatură” şi orice e bun să facă literatură. Aşa că găsim un prim principiu. Postmoderniştii nu privilegiază un punct de vedere. Nu privilegiază o direcţie. Nici
măcar o direcţie estetică. Asta în cazul că n-am descoperit o direcţie estetică a postmodernismului. Atunci,
am punea spune că privilegiază direcţia estetică a postmodernismului. Aşa că, până o găsim, conform primului nostru criteriu, va trebui să începem să excludem
din postmodernism câte ceva ce nu se potriveşte aici.
Îi dăm afară pe onirici, care privilegiază punctul de vedere oniric şi pe textualişti, ei privilegiază textualismul.
E un abuz să-i includem postmodernismului, la fel de
mare cu a-l asimila pe Ion Budai Deleanu.
2. Relaţia (mentală) a scriitorului cu trecutul şi prezentul.
Există o mentalitate datorată epocii. „Bagajul” nostru cultural, compus din ceea ce ştim, popularizat, din
ştiinţele pozitiviste şi cele umaniste. Mentalitatea epocii noastre se formează începând de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi parcurge întreg secolul al XX-lea. Intră aici concepţia relativistă asupra timpului şi spaţiului,
intră ceva paleontologie şi antropologie (cauzele extincţiei unor specii, evoluţia omului şi umanităţii, dar
şi perspectiva darwinistă, evoluţionistă), câte ceva din
genetică, informaţii despre cosmos, istoria religiilor şi
funcţiile miturilor, psihanaliza, dar şi literatură, istoria literaturii, a civilizaţiilor, dar şi întâmplările istoriei, războaie mondiale, bombele atomice, lagărele de exterminare, Gulagul, nazismul, comunismul etc. Foarte
mult pozitivism şi multe atrocităţi. Pozitivismul aduce
o cunoaştere cantitativă şi aceasta produce refluxul cunoaşterii calitative, care e una metafizică. E o cunoaştere speculativă, o cunoaştere prin întrebări şi supoziţii. ceea ce înseamnă o reducere a spiritualităţii. Ea diminuează încrederea în cunoaşterea exactă, ştiinţifică.
Atrocităţile diminuează încrederea în raţiune. Globalizarea - înseamnă ştergerea specificului cultural al naţiunilor. Bineînţeles, individual, fiecare valorifică în sens
propriu aceste informaţii. Ajunge, adică, la o imagine
asupra existenţei umane. Pe scurt, la o „viziune”.
La romantici, trecutul e eroic, prezentul decăzut. La
postmodernişti, graţie „viziunii”, timpul capătă un „ce”
universal. De fapt, se eludează în favoarea unui fel de
prezent continuu. Prezentul propriu-zis e doar un fel
de accident, iar faptul că el, scriitorul postmodernist
trăieşte în acest timp şi nu în altul, e tot un accident, o
întâmplare. Fapt ce nu-l privilegiază, nici nu-l năpăstuieşte. În contextul postmodernismului, ce artist este
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privilegiat? Fără îndoială cel ce, prin sensibilitate, adoptă convenţiile romantismului. Cărtărescu e cel mai
aproape, de altfel s-a şi declarat „romantic” („idealul
romantic al cuprinderii Totului” relativizat – după Andrei Bodiu). Trecutul revine şi se idealizează, iar „egoismul” romanticului intră şi el în scenă. Scheme cunoscute publicului larg, deoarece romantismul şi clasicismul sunt cele mai popularizate. Cea mai recentă
istorie a literaturii noastre, „Istoria critică...”, suferă şi
ea de această perspectivă. Articolele despre romantici,
chiar şi despre cei mărunţi, sunt cât o zi de post, în
vreme ce moderniştii au parte de prezentări în spaţii
de două-trei ori mai mici. Aşa încât, postmodernistul
de respiraţie romantică adună privilegiile. Cei originali sunt greu asimilabili, deoarece apercepţia pentru
ei este aproape nulă. Cultura românească suferă lipsa capacităţii de a recunoaşte noutatea, originalitatea.
3. Nu doar prezentul continuu e specific postmoderniştilor. Mai este ceva. Eul „suferă” o imensă disponibilitate de a se metamorfoza din eu prozastic în eu liric, din eu parodic în eu ludic, din eu revendicativ în
eu melancolic, din eu sarcastic în eu nostalgic etc. Aşa
încât, nu-şi poate asuma gravitatea. De aici, nici dramatismul. Se poate aprecia că e vorba de un „centru”
al fiinţei labil? Nu, mai degrabă despre romantici se
poate spune asta şi am privilegia romantismul posmodernistului. E vorba, mai degrabă, de insaţiabilitatea
eu-lui de a se manifesta, de a se expune, de a se înfăţişa. Posmodernist este blogul, este ultima, nu şi cea din
urmă, găselniţă a postmodernismului. Aici, eul oricui
se poate exhiba cum îi place. Şi îi place acest exhibiţionism, e teribilă chemarea lui de a se înfăţişa, de a se
dezgoli. S-a vorbit de neimplicare emoţională la postmodernişti. Eu cred că, dimpotrivă, e vorba despre o
emoţionalitate în exces, dar reprimată pentru a afişa
siguranţa de sine, forţa, lipsa de vulnerabilitate, duritatea. Adevăratul eu se ascunde după zecile de chipuri
ale eu-lui de împrumut. Dacă Pesoa căuta să reprezinte trei avataruri ale eu-lui, el oferea fiecăruia o personalitate distinctă. Postmodernistul dimpotrivă, dă fiecărui eu strălucire, însă doar pentru a se ascunde, pentru a nu putea fi dibuit. Nu vrea, cu nici un chip, să fie
găsit. Eu-rile sale sunt măşti ale adevăratului său eu...
Sau nu e aşa? Şi, de fapt, vrea să fie cunoscut, dar suferă de o multiplicare incontrolabilă a eu-lui şi el însuşi
nu se poate regăsi, nu se poate descoperi şi rătăceşte
printre eu-ri de împrumut. O boală provocată de civilizaţia postmodernă.
4. Paradigma. De vreme ce postmodernismul e curentul artistic al tuturor formelor şi curentelor artistice relativizate, de ce nu ar fi şi al tuturor paradigmelor?
De ce nu ar fi şi orfic, şi ermetic, şi prometeic, şi titanic?
Şi poate fi toate acestea, ceea ce înseamnă postmodernismul nu privilegiază ceva. Ci relativizează toate valorile. Şi îi sunt egale toate, pentru că nu poartă statornic nici o credinţă. E similar cu ce a spus cineva despre
Eliade: cum să creadă în Dumnezeu când a trecut prin
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toate religiile? Aşa şi postmodernistul: cum să creadă ceva după ce a trecut prin lumea secolului al XXlea?... Acest amestec de paradigme, ar fi să spunem că
stă sub semnul hidrei. Un cap tăiat face să-i crească alte
zece în loc. realitatea e o lume informă, incontrolabilă, lipsită de centru, de direcţie, amorfă. De aici, toate
posibilităţile de manifestare a ei şi, implicit, de reprezentare artistică, fără perspective privilegiate. Semnul
sub care stă e labirintul. Rătăcirea, în acest caz, nu mai
e rătăcirea lui Dionysos, numele său însemnând chiar
„Rătăcitorul”, ci e rătăcirea în captivitate, într-un spaţiu întortocheat şi limitat, a cărui ieşire nu se întrezăreşte. E rătăcire doar câtă vreme te afli în căutarea ieşirii (eventual a Centrului), dar de fapt e o captivitate,
date fiind căile înşelătoare. Labirintul e şi semnul sub
care stă iregularul lui Gustav René Hocke. De aici confuzia, inclusiv a lui Cărtărescu din „Postmodernismul
românesc”, de a asimila opere din vechime postmodernismului. Ioan Budai Deleanu e un scriitor al iregularului. Nu are a face cu postmodernismul, cum nu au
mulţime de alte opere iregulare din trecut. E un abuz,
făcut dintr-un impropriu silogism. Dacă toate operele postmoderniste sunt iregulare, nu înseamnă că toate operele iregulare sunt postmoderniste... În labirint
fuga devine o zbatere ca în plasa păianjenului, întrucât
nu ştii încotro să alergi şi nu ai după ce sau cine alerga. Alergi, dar fără să ştii încotro, adică te zbaţi de unul
singur, fără un fir al Ariadnei.
Interesant ar fi de cercetat care dintre viziunile, a lui
Zenon din Elea, sau a lui Heraclit? Totul e încremenit,
sau totul curge? Fuga în labirint este o mişcare fără înaintare, o bătaie a pasului pe loc, ceea ce ne duce spre
Zenon. E viziune din una dintre cărţile lui Tsepeneag,
„Zadarnică e arta fugii”. Titlul însuşi pare simptomatic.
Niciodată nu mi s-au părut edificatoare teoriile despre postmodernism. Nici chiar aceea, acribioasă, din
cartea lui Liviu Petrescu, altfel excelentă în ce priveşte modernitatea. „Fragmentarismul” îmi pare doar un
efect secundar, cel al spiritului uman dezagregat. Nu o
însuşire primară a postmodernismului. Din ele pare cu
totul exclus scriitorul, ca fiinţă: sensibilă, intelectuală,
psihică, spirituală, cât şi raportările sale la existenţă, la
„lume” şi îi sunt excluse atitudinile ontice, în favoarea
unor atitudini „corecte politic”. Pentru că, pe de altă
parte, se acceptă existenţa unui „aer familiar” al postmodernismului, axistenţa, adică, a unor opere structurate cam la fel, cu mijloace de reprezentare asemănătoare, altfel spus,, se acceptă unitatea postmodernismului, în ciuda centrifugării sale, a dispersiei sale. Şi dacă
există o unitate, unde să o găseşti, dacă nu în „interior”, acolo unde totul se naşte ca hieroglifă a lumii, nicidecum „afară”, în manifestările înşelătoare ale spectacolului artistic, cu prodigioasele-i sale deghizamente?
Se poate pune şi o întrebare. Atunci când vorbim
despre paradigme, ne referim, de fapt, la literaturile
bine conturate, occidentale. E cazul oare să întrebăm
despre paradigme şi în cazul literaturii române? E o literatură relativ recentă, ce trăieşte mai ales prin cei câţiva scriitori fenomenali. Găsim, cel puţin la ei, o para-
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digmă culturală coerentă? Teoreticienii noşti nu ştiu
să fi făcut o astfel de încercare. Altfel, literatura noastră trăind de la începuturile ei sub semnul imitaţiei,
împrumuturile sunt formale. Dacă nu putem găsi paradigme coerente, ci doar idealuri, de obicei naţionale, postmodernismul ar trebui să fie cel mai priincios
literaturii române. El vine cu amestecul său de curente, forme, paradigme, toate relativizate, astfel că putem
adera la postmodernism fără dureri de cap, fără să ne
plângem de o tradiţie literară precară, aproape ştearsă
cu buretele... Şi totuşi, una dintre caracteristicile postmodernismului este „spaţiul literar”. Creat în operele
înaintaşilor şi folosit de urmaşi. Bulat Okudjava, când
scrie „Călătoria diletanţilor”, se foloseşte nu de documentare istorică, sociologică, a mentalităţilor etc., ci
le ia, de-a gata, deja „mestecate”, din operele lui Turgheniev, Puşkin, Tolstoi. Se bazează nu pe realităţi istorice, ci pe o fantasmă deja creată într-un spaţiu literar. Ce spaţiu literar oferă literatura română? Fără îndoială că el există. Aproape nul la Eminescu, el fiind
un romantic. Trecutul nu se exprimă prin el însuşi, ci
printr-un ideal. Îl găsim însă la Costache Negruzzi, îl
găsim la Filimon şi la prozatori ca Duiliu Zamfirescu,
dar, mai ales, la Caragiale, în filozofia lui Blaga, acolo
unde se ocupă de spaţiul mioritic. Nu e un spaţiu literar de mare iradiere, dar există, totuşi. Ar fi să spunem
că postmodernismul produce prima noastră sincronizare reală cu literatura lumii. Dar să vedem unde se află
postmodernismul nostru.
5. Atitudinea scriitorului faţă de scris şi atitudinea
faţă de cititor.
Şi faţă de scris, scriitorul postmodernist are o atitudine polivalentă. Dar prefer, în acest caz să nu mă refer
la, să zicem, Barthes. Care, trăind într-o societate democratică şi puternic tehnologizată, în care cartea e la
concurenţă cu mass-media, era nevoit să vadă în literatură un produs de consum, a cărui vandabilitate depinde se supune unor strategii de marketing. Influenţează asta conţinutul? Cumva, da, pentru că literatura, acum, trebuie să se adreseze unor cititori, potenţiali, luaţi din faţa televizorului, de la emisiuni de divertisment şi telenovele. Aceeaşi e situaţia la noi, cu specificul românesc al democraţiei „originale” şi al tranziţiei, multişoir după 1989, de aceea, aş vrea să mă refer
la postmodernismul nostru, deoarece totul e mai complicat la noi şi e bine să iei la socoteală situaţiile mai
complicate. Ele oferă o simptomatologie mai bogată şi
„boli” reprezentative. Acea „răceală”, acea lipsă a participării afective în creaţia literară pare să fi fost considerată una dintre trăsăturile definitorii ale postmodernismului. Este, poate, tot de la Barthes citire. „Varieteu pe apă” prezintă, în 300 pagini, o situaţie dramatică: personajul hotărpşte să se sinucidă, deci ştim
că îşi trăieşte ultima zi, că îşi ia adio de la viaţă. Dar,
în final, renunţă la sinucidere. Totul devine un soi de
glumiţă. Tragedia s-a destrămat. Existenţa e superfluă.
Chiar dacă tragem de aici nişte concluzii, cum că oamenii pot găsi motive să trăiască şi că viaţa merită să
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fie trăită. Un asemenea personaj i-ar părea lui Puşkin
de-a dreptul odios în neseriozitatea lui, în lipsa lui de
onoare. Scena sângeroasă aflată în orizontul aşteptării
noastre, putrezeşte. Totul e superfluu, superficial... Integrată literaturii de consum, literatura postmodernistă ar trebui să renunţe la câteva rosturi înalte atribuite într-o vreme literaturii, cum ar fi efectul ei catarctic
şi, chiar, uneori, soteriologic. De fapt, lucrurile nu stau
chiar aşa. Hapy-end-ul e mai amar decât împlinirea
tragediei... Cum am văzut, din postmodernismul anilor 80 ar trebui să excludem textualismul. Dar care era
celălalt filon? Nu este cumva postmodernismul Cenaclului de luni, teoretizat, paradoxal, nu de Nicolae Manolescu, ci de Alexandru Muşina, mai ales în „Poezia
cotidianului”. Nu intru în amănunte, dar „aerul” prozei optzeciste nu mi-a stârnit niciodată simpatia. Dar
nici poezia. E lipsită de graţie. Nu a stârnit simpatia cititorilor, în general. Iar ceea ce spun optzeciştii că ar fi
postmodernismul lor, e mai mult poezia. Nu e o poezie care place, încât, din generaţie, au fost mai degrabă
remarcaţi optzeciştii atipici, exotici. Un Ion Mureşan,
de exemplu. Iar din Cenaclul de luni, înălţat de critică,
Mircea Cărtărescu. Şi, venind în urma acestora, Ioan
S. Pop. sau, dintre prozatori, Groşan. În ce fel se complică situaţia? Anii 80 se pare că au dat un fals postmodernism, de vreme ce postmodernismul american, începând cu Donald Barthelm şi John Barthes şi mai departe, e „simpatic”. Adevăraţi postmodernişti optzeciştii nu puteau să fie, ar zice Dan Cristea, din două motive. Nu exista, în anii 80, o economie de piaţă la noi,
deci cartea nu putea fi privită ca un produs. Ceea ce înlătură orice raportare a scriitorilor la cititori. Scriitorii
erau plătiţi de stat, nu la cota vânzărilor. Al doilea motiv e că nu trăiam într-o societate super-tehnologizată.
Abia de-ţi puteai cumpăra un tv color după luni de zile
sau chiar ani de aşteptare, după înscrierea pe-o listă...
Astfel că, după 1989, optzecismul loveşte doar cu coada.
Doar „întârziaţii” mai publică, majoritatea consacraţilor aflându-se în impas să mai scrie. Optzecismul intră
în criză. De ce, de vreme ce optzeciştii susţin că sunt
postmodernişti, adică posesori exact ai acelor mijloace de a reprezenta existenţa umană într-o democraţie?
Nu cumva se blochează deoarece ei nu mai au ce exprima şi reprezenta cu mijloacele deja asumate? Iar dacă
mijloacele nu le sunt adecvate, nu înseamnă oare că nu
cele ale postmodernismului? Ci doar un fel de curent
„hard”, specios, aflat la periferia literaturii, inadecvat să
răspundă provocărilor existenţiale. Un curent de fapt
gol de conţinut, ce mimează literatura, ca un soi de suprarealism, o întoarcere la formele fără fond?
...Lovitura de coadă a optzeciştilor n-a fost nici ea
spectaculoasă. Din urmă vin, însă, alţi scriitori, ce nu
au fost niciodată optzecişti, adică nu au aderat la „ideologiile” literare ale optzeciştilor. Nici cenaclişti n-au
fost, textualismul nu le-a surâs, nici teoriile lui Muşina. Ei se văd puşi în faţa altor condiţii, a unei pieţe libere, a unei democraţii, a unei tranziţii, a unei condiţii sociale precare şi-a unei existenţe mizere, dar în libertate. Pe de o parte, se văd nevoiţi să-şi pună între-
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bări despre literatura interbelică şi postbelică, să înnoade firul cu acestea. Preiau ce se poate în partiturile lor, dar îşi apropie şi „cultura” baloanelor de săpun
televizate şi telenovelelor, în căutarea unui limbaj artistic suficient de cuprinzător pentru a fi expresia existenţei umane în lumea în care trăiesc. Ei aglomerează
mijloace arzistice şi idei literare de peste tot şi mai „inventează” altele noi. Posedă acel amalgam de vechi şi
nou specific posmodernismului literar, pe care optzecismul nu l-a avut, fantoşa optzecismului fiind, de fapt,
ruptura faţă de înaintaşi. Or literatura postmodernistă nu se rupe cu nimic de trecut, dimpotrivă, exploatează tot ce-i stă în putinţă, de aici şi puternica sa intertextualitate. Se pune, cumva, semn de egalitate între literatură şi existenţă (lume). Optzecismul se vede
aruncat în afara mersului literaturii. Pare mai degrabă
un accident, accidentul unei false sincronizări, de vreme ce nu preia atributele esenţiale ale postmodernismului, ci aderă, formal, la acesta. O aderare falsă, posibilă doar pentru că în postmodernism pare să intre
orice. Firul rupt îl reînnoadă, de fapt firele rupte, scriitorii postdecembrişti, lăsând optzecismul ca pe-o buclă secundară şi „exotică” a literaturii noastre, adică îl
pune în paranteze. Aceşti scriitori ce urmează optzeciştilor, unii din ei asimilabili ca vârstă lor, au trăit circa
treizeci de ani în comunism. Ceea ce i-a făcut imuni la
chestiunea succesului literar de piaţă. Tot ce şi-au dorit, încă dinainte de 1989, a fost să fie lăsaţi să scrie şi,
eventual, să fie publicaţi, deşi în privinţa asta nu aveau
speranţe. Ceea ce le-a oferit suflu, scrisul fiind pentru
ei un mod de viaţă. Au scris şi scriu în continuare. Fapt
valabil şi pentru „generaţia” următoare (decenal privită, apud Laurenţiu Ulici – bun mijloc de lucru, de ordonare, când lucrezi pe un timp relativ mic, cum este
cel al celor decenii scurse din 1989), formată din oameni ce au trăit circa 20 de ani în comunism şi au posedat şi ei acea imunitate faţă de succesul literar, fapt ce
le-a dat suflu. Următorii decenali însă nu au mai avut
anticorpii, ei vroiau să obţină succes, vroiau totul dintr-o suflare, le lipsea rezistenţa la privaţiuni, formaţia
spartană. Să fie dorinţa lor grăbită de-a sparge porţile
succesului, ce i-a făcut să adopte o libertate a expresiei,
uneori dusă până la limita vulgarităţii sau a pornografiei, în ideea de a şoca, premiza unei schimbări de limbaj? Încă nu putem şti. În mod cert însă, durităţile lor
de limbaj, sexualitatea înfăţişată organic, produc o eliberare, cel puţin de normele literaturii scrise în comunism, a constrângerii expresiei şi a conţinutului literaturii. E un rol ce şi-l asumă, de obicei avangarda şi experimentaliştii. Nu e vorba, la ei, despre aşa ceva, dar
demersul lor dezinhibează, distruge tabuuri şi prejudecăţi. Dacă nu vor avea valoare literară, asta nu s-ar
datora decât lipsei talentului. Rolul lor benefic mi se
pare însă indiscutabil.
Modul în care am privit aici literatura ultimelor decenii diferă de perspectiva propusă de Nicolae Manolescu în „Istoria critică...”. Deşi rupt de literatura anterioară lui, şi cum tam-tam, nu aşa, optzecismul e văzut
de marele critic drept ultimul moment esenţial al liteHYPERION
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raturii româneşti. Pentru că s-a interesat prea puţin de
literatura de după 1989, el nu a mai avut cum să vadă
unde se rup şi unde şi când se reînnoadă firul literaturii, privită, aşa cum ne-am obişnuit, datorită istoriilor
literare mai ales, în continuitatea ei. Rupturi produc,
credem de obicei, doar experimentaliştii, doar avangardiştii. Optzecismul, cu ruptura lui a fost un, de mai
lungă durată şi mai generalizat decât de obicei, curent
experimental. El nu a continuat ceva, dar, aşa cum se
întâmplă de obicei cu experimentele literare, a oferit
unele beneficii scriitorilor ce au urmat. A oferit noile
posibilităţi ale limbajului literar propus de ei, scriitorilor post-optzecişti. Care le-au adăugat limbajelor recuperate dinainte de această ruptură, dar şi de cele anteriore: ruptura produsă de tezele din iulie, ce blocau
literatura şaizecistă şi esteticile de la sfârşitul anilor 60
(despre Tsepeneag şi Dimov optzeciştii afirmau, după
89, că n-au ştiut nimic) şi ruptura produsă de prolecultism faţă de limbajul şi esteticile interbelice (ale modernităţii literare româneşti)... Avem, aşadar, o istorie literară a ultimei sute de ani, afectată de falieri şi recuperări permanente. Am amintit câteva dintre rupturi. Cauzate de „teroarea istoriei”, unele, cum e ruptura prolecultisă şi a tezelor din iulie, altele venite din interiorul literaturii, cum e ruptura optzecistă şi, după 2000,
posibil, ruptura produsă de experimentul limbajelor
literare violente. Rupturile provocate de „teroarea istoriei” sunt sterile sub toate aspectele. Nu au oferit nimic literaturii, doar au încătuşat-o, au forţat-o la nefiresc, au stăvilit albia în care curgea. De fapt, au înlocuit-o cu surogate, frângându-i adevăratei literaturi mersul firesc. Cu atât mai mult recuperările din perioadele
de destindere au fost spectaculoase şi dovedesc creativitatea prodigioasă a scriitorilor români, talentul literar remarcabil al unei naţii, ce aflată sub presiunea istoriei, a avut doar scurte răgazuri de libertate în care
să creeze liber... În vreme ce rupturile venite din interior au fost mereu benefice, oferind porţi spre înnoirea limbajului literar.
Să nu uităm însă altă ruptură provocată de „teroarea istoriei”, mai ales că ea ne implică: ruptura survenită odată cu Revoluţia din 1989, când s-a prăbuşit comunismul. Poate că, privită aşa, ţinând evidenţa rupturilor, literatura noastră să capete alt contur, măcar în
ce priveşte sensibilitatea scriitorilor, mult mai încercaţi de istorie decât occidentalii. Falieri istorice şi rupturi interne simţite ca necesare pentru a oferi altă sensibilitate, un limbaj nou, capabil să facă săritura peste falie. Un fel de ţopăială deasupra unui pământ ce şi
se frânge, mereu, sub picioare. Sub acest aspect, optzeciştii, negând cu totul orice influenţă literară, nu au
dat câtuşi de puţin măsura misiunii ce le-a fost oferită: aceea de a înnoda firele rupte de „revoluţia comunistă”, de proletcultism, de tezele din iulie. Şi-au asumat această misiune, abia, post-optzeciştii. De unde se
vede că optzeciştii, în ciuda doxei şi skepsisului generaţiei, a bunei şcoli literare, nu au posedat şi o conştiinţă istorică, de altfel acesta putând fi doar un rezultat,
o consecinţă colaterală a unei înalte conştiinţe literare:
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aceea a continuităţii. Cauza va deveni vizibilă mai încolo, dar o enunţ: egoismul generaţionist.
Ideea ce transpare este că, în „corectitudinea” ei, „Istoria critică...” manolesciană este o istorie cuminte, ce
nu se abate de la ideile călinesciene despre mersul literaturii şi de la structura călinesciană a istoriei noastre
literare. Ambiţia de a fi o istorie critică a literaturii, nu
se susţine. Cu idei luate de-a gata, se scriu istoriile literare academice şi cele didactice. Nici pentru uzul studenţilor sau al elevilor nu este satisfăcătoare, deoarece
ia sfârşit la momentul 1989, ignorând două decenii de
literatură. Micul capitol dedicat scriitorilor de după 89
e prea puţin semnificativ, scris fiind fără nici un fel de
implicare (în sensul ei bun). E mai degrabă o expediere a celor comentaţi. Doar douăzeci de pagini are capitolul „După 1989”, pagini de aprecieri grăbite, mai degrabă despre câţiva optzecişti întârziaţi, ce au scris şi au
frecventat cenaclurile în anii 90. dacă autoritatea critică a lui Nicolae Manolescu se va fi întemeiat pe cronicile sale literare publicate în reviste, trebuie să conchidem că are fler critic. Multe dintre articolele „Istoriei…”
o confirmă. Dar capacitatea sa analitică, nu e dublată
de cea sintetică, de capacitatea de a observa fenomene
culturale, fenomene artistice. Ba chiar dovedeşte obtuzitate în acest sens şi respinge, de obicei fără graţie, fenomenele literare vizibile cu ochiul liber (vezi onirismul estetic). Dar şi analizele sale sunt minate de multe ori. Ai citit deja ce scrie Nicolae Manolescu, la alţii.
De altfel, o şi recunoaşte: „Şi în alte cazuri, o carte sau
alta a stat la originea închegării propriilor mele idei şi
convingeri”. În ce priveşte de după 1989, Nicolae Manolescu nici n-a mai fost interesat de ea, decât în măsura în care continua optzecismul.
Aşa încât, istoria literară manolescină, alcătuită
după un model retard, nu oferă o perspectivă adecvată asupra literaturii române şi valorilor ei. Ca şi când,
de la Călinescu încoace nu s-a întâmplat nimic în plan
cultural, al mişcării ideilor, al categoriilor estetice, al
sensibilităţii artistice şi publice. „Istoria critică…” este
mai degrabă un apendice al istoriei călinesciene, decât
o carte a secolului XX, nu zic XXI. Până la 1948, „Istoria critică…” dovedeşte unele mici şi stinghere originalităţi. Insuficiente pentru a oferi o altă perspectivă asupra literaturii faţă de „Istoria” lui Călinescu. Marea miză a voluminosului tom manolescian ar fi fost,
în acest caz, tratarea perioadei 1948 – 2000. Dar tocmai această parte nu este suficient dezvoltată. Poate că
nu a avut suficient material inspirator, care să-i fi dat
criticului idei şi să-i fi constituit convingeri. Sau poate că, ideea cărţii venind de dinainte de 1989, va fi lucrat la istoria veche temeinic, iar după Revoluţie fără
chef, acaparat de alte dorite izbânzi. Publicată înainte
de 1989, aş fi citit această istorie la flacăra unei lumânări şi mulţumeam tuturor sfinţilor. Acum, aş fi dorit să
citesc una mai concisă şi delimitată ca perioadă. Pentru timpul nostru, repetarea celor deja spuse, chiar cu
mici originalităţi, nu mai stârneşte interesul.
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4. La porţile Orientului:
trivialitate, snobism, nobleţe

Pentru a fixa cît mai riguros aria semantică de referinţă, selectez
din Dicţionarul universal al limbii române definiţiile unor termeni care
în contextul acestui capitol figurează cu
statut de concepte operaţionale:
– nobleţe – 1. calitatea, rangul de nobil; 2. caracter nobil, atitudine
aleasă, distincţie, eleganţă;
– snob – persoană care, pentru a se distinge, pentru a epata, etalează maniere, un mod
de viaţă, de exprimare etc. împrumutate fără discernămînt dintr-un alt mediu care i se pare mai distins, mai original, mai la modă
decît al său;
– trivial – 1. comun, de rînd, obişnuit; 2.de prost gust, vulgar, grosolan; 3.obscen, indecent;
– trivialitate – 1.caracterul a ceea ce este comun, de rînd, obişnuit; 2. lipsit de gust,
vulgaritete; 3. lipsă de pudoare (în vorbe sau în fapte),
necuviinţă,obscenitate.
Încă din 1907(Din psihologia poporului român), D. Drăghicescu
observa că suntem „ o
rasă occidentală cu obiceiuri orientale”iar Paul Zarifopol adăuga
puţin mai tîrziu o subtilă definiţie a snobismului care apare cu necesitate în societăţile importatoare de cultură – după principiul „a Bucarest toute comme a Paris”: „Incultura ce se naşte din încălcarea stîngace şi impertinentă a graniţelor de cultură ale naţiunii sau ale clasei sociale în care ai crescut se numeşte snobism”; dincolo de necesitate, atitudinea românească faţă de Occident a fost însă şi
de slugărnicie tardivă şi tocmai de aceea ridicolă, pînă a se ajunge
la convingerea că snobul veritabil trebuie să aibă stil pentru a se sugera cît mai bine nobleţea ce îi lipseşte. La porţile orientului se manifestă în plus şi duhul balcanic (P.Constantinescu) care transformă nu de
puţine ori pe homo caragialiensis în măscărici, imitator grosier care
termină prin a percepe cu ostilitate mediul naţional; mai mult, spiritul
caragialian coboară pînă la limita extremă a Orientului european iar
Mateiu descoperă zona balcanică chiar în mijlocul lumii româneşti
unde viciul ştie a se împodobi cu haina pitorescului; desigur, duh balcanic „nu înseamnă numai mediu geografic şi moravuri specifice, dar
şi atitudine în faţa vieţii; ea se traduce printr-un umor exercitat asupra
omului şi a deşertăciunilor ce-l ispitesc, prin frîna bunului simţ care socoteşte nebunie orice salt peste umbra proprie şi peste condiţia naturală, printr-un sarcasm al fanteziei, revelator în peripeţiile imaginate, dar
şi prin iluzia esenţial orientată că viaţa după capriciul poftelor ar fi mai
frumoasă decît viaţa cu strădaniile şi tihna ei modestă.”

Eseu
https://biblioteca-digitala.ro

Călinescu încadrează firesc, atît pe Ion
Luca cît şi pe Mateiu în tagma balcanicilor „cu îndepărtat sînge grecesc sau vag peninsular”, cu ataşament pentru măscări şi bufonerii şi
pentru lumea unei bigamii tihnite, motivînd – cel puţin în cazul primului – că „adevărurile spuse de el astfel sunt eterne şi suave, în vreme ce, spuse de alţii altfel, sînt confuze şi triviale”. Pe Mihai Ralea însă,
aluviunile zis balcanice îl exasperează, fiind percepute ca atentate la nobleţea naţiei: „Am scris de nenumărate ori şi aici şi aiurea că nenorocirea cea mai mare a ţării noastre e spiritul acesta de pehlivănie, de operetă, scepticismul glumeţ şi vulgar cu care se profanează cele mai serioase, adînci şi tragice iniţiative. Ne-am ridicat de atîtea ori contra fanariotismului subtil ori şiret, contra ipocriziei orientale care ne roade ce
e mai curat şi mai nobil în naţia aceasta”(Viaţa românească, 1929). În
privinţa posibilei confuzii între românism şi mahalagism un semnal
de alarmă trăgea şi Mircea Eliade:”Mahalaua a creat pînă acum un stil
grotesc, care ne amuză cînd îl întîlnim în Caragiale, dar care e tragic,
cînd îl privim istoric. Acest stil de cafenea, acest geniu verbal de secătură sceptică, acest proverb mixt şi impur – care reprezintă o înţelepciune de slugă şi o enciclopedie de gazetar – nu ne reprezintă. Ea nu
are nimic de-a face cu demnitatea românească – pentru că nu are nimic de-a face cu nici o demnitate umană”.
Despre cel care, în ultimii ani ai vieţii obişnuia să repete „Da, da, te
cunosc, patrie!”, Paul Zarifopol observa pe bună dreptate că „prin eliminarea sentimentalismului, Caragiale şi-a asigurat un capital solid de
antipatie, uneori declarată, mai adesea mascată”, că „avea un spirit de
o rară mobilitate: prefacerea simpatiilor lui intelectuale în antipatii era
fenomen cronic, de care prietenii lui toţi erau deprinşi a se amuza”, că
„sensibilitatea <<enormă>> şi vi-ziunea <<monstruoasă>> au imprimat artei sale caracterul excesiv: în comic, stil caricatural, în tragic, forme de groază şi de tortură extreme”. Se va fi gîndit subtilul critic la texte precum cel intitulat O conferinţă („Mă sui la tribună, pe o estradă cu
spatele la un perete pe care sunt reprezentate cele nouă muze în pitoreşti
costume naţionale româneşti. Dacă ştiam mai dinainte, veneam şi eu în
costum de ciobănaş, cu trei fluiere, unul de soc ce zice cu foc, unul de
os ce zice frumos şi unul de fag ce zice cu drag. Apollo naţional”.) pentru a concluziona că „suburbanii Bucureştiului au colaborat, natural şi
involuntar, cu geniul înnăscut al lui Caragiale”; poate că de aici decurge
şi ostilitatea vădită pe care o manifestă Caragiale în perceperea mediului românesc, observată deja de N. Davidescu, utilizarea doar peiorativă a sintagmei daco-român, parodierea necruţătoare a lui Alecsandri,
Delavrancea sau Vlahuţă pînă la persiflarea de care mi le închipui capabile şi pe loazele levantine păstorite de Marius Chicoş Rostogan. Poate
că alarma trasă de D.A. Sturdza („D-l. Caragiale să înveţe a respecta naţiunea sa, iar nu să-şi bată joc de ea”) a părut multora o exagerare însă
ea se conjugă, peste ani, cu o mărturisire extrem de semnificativă a lui
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Constantin Noica: „Cînd m-am aplecat asupra românescului, am făcuto, cred, exasperat de zemflemeaua lui Caragiale.“ (Jurnalul de la Păltiniş) .
Călăuzită de propriile sale jaloane („Cinste şi gramatică –acestea
sunt cele dintîi condiţii ale unei prese bune. Cine vrea poate să aibă şi
idei. Dar nu e obligatoriu.”), viziunea caragealeană produce o degradare continuă a universului şi, nu de puţine ori, o deplasare spre trivial: patruzecioptimul devine pazopt, poporul – bobor, revoluţia – rivuluţie, Wagner –„doar poate la restaurante proaste să se potrivească”,
Ruy Blas de Hugo se metamorfozează într-o superbă copilărie dramatică”, în Hatmanul Baltag (operă bufă în trei acte, în colaborare cu Iacob Negruzzi) se introduc jocuri facile de cuvinte (cal-ambur, măgarambur sau Iată în ce hal, în ce halat am ajuns!) iar în celebra traducere Roma învinsă îşi fac loc expresii pe care le-am putea presupune în repertoriul Ziţei sau Vetei: „Iubite, resignează, precum resignez eu,/ Nu
tulbura a morţii pretinderi cu suspine,/ Trăieşte tu, trăieşte şi… plînge după mine !”– toate voind parcă a demonstra că „nenea Iancu şi I.L.
Caragiale erau una şi aceeaşi fiinţă”. În acest fel ajungem să nu mai înţelegem ale cui sunt meditaţii de felul „ca să capeţi experienţă, e bine
să practici opinii opuse” şi cine sugerează lui Caudella pentru muzica
operei Hatmanul Baltag „o uşoară nuanţă de trivialitate”.
Abordîndu-l în marginile psihanalizei, Pompiliu Constantinescu
va remarca similitudini între autor şi propriile personaje („Sociabilitatea lui I.L. Caragiale este proverbială; şi-a risipit viaţa în conversaţii uluitoare, în presă, bodegă şi cafenea, trăind alături de eroii lui din proză
şi comedii, iubind pe imbecili şi pe umanii lui semeni în toate slăbiciunile. I-au plăcut farsele vieţii şi s-a delectat contemplînd egoismul conformist al omului; s-a identificat cu plăcerile comune ale lui şi l-a reflectat într-o oglindă măritoare şi totuşi exactă”. În plus – aş adăuga –
i-a oferit spre veţuire un univers – bîlci din care nu lipseşte trivialitatea şi pornografia, poate însă nu la nivelul pe care îl acuza H. Sanielevici: „Pentru Caragiale viaţa e un mare bîlci, care prezintă priveliştele
cele mai interesante (…) şi foloasele cele mai pozitive, aceluia care ştie
să uzeze de dînsa; într-un bîlci însă ar fi absurd să fii amabil, să umbli
cu delicateţe şi cu convenienţe sociale, ori chiar să ţii seama de opinia
publică a bîlciului(…); să mănînci bine, să bei bine şi să iubeşti bine –
este chiar formula lui; se uşurează imediat cu un potop de cele mai triviale înjurături şi nu păstrează ranchiună; Caragiale e trivial şi pornolog”. Ar mai fi de adăugat observaţia călinesciană conform căreia „corespondenţa sa este în stil molavo-rostoganesc-miticesc” – domeniu
din care mă limitez la o singură exemplificare – un scurt extras dintr-o scrisoare către rafinatul şi mult mai tînărul Zarifopol:”Aici o vreme eminamente scîrnavă: plouă, ninge, ceaţă, nor; toate excrementele
unui firmament disenteriac: Jupiter cacans.”
Mărturisesc că nu am cunoştinţă despre o cercetare exhaustivă şi
nepărtinitoare asupra modelelor cărora e îndatorat Caragiale, asupra
trădătoarelor traduceri pe care le-a semnat, asupra copiilor după natură pe care le reprezintă o parte din celebrele sale ziceri, asupra surselor ce îi întemeiază unele personaje… A efectuat traduceri şi adaptări după Cervantes, Poe, Twain, Baudelaire, Machiavelli, Carmen Sylva; este dovedit că Abu Hasan e din O mie şi una de nopţi, Pastramă
trufanda din ciclul atribuit lui Nastratin Hogea, La hanul lui Mînjoală au atingeri cu Prăbuşirea casei Usher a lui Poe. Kir Ianulea – adaptare/versiune după Le Demon marie de Machiavelli e publicată în Viaţa românească, 1909, însoţită de un avertisment prevenitor: „Această nuvelă(…) se mai găseşte şi-n alte limbi; pe cît putem şti însă, apare
astăzi întîia oară în româneşte. Asupra felului cum e dată aici, autorul
îşi păstrează întregi drepturile de proprietate literară…”; avertismentul e repetat în prefaţa volumului Schiţa nouă din 1910: „Dintre poveştile de faţă, unele (…) se mai găsesc şi în alte limbi…” Procedeul poate da de gîndit şi îl nelinişteşte chiar şi pe Perpessicius care invocă anticipat în apărarea lui Caragiale pe Moliere, Racine şi chiar Shakespeare
care, chipurile, „n-au dispreţuit altoiurile străine, pe care le-au convertit în opere de patentă originalitate”, pentru a accepta în final că „arhitectul care a gîndit clădirea aceasta (nuvela Kir Ianulea – n.n.) a cunoscut un proiect străin” şi că „nu s-a dat în lături să folosească şi cîteva
piese prefabricate”; trec peste maniera tip advocatus diaboli şi semnalez alte moşteniri cu bucluc: celebra Scrisoare pierdută rezonează cu O
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alegere la Senat publicată în 1878 de I. Negruzzi şi cu Une camaraderie a lui Scribe, pe care Caragiale o tradusese, Zgîrcitul risipitor „modelează” ultimul act şi discursul lui Caţavencu; o scenă din Noaptea furtunoasă (lectura ziarului) se recunoaşte în Rusaliile lui Alecsandri, piesa avînd asemănări şi cu Iorgu de la Sadagura al aceluiaşi din opera căruia Iaşii în carnaval par a prefigura pe Conul Leonida…; Iorga a demonstrat că celebrul Rică Venturiano apăruse ca personaj într-o povestire publicată în Orientul latin ce se tipărise la Braşov; un procesverbal al unui subcomisar de poliţie din Iaşi publicase amintitul Iacob
Negruzzi sub titlul Gramaticale; în Misterele căsătoriei de Aricescu se
întîlneşte replica „Prea puţini se însoară cu scopul de a da patriei cetăţeni ca Cincinatus, ca Brutus, ca Catone…” – reluată în mai multe variante de Caragiale – cu accentuarea efectului fonetic din final iar în poezia Triumful amorului a aceluiaşi întîlnim o celebră sintagmă care face
carieră într-o comedie a lui Caragiale: „ci ia lasă gluma, dă-te iute jos
/ Şi-mi dă o guriţă, angel radios.”; Mare farsor, mari gugumani e o pastişă după antidinasticul N.T. Orăşanu; N. Davidescu – catalogat drept
denigrator – recunoştea în proza între două poveţe reflexe din Demonul perversităţii de Edgar Poe… Încurcată moştenire, ciudat clironom, dar qae voulez – vous, nous sommes ici aux portes de l’Orient!
La porţile Orientului unde totul e mahala: Bucureştiul e „oraş de
putregai material şi moral” (corespondenţă) iar O plimbare la Căldăruşani îi dă prilejul să observe – cu răutăcioasă bucurie – că „fizionomia
marginilor Bucureştilor şi a satelor e foarte originală”, adică „miroase
a hoit şi sînge stătut la soare” în timp ce satele murdare sunt locuite de
bulgari şi ţigani; izgoniţi din Bucureşti unde nici repausul duminical
nu-i prieşte căci, după o noapte de petrecere, dimineaţa „ne oprim puţin, să aspirăm pînă-n adînc praful sănătos ridicat spre firmament de
tîrnul municipal” îl regăsim în gara Paşcani („Trei ceasuri şi jumătate
în Paşcani – cam prea mult !... Dar ce pitoresc ! Ce glodăraie şi colbăraie…Ce abdomene de copii malarici !(…) Ce jigăraie de cîni costelivi
cu ochii rătăciţi şi coada ‘ncîrligată înspre pîntece…”) şi apoi eşuat în
Iaşul devenit Veneţie moldavă: „Pieţele, ogrăzile, locurile virane sunt
mări şi lacuri; uliţele, fluviuri şi niagare…caii înoată…” P. Constantinescu sesizează şi un mahalagism etic şi intelectual, iar pentru Ibrăileanu, mahalaua satirizată de Caragiale nu e categorie socială ci categorie
psihologică, mahala intelectuală ilustrată cu personaje pe măsură – pe
prim plan aflîndu-se mitocanul, noţiune pentru precizarea căreia, Zarifopol desfăşoară următoarele caracteristici: „Mitonu are curajul reabilităţilor din care e alcătuit. Adeseori, pare prost, fără să fie. Nu are curajul inteligenţei sale fireşti; vi e frică de modelele de cultură pe care le
crede exclusiv autorizate. Îşi părăgineşte inteligenţa, ca şi orice eventual talent, pentru că nu vede decît pînă în vîrful nasului. Este prea prudent, e foarte mehenghi, şi preferă locurile comune fiindcă sunt folositoare: el nu vrea să cheltuiască degeaba.
Frica de a se arăta cum este îl face agresiv. Şi agresivitatea deosebeşte pe snobul balcanic de cel apusean. Mitocanul e inutil războinic, continuu sub arme. Probabil fiindcă prin descendenţă, adică prin tradiţie,
iar uneori şi direct, el e produsul unei mojiceşti oprimări orientale. El
e doar derivatul modern al ciocoiului de altădată.”
Desigur, N. Davidescu produce o exagerare cînd înfăţişează opera lui Caragiale populată exclusiv de o lume de „lichele, proşti, agramaţi, găinari, peşti, curve, inconştienţi sau numai meschini”, fără un
singur om cinstit şi întreg”, adăugînd şi „lipsa totală a oricărei femei în
sensul adevărat al cuvîntului” precum şi preoţii care sunt „porci, beţivi, criminali şi hoţi”. La această inventariere de coşmar se alătură însă
şi voci mai autorizate şi recunoscute pentru dreapta cumpănă a judecăţii critice – cum este cea a lui Eugen Lovinescu: „Teatrul lui Caragiale e un izvor de apă tulbure în care joacă o pulbere de necurăţenii”, înfăţişează „o colecţie de imbecili, de imorali”, peisajul uman fiind „întristător ca un spital de infirmităţi morale şi intelectuale”, o „vulgaritate de altminteri colorată”.
Lui Ibrăileanu i se pare că” ceea ce face odioase tipurile lui Caragiale este egoismul lor josnic”, Eugene Ionescu le categoriseşte printre
„cele mai josnice din literatura universală”; pentru Călinescu,”femeile
sunt fără interes, mai degrabă vulgare” iar pentru P. Constantinescu –
„vulgare, ipocrite şi egoiste”; o pată de culoare pitoresc – balcanică o re-
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prezintă Lache şi Mache – cuplu paronimic şi siamez, precum şi celebrul Mitică – parizianul nostru oriental!
Pompiliu Constantinescu are meritul de a fi intuit sensul adevărat
al acestei trivialităţi, sensul etimologic care se referă la expunerea agresivă la vedere a aspectelor presupuse dar pe care convieţuirea socială
ne obligă să le trecem într-o zonă a tăcerii: „Caragiale acceptă morala
practică a vieţii, filozofia instinctului care conservă pe om şi-l fereşte
de dramele conştiinţei, adaptabilitatea absolută, care oferă plăceri elementare. Un epicureism grosier uneori, şiret mai adesea se desprinde
se desprinde din felul de-a reacţiona al evreilor din comedii şi Momente la împrejurări; viaţa n-are nici o taină, totul se petrece afară, sub privirea oamenilor şi a societăţii …„Trivială e, în acest context, afişarea cu
onestitate a relaţiilor de adulter – oficializate, acceptate şi prezentate ca
atare: „Directorul a plecat de la şapte de acasă…Nevasta lui a rămas să
se gătească şi să vie mai tîrziu la gară cu copiii şi cu amicul. Amicul este
un profesor foarte tînăr, care locuieşte la directorul de un an de zile…
– Măriile voastre, am onoarea pentru ca să vă recomand familia
mea: consoarta mea, copiii mei, amicul meu !”(25 de minute); aluzia
aparent inocentă călăuzeşte cititorul spre esenţa relaţiei (O blană rară:
doamna Cuţopolu merge la bal, domnul Cuţopolu e oprit acasă de afaceri politice:”… o tînără slujnică unguroaică serveşte domnilor ceaiul
– şi face patul domnului…”) cînd aceasta nu e numită chiar de gura…
păcătoasei:
Veta: – Ziţo, Ziţo, tu mi le faci toate, tu m-ai dus la <<Iunion>>,
tu ai dat nas amploiatului să se ţie după noi, de mi-am găsit beleaua
cu Chiriac…
Ziţa: – Cu Chiriac ?
Se pot adăuga mijloace paralingvistice (În Bubico, dama din tren
vorbeşte de Bismark, dulăul ofiţerului care stă cu chirie la Papadopolina şi…”tuşeşte cu mult înţeles „), se pot evoca spaţii ale confortului
erotuc (Tren de plăcere: soţul află de la soacră-sa că „Miţii i-a dat odaia
lui Mişu, şi el doarme pe canapea în antreluţă”) sau insaţiabilitatea neselectivă şi efectele ei (High-life: Athenais Gregorachko e – pentru ziarul Vocea Zimbrului – o infatigabilă silfidă:”Aici o îngrozitoare greşeală de tipar”); chiar la vîrste venerabile, femeia – consoartă poate fi vizitată de incubi agresivi, fapt pentru care este consiliată doct privind…
poziţia (Leonida: – Miţule, nu-i nimica; ştii cum eşti dumneata nevricoasă; unde am vorbit toată seara de politică, te-ai culcat şi cu faţa-n
sus şi ai visat cine ştie ce.(..) Nu te mai culca cu faţa-n sus, Miţule, că iar
visezi.) iar la vîrsta virilităţii împlinite, bărbatul se arată plin de vrednicie (Istoria mutului:”Mutu-şi făcea treaba cu toată sîrguinţa: pe toate
maicile le slujea, pe toate le mulţumea.); la vîrste mai înaintate îşi laudă
nevasta în cunoştinţă de cauză (C.F.R.: – Frumoasă, dom’le! îngheaţă
puţul!) şi, în toate situaţiile, îşi face…datoria: Pristanda: „– Nouă copii, coane Fănică, să trăiţi! nu mai puţin… Statul n-are idee de ce face
omul acasă…” Organul masculin potent este numit cu gingăşie hipocosistică („Nu mă aştepta, prin urmare, şi vino tu la cocoşelul tău.”) iar
actul în cauză este sugerat inclusiv prin mijloacele stilului oficial (Caţavencu, în bileţelul către Zoe: „Binevoiţi dar a trece îndată pe la biroul
nostru, spre a regula această afacere într-un chip mulţumitor pentru
amîndouă părţile…”); cînd sugestia nu funcţionează, se dau detalii privind dinamica şi efectele actului vizat:”…d. Lefter a căzut pe o canapea
sfărîmat de oboseală; a simţit că i se taie încheieturile (…); a moţăit de
cîteva ori şi-a adormit. Femeia a şezut şi ea pe un scaun, că nu mai putea de picioare şi de mijloc – se-nţelege, de atîta alergătură şi de-atîtea
ridicături”; de remarcat – din recuzita strategiei de comunicare – perfidia verbului intercalat în discursul narativ.
Cu deosebită …pudoare sunt prezentate relaţiile din zona obscură a incestului – fiind trecute, fabulistic, în contul regnului animalier,
ca în povestea lui Bubico şi a Zambilicăi: „Papdopolina are o căţeluşă,
Zambilica, foarte frumuşică! şade alături de mine; suntem prietene; şi
dumnealui (arată pe Bubico), curte teribilă! (Către Bubico:) Craiule !...
(…) Bubico este copilul lui Garson şi al Gigichii, care era soră cu Zambilica a Papadopolinii, ceea ce, care va să zică, însemnează că Zambilica este mătuşa lui Bubico după mamă…”
Panoplia trivialului se întregeşte şi cu celebra înjurătură naţională
– in extenso într-un raport oficial al procurorului, Telegrame:”Atunci
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Costăchel Gudurău care sta la altă masă criticînd guvernul gura mare,
sculat şi apostrofînd directorul strigat ba pe al mă-tii şi ridicat bastonu”) sau în forma ei prescurtată, însoţită de instrucţiuni logopedice –
ca în Art. 214: Cocoana (pufnind) – Em…p ( face din buze un zgomot onomatopeic).
Avocatul – Em…p (face acelaşi zgomot ca preoteasa mai sus…).
Din domeniul scatologiei, este abordată – cu decenţa cerută de
educaţia celor mici – constipaţia şi efectele ei (D-l Goe: „- Aide, zice
mam’ mare, ieşi odată, ne-ai speriat.
– Nu pot! zbiară Goe dinăuntru.
– De ce?...te doare la inimă?
– Nu! Nu pot….
– E încuiat! zice mam’ mare…”) iar prin comparaţii furnizate de
experienţa de meloman se înfăţişează binefacerile flatulenţei: simţind
mirosul de mititei „cocoana Lucriţa se porneşte cu nările umflate spre
unul dintre colţuri, ca o panteră atrasă de mirosul ţapului sălbatic”; întrun moment cînd muzica încetează „se aude banca pe care stă coana
Lucriţa făcînd ca o cadenţă de fagot” – apoi eroina pleacă în învălmăşeală „să mai tragă o planetă”– vorba d. Mitică; toate cele relatate se petrec La Moşi; sînt însă şi situaţii dramatice – ca atunci cînd se consumă ridichi cu fasole – şi imposibilitatea execuţiei muzicale poate provoca chiar moartea; „cazul” e dezvoltat în nuvela Kir Ianulea:”Asta e
un fel de boală care bîntuie mai cu seamă în postul Paştelui la christianii răsăriteni… Greşesc oamenii – c-aşa e bietul om supus greşelii –
mănîncă întîi ridiche şi pe urmă fasole…Vezi bine, ridichea îşi repede tăria-n sus, iar fasolea îşi năvăleşte puterea spre partea dimpotrivă; una-mpinge, alta nu se lasă; se-ncinge luptă cu iuţeală mare în măruntaie, cîrcei peste cîrcei, pînă se face încurcătură-n maţe, de se sparge proporul – şi se prăpădeşte omul de burdubarismos – aşa zic grecii la năprasnica asta de boală”.
Referirea la excrementum se face prin sinonimia specifică spaţiului balcanic – mai ales cînd e vorba de consum: după ce le-a explicat
folosirea infinitivului cu valoare imperativă, profesorul le face învăţăceilor recomandarea „A nu se mînca mult rahat!”; la fel se procedează
într-un manifest al Moftului român „către cocoane”:”Cînd ăţi pleca deacasă, mîncaţi şi beţi bine ca să vă poată ţine toată ziua, fiindcă alaiul
are să se spargă după miezul nopţii, şi poate nu se întîmplă să găsiţi un
rahagiu” şi într-o referinţă la mersul trăsurilor prin Bucureşti: „N-o să
meargă omul cu muscalul să mănînce rahat la cişmeaua lui Cantacuzino de la Filaret…” Se mai utilizează şi referinţa la termeni dintr-o arie
semantică apropiată: într-o schiţă, autorul-narator se adresează protocolar gazdei („– Dragă Mitică, mulţumesc din suflet pentru buna ta invitaţiune! Am petrecut minunat – onoare ţie!...zic eu cu un ton pe care
filozoful meu îl înţelege pînă-n fund…”) iar în alta se exprimă neutru
cu privire la garda civică: „Trîmbiţaşul începe iar să-mbăleze trîmbiţa,
umflîndu-şi bucile şi holbînd ochii…”; o soluţie plină de efect în ceea
ce priveşte trivializarea voită a noţiunilor constă în obligarea cuvintelor de a intra într-o relaţionare vinovată – reţetă aplicată în Tablă de
materii:”Turtă dulce – panorame – tricoloruri – bragă (…) – miniştri
– pungaşi de buzunare (…) – cai – vite – jandarmi (…) – Deşteaptă-te,
române – sacîz – sifoane (…) – porci – mătănii – paiaţe…” Alexandru George crede că ataşamentul pentru această zonă „nu e decît rodul prea directelor contacte ale autorului cu o lume trivială, din care la
urma urmelor putea chiar să fi făcut parte”; poate de aceea şi eroinele sale au poezia trivialităţii iar apărarea lui Maiorescu pare neconvingătoere: „… în lumea artei adevărate nici nu poate fi vorba de trivial. Trivial este o impresie relativă din lumea de toate zilele…“ ceea ce
subzistă însă în lumea de toate zilele poate deranja în artă, aşa cum s-a
întîmplat cu farsa D-ale carnavalului despre a cărui subiect revista Doina scria că „e de-o imoralitate care nu convine deloc scenei” conţinînd
inclusiv „cuvinte şi fraze, atît de triviale că artiştii ezită de a le pronunţa
şi chiar le înlocuiesc.” Ideea e continuată prin autoritatea criticului Eugen Lovinescu care atrăgea atenţia că din dorinţa de a pune de acord
forma şi fondul, Caragiale plăsmuieşte o limbă specială „inestetică şi
trivială”, personajele comediilor sale fiind „irozi de mahala în mintea
cărora totul se perverteşte şi se deformează” într-o „vulgaritate colorată.”
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În studiul său foarte dens I.L. Caragiale – Lumea operei, Marin Bucur stabileşte o relaţie pe deplin pertinentă între mască şi de-mascarea prin limbaj; la un prim nivel, „poza politeţii şi a curtoaziei pare în
floare. Limbajul oficial este între onorabili, venerabili, stimabili şi respectabili, domni, cetăţeni, amici. Confruntările dure, scandalurile
sunt conduse cu o etichetă derutantă”; referindu-se la Scrisoarea pierdută, criticul observă că „onorabilitatea personajelor politice caragialiene se consumă repede, ca o pauză verbală, pentru că nu onoarea şi respectul sunt puse în joc, ci interesul, afacerea politică, combinaţia pentru
păstrarea sau dobîndirea puterii. Ele se joacă de-a cetăţenii onorabili şi
respectabili, dar la ocazii îşi spun cuvinte grele…” Observaţia trece de
comedia vizată şi e valabilă pentru o mare parte a operei care activează un limbaj al mojiciei de mahala de coloratură balcanic – orientală:
rîtan, vită, loază, canalie, mitocan, moftolog, papugiu, maţe fripte,
bagabond, pungaş… Eroii – mai ales cei ai schiţelor – vor să pară distinşi, fără a-şi fi educat însă limbajul şi gesticulaţia – observaţie de la
care Călinescu pleacă spre surprinderea unui fenomen care nu este numai românesc: „Pe vremea lui Moliere, burghezul voia să ajungă gentilom, în timpul lui Caragiale mahalagiul umbla să devină burghez, mai
tîrziu, omul de mică cultură afectează marea cultură…”; pe acest paradox istoric care a încheiat combaterea privilegiilor feudale prin constituirea unei noi (şi false) aristocraţii înfloreşte snobismul personajelor
sale. Memorabilă rămîne „Madame Esmeralde Piscupesco five o clock tea tous les jeudis” care serveşte ceaiul în „servicii de argint cu coroană de conte deasupra monogramei” reuşind totodată un exemplu
rarisim de exprimare mitocănească: „A! Lefterescu! Mitică al dumitale…– Ba al dumitale, obraznico! – Ba al tău, mojico!”
Codurile opuse (Şt. Cazimir) şi incompatibile sunt sesizabile în
comportamentul multor „eroi” ai operei– emblematici reprezentanţi
ai snobismului: Ziţa combină stilul tradiţional cu cel plebeu şi reziduuri
patriarhale cu achiziţii romantice, Rică Venturiano figurează romantismul degenerat, iar tandemul Tipătescu-Zoe parodiază perechea predestinată ce ar dori să părăsească mediul ostil, Agamiţă reclamă drepturi ereditare cu argumentul familiei sale…de la pazusopt, în timp ce
Crăcănel urmează în lumea mahalalei clişeul desuet al nobleţei sufleteşti:”…am plîns şi am iertat-o…”
De notat însă că această lume este pe deplin românească (dacă nu
şi etern românească!), că e populată de români… mai mult sau mai
puţin oneşti, că snobul (sine nobilitas) lui Caragiale este – în ultimă
instanţă – recuperabil şi emană chiar o adiere de discretă şi veritabilă „Poezie a echivocului:”…cu sufletul încărcat de fermecătoare amintiri, seara, la Bucureşti, cînd îşi face toaleta de culcare, madam Georgescu zice oftînd:
– Ah, mamiţo! menuetul lui Pederaski…, mă-nnebunesc!”
Din perspectiva care interesează aici şi acum, o interesantă relaţie între Ion Luca şi Mateiu stabileşte Vasile Lovinescu care recunoaşte la ambii o vulgaritate a primului fond din moment ce „şi în om şi în lume,
există după vechile credinţe un strat rezidual de dejecţiuni, de resturi
descompuse ale psihicului colectiv, inutilizabile” – aluviuni ce se revarsă
şi asupra Crai-lor „cartea lui deşucheată, plină de înjurături, buruienoasă, sucită” în care „fiul lui Rică Venturiano e Gore Pirgu”; la polul opus, T.
Vianu e convins – în cazul lui Mateiu – că”omul a izbutit să se ascundă
aproape pe de-a întregul în artist” – un artist din familia de autocraţi estetici – că „mai toţi eroii izolează şi dezvoltă cîte una din însuşirile felului
de a fi a povestitorului, prezent şi prin atmosfera care învăluie întregul”,
indicele fundamental al eticii nobiliare fiind orgoliul „ca manifestare a
tăriei de caracter şi a respectului de sine”, mîndria fiind cea care împodobeşte firea omenească; la cel pe care Vianu îl numeşte poet muzician,
instinctul aristocratic s-ar putea recunoaşte în farmecul singular şi puţin desuet al stilului: „Armonia bogată a stilului său răsună ca o orchestră întreagă. Ecoul perioadelor lui ne învăluie ca o atmosferă (…). Mai
ales atunci cînd instrumentul său simfonic se acordă pentru a intona
lauda şi evlavia (…), cîntecul său dobîndeşte greutatea şi elanul stăpînit
al imnurilor.” Răsfoiesc cartea mateină şi nu aflu exemplu mai potrivit
pentru ilustrarea acestor intuiţii decît celebrul pasaj din Asfinţitul crailor care îmi aminteşte şi de impresionantul final al capodoperei Maestrul şi Margareta datorate lui Mihail Bulgakov – „Se făcea că la o Curte
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veche, în paraclisul patimilor rele, cei trei crai, mari egumeni ai tagmei
prea senine, slujeau pentru cea din urmă oară vecernia, vecernie mută,
vecernia de apoi. În lungile mante, cu paloşul la coapsă şi cu crucea pe
piept şi afară de scarlatul tocurilor, înveşmîntaţi, împanglicaţi şi împănoşaţi numai în aur şi verde, verde şi aur, aşteptam ca surghiunul nostru pe pămînt să ia sfîrşit. O lină cîntare de clopoţei ne vestea că harul
dumnezeiesc se pogorîse asupra-ne; răscumpăraţi prin trufie aveam să
ne redobîndim înaltele locuri. Deasupra stranelor, scutarii nevăzuţi coborîseră prapurele înstemate şi una cîte una se stinseră cele şapte candele de la altar. Şi plecam tustrei pe un pod aruncat spre soare-apune, peste bolţi din ce în ce mai uriaşe în gol.” E, aici, mai mult decît rezultatul
unei autosugestii a fabuloasei ascendenţe nobiliare, e pana unui analist
al sîngelui albastru (Ş.Cioculescu), chiar dacă acesta pare rafinamentul inutil al nobleţei (Al.George), admiraţia nelimitată faţă de manierele aristocratice traducînd chiar snobismul matein materializat întrun monument de snobism, evident exagerare de tipul celor care îl receptau pe Mateiu doar ca erudit al jargonului de obor, doct în expresii
de autentic mahalagism sau practicant al aliteraţiilor triviale, care ar fi
încredinţat tiparului o carte deşucheată şi plină de înjurături dedicată
sufletului spurcat şi scîrnav al Bucureştilor – drept pentru care ar putea
năzui doar la o stimă literară rezonabilă. Că eroii lui Mateiu sunt nişte nobili de extracţie şi coloratură balcanică sesizează Edgar Papu, propunînd o provocatoare comparaţie cu Ghepardul lui Lampedusa: „Spre
deosebire de excesivul prinţ Salina, personajele lui Matei Caragiale au
ceve încrîncenat,de Delectatio morosa, de spirite subterane, unde sub
orgolioasa încăpăţînare turcească se ascunde premeditatul calcul diabolic. Această insistenţă plină de ură pe o poziţie pierdută, de care ei sunt
atît de mîndri în cilibia lor, trădează, în fond caracterul suspect al veleităţii de <<subţirime>>afişată şi ea cu o prea ostentativă<<discreţie>>. Ei
nu au acea degajare elegantă cu care nobilul autentic ştie să piardă o partidă, şi pe care o recunoaştem imediat în Eroul Ghepardului. Paşadia şi
Pantazi sunt, cum ar spune românul, <<răi de pagubă>> ca nişte plebei,
ca nişte negustori. Atitudinea lor protestatară nu se exprimă printr-o indignare generoasă, ci printr-o înseninare egoistă, ceea ce nu-i împiedică,
totuşi, a ni se face simpatici prin temperament, cu totul, însă, altfel decît
cum ni se apropie prinţul Salina.” Adevărat este iarăşi că universul romanului matein este unul al rentierilor, proxeneţilor, prostituatelor şi cerşetorilor, că chiar treimea este alcătuită din „nişte stricaţi subţiri, amestec
de murdărie şi sublim (…), secături ale vechii capitale române”(G. Călinescu): în escapadele lor, se mărginesc să arunce „priviri cotoieşti cocoanelor de la mesele vecine”, Pirgu îi întrerupe de multe ori cu replica
„- Ia mai lăsaţi, nene, ciubucele astea, să mai vorbim şi de muieri”, el care
simţea nevoia de „femei schiloade, ştirbe,cocoşate sau borţoase şi mai
ales peste măsură de grase şi de trupeşe, huidume şi namile”; se adaugă ca figuri memorabile Mariuca Dringeanu – divina ţaţă, femeile din
casa Arnotenilor – adevăraţii Arnoteni şi Pena Corcoduşa – complet
decăzută din glorioasa apropiere de prinţul Serghie – „bătrînă şi veştezită, cu capul dezbrobodit şi numai zdrenţe toată, cu un picior desculţ
(…). Beată moartă, vărsase pe ea şi o trecuse neputinţa…” Mateiu aduce din veacul romantic acea „atracţie specială pentru excepţiile morale. Pe el îl interesează tocmai acea umanitate care iese din clarificaţii, şi
arta lui e a artificialităţii somptuoase”(Ov.S. Crohmălniceanu) – orientări ce se recunosc şi în estetica simboliştilor şi decadenţilor, atît de opuse principiilor clasicismului cărora le-a fost credincios Ion Luca Caragiale: „…oricît ar părea de oribil, vena bătrînului Caragiale, ostentativa-i
comportare plebeiană, verdeaţa limbajului său, era dispus să le convertească în trivialitatea volubilă a lui Pirgu, sub a cărui înfăţişare de măscărici îşi cam vedea tatăl”(idem).S-a mai afirmat iarăşi că veritabila nobleţe mateină ar consta în talent; nu ar fi lipsit de interes să se raporteze
această postură la un posibil model pre’anti-creştin, de sorginte păgînă,
ce are atingere cu acel „nietzscheism instinctiv”(O .Cotruş) ce proiectează personajele dincolo de bine şi de rău, într-un amoralism definitiv şi într-un pedepsitor dispreţ cioranian prin care unicitatea este chemată să se apere de atingerile trivialităţii. Oferite spre contemplare şi nu
spre cunoaştere, personajele se închid în taină, noapte şi moarte – slova mateină conservîndu-le fiinţa pînă cînd un alt veac de purpură şi aur
va chema la viaţă semeaţa seminţie. (Va urma)
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Anton Adămuţ

Câteva consideraţii asupra Psalmului 13, 1 (I)

1. Ambiguitas vs. Obscuritas

În De dialectica, I, 5, 2, Augustin spune cum că dialectica
est bene disputandi scientia. Adaugă imediat: disputamus autem verbis. Ceea ce vrea să spună în termenii lui: verba igitur
aut simplicia sunt, aut coniuncta. Şi apoi urmează definiţiile
expresiilor simple şi ale celor complexe. Nu insist aici. Merg
la capitolul VIII din De dialectica şi citesc acolo următoarele: „ceea ce îl împiedică pe auditor să vadă adevărul în cuvinte este fie obscuritatea, fie ambiguitatea. Diferenţa dintre
obscur şi ambiguu constă în faptul că în [exprimarea] ambiguă apar mai multe sensuri, dintre care nu ştim pe care să-l
preferăm, pe când în cea obscură nu apare nimic sau foarte puţin din ceea ce ne aşteptăm să apară. Acolo unde apare
cât de puţin [din sensul aşteptat], obscuritatea este asemănătoare cu ambiguitatea”[1]. Apoi, la Augustin, apare o comparaţie, după care spune că există trei tipuri de obscuritate:
– „când ceva se dezvăluie simţului [vederii], dar rămâne
ascuns spiritului” (Augustin exemplifică: vede cineva o rodie pictată dar nici n-a văzut şi nici nu a auzit vreodată de
rodie; ei bine, obscuritatea nu vine din privire/vedere, ci se
datorează spiritului);
– „când obiectul s-ar revela spiritului dacă n-ar fi ascuns
simţului” [vederii], – ca în felul în care avem chipul unui om
pictat în întuneric;
– al treilea tip de obscuritate îl avem în momentul în care
ceva este ascuns simţului [vederii, de pildă], şi chiar dacă ar
fi dezvăluit nu ar câştiga nimic în claritate pentru spirit. Să
ne închipuim, exemplifică Augustin, un neiniţiat pus în situaţia de a recunoaşte rodia pictată, dar aşezată în întuneric. E
clar, conchide episcopul, acest tip de obscuritate este cel mai
obscur dintre toate.
Mare amator de Cicero, Augustin cunoaşte bine locul din
Brutus, XLI, 152 în care se spune despre cum poate fi lămurit
ceva obscur prin interpretare: înseamnă a recunoaşte ambiguităţile şi, apoi, a le diferenţia – obscurum explanare inter1. Augustin, De dialectica, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991,
p. 89.
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pretando, ambigua primum videre, deinde distinguere[2]. Nu
mă îndoiesc de faptul că Augustin era „familiarizat” şi cu un
alt loc din Ad familiares, VII, 24, 1, unde Cicero consemnează o istorioară amuzantă şi care poate fi pusă în legătură cu
relaţia ambiguitas – obscuritas. Ne spune Cicero că un cetăţean din Roma nu prea suporta vizitele. De aceea se prefăcea că doarme când îi soseau musafiri. Într-o bună zi vede
pe sub gene cum sclavul său se înfrupta din vinul casei şi-i
spune: Non omnibus dormio! Adică, vezi bine!, mai închid eu
ochii, dar nu pentru toţi.
Schiller, în Maria Stuart (a. III, s. 4), îmi pare că punctează relaţia ambiguităţii cu obscuritatea, măcar că îmi este
în continuare şi ambiguă şi obscură distribuţia rolurilor (termenilor). Oricum, regina Scoţiei spune reginei Angliei (Elisabeta): „lumea ştie tot ce-i mai rău despre mine, dar pot să
mărturisesc că sunt mai bună decât reputaţia mea”.
Situaţia prezentată în această introducere vreau să o aplic
asupra a două locuri testamentare: distincţia stânga-dreapta
şi Psalmul 13, 1. Şi nici nu îmi dau seama cum să citesc aici
locul din Ars poetica, 25 în care Horaţiu spune: brevis esse laboro, obscurus fio (mă străduiesc să fiu scurt, dar devin obscur). Altminteri, faţă cu ambiguitatea şi obscuritatea, logica
rămâne aidoma unei femei la care te întorci mereu după varii
infidelităţi şi ea, logica, ajunge în final aidoma căsniciei: încetăm de a mai vedea altceva la ea decât neajunsurile. Iar logica îşi bate joc de cei care o complimentează şi face uneori
complimente celor pe care-i detestă. Se spune despre Dumnezeu că nu poate schimba logica; doar logicienii pot. E posibil ca tocmai din acest motiv ei să fie atât de folositori încât
Dumnezeu le tolerează existenţa.

2. Bonus scholasticus, malus politicus
(sau despre stânga-dreapta)

Lumea este obişnuită să lucreze cu dihotomii şi aceasta
poate pentru că natura gândirii este diviziunea, multiplul.
Gândirea se aplică naturii şi astfel ea devine un dar făcut
2. Eugen Munteanu, nota 94 la De dialectica, p. 201.
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acesteia. Gândirea ne spune că un lucru nu poate exista decât dacă are un opus şi acest fapt se aplică doar lucrurilor
create. În virtutea creaţiei credem, de regulă, că există în
succedent fracturi de felul: alb-negru, drept-nedrept, frumos-urât, stânga-dreapta etc. Stă în firea omului (a creşti
nului în special) să asocieze stângii necredinţa şi dreptei
credinţa. Să văd dacă nu cumva este aici un loc obscur, este
rostul paragrafului de faţă.
Totul pare să pornească de la un episod evanghelic. Sinopticii (Matei, Marcu, Luca) prezintă episodul avut în
vedere: cei doi tâlhari crucificaţi alături de Isus. Matei ne
spune: “Tot atunci sunt răstigniţi cu el doi tâlhari, unul la
dreapta şi altul la stânga” (27, 38; vezi şi Isaia 53, 12). Trecătorii, arhiereii, cărturarii şi bătrânii îl insultau, la fel şi
tâlharii răstigniţi cu el (Matei 27, 39-44). Marcu ne spune
acelaşi lucru (15, 27) şi completează cum că doar trecătorii şi arhiereii îl insultau, nu şi cărturarii alături de bătrâni
(15, 29-32). La sinoptici, imediat după capitolul şi pericopele care prezintă răstignirea, urmează acelea care vorbesc despre insultele adresate lui Isus. Cine erau aceia care
îl batjocoreau? Trecătorii, preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii, ostaşii (adaugă, singur, Luca) şi tâlharii (la
Matei şi Marcu). Numai în Luca apare episodul următor:
“Unul dintre răufăcătorii răstigniţi îl insulta: «Nu eşti tu
Cristos? Mântuieşte-te pe tine şi pe noi!» Dar celălalt răspundea mustrându-l: «Nu te temi nici de Dumnezeu, cu
toate că te afli la aceeaşi pedeapsă? Noi, pe drept, căci ne
luăm ce-am meritat pentru faptele noastre, dar el n-a făcut nici un rău». Apoi zise: «Isuse, adu-ţi aminte de mine
când vei ajunge în Împărăţia ta». Isus îi răspunse: «Adevărat îţi spun, astăzi vei fi cu mine în rai»” (Luca 23, 39-43;
Maxim Mărturisitorul, în Ambigua, 55, «scholiindu-l» pe
Grigore Teologul, dă o tâlcuire la «De vei fi răstignit cu un
tâlhar». Spune: «poate va înceta de a bârfi Cuvântul prin
purtarea sa, mişcat de cel care-l ceartă, precum a păţit pe
cruce tâlharul care a hulit fără ruşine. Căci tăcerea care nu
răspunde celui ce mustră este semn al primirii cuvântului
grăit»[3]). Iată cum primul locatar al raiului este un tâlhar,
dar Luca nu ne mai spune dacă acela care a vorbit în apărarea lui Cristos era aşezat la “dreapta” sau la “stânga” lui,
a Mântuitorului. Ioan este şi mai criptic: aminteşte de tâlhari (19, 18), dar nu ne spune nimic despre vorbele lor, ci
despre altceva (19, 31-33).
Aceasta este situaţia în Evanghelii. Să coborâm în timpul istoriei sacre şi să urmărim, în locurile exemplare, raportul cu totul obscur “stânga”-“dreapta”.
El începe în Geneză (13, 5-13) cu o ceartă. Despre Avraam şi Lot este vorba. S-au certat păzitorii vitelor lor şi Avraam îi cere lui Lot să nu se certe şi ei, că doar sunt fraţi. Îi
spune patriarhul: “Mai bine desparte-te de mine; dacă tu
apuci la stânga, eu voi apuca la dreapta” (13, 9). Şi Lot va
apuca la stânga (ceea ce nu-l face în nici un fel ateu!) şi va
locui “în cetăţile din Câmpie, şi şi-a întins corturile până la
Sodoma” (Geneza 13, 12). Un simplu exerciţiu de geografie
biblică ne arată că Avraam, rămas în Canaan, e la dreapta,
iar Lot coboară spre capătul de sud al Mării Moarte mai jos
de deşertul lui Iuda, unde pare să fi fost situată Sodoma. Şi
cu Lot ştim ce se întâmplă (Geneza 19, 30-38)!

3.
Sfântul Maxim Mărturisitorul,
E.I.B.M.B.O.R., 2006, p. 169.
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Ambigua,

Bucureşti,

Semnalez alte câteva locuri despre “stânga”-“dreapta”
în istoria sacră tocmai pentru a vedea că accentul cade pe
“dreapta”:
“Dreapta Ta, Doamne, şi-a făcut vestită tăria” (Exod 15, 6);
“când este El la dreapta mea, nu mă clatin” (Psalmi 16, 8);
“nu braţul lor i-a mântuit, ci dreapta Ta” (Psalmi 44, 3);
“Eu te sprijin cu dreapta mea binevoitoare” (Isaia 41, 10);
“Dacă mâna ta cea dreaptă te va face să cazi în păcat,
tai-o” (Matei 5, 30). Mai amintesc: Marcu 16, 19; Ioan 21,
6; Fapte 2, 33; Romani 8, 34; Efeseni 1, 20, şi am făcut doar
o selecţie!
Mai insist asupra a două pericope din Matei. Prima e în
legătură cu cererea mamei fiilor lui Zebedeu (20, 20-22):
“Atunci veni la el mama fiilor lui Zebedeu împreună cu fiii
săi şi se plecă dinaintea lui, ca să-i ceară ceva. El o întreabă:
«Ce doreşti?» Ea răspunse: «Spune ca aceşti doi fii ai mei să
şadă unul la dreapta ta şi celălalt la stânga în Împărăţia ta».
Isus răspunse: «Nu ştiţi ce cereţi»”. Şi nu ştiau!
Apoi, în capitolul despre judecata viitoare (Matei 25, 3146), se arată cum va despărţi Isus neamurile; o va face asemenea păstorului care desparte oile de capre – “şi va pune
oile la dreapta sa, iar caprele la stânga” (Matei 25, 33). Celor de la dreapta le va spune: “Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu, moşteniţi Împărăţia pregătită pentru voi” (Matei 25, 34). Le va spune şi celor de la stânga ceva: “Plecaţi
de la mine blestemaţilor, în focul cel veşnic” (Matei 25, 41).
Cât despre tâlharul de la dreapta, bunul tâlhar, el e cel
din urmă om pe care l-a convertit Isus atunci când încă
mai îmbrăca trupul de carne. Un text apocrif (Evanghelia
lui Nicodim, “Prolog”, X, 2) păstrează numele tâlharului.
În cartea a IV-a din De fide orthodoxa (cap. 12), Ioan
Damaschin vorbeşte despre motivele închinării către Răsărit. Spune Damaschinul că nici la întâmplare şi nici fără
de motiv alegem a ne închina către Răsărit. Motivele? Ne
închinăm lui Dumnezeu într-un chip dublu după felul dublei noastre alcătuiri: fire văzută/ sensibilă şi nevăzută/spirituală. Lui Cristos îi arondăm Răsăritul spre închinăciune.
Alungat din Eden, care era aşezat spre Răsărit, Adam locu
ieşte la Apus, cu Răsăritul în dreapta lui; cortul lui Moise
avea catapeteasma către Răsărit şi seminţia lui Iuda, mai
cinstită, era aşezată în acelaşi spaţiu răsăritean. Răstignit,
Isus privea spre Apus iar la Înălţare a pornit către Răsărit.
Fulgerul se vede dinspre Răsărit şi tot aşa va fi şi venirea
Fiului (Matei 24, 27; Luca 17, 24). Dacă-l aşteptăm pe Isus,
nu ne putem închina către Apus. Ca poziţie, în Scriptură,
a privi la dreapta înseamnă a privi dinspre apărător şi locul apărătorului este locul lui Dumnezeu. Păcătoşii merg
spre stânga, dreapta are sens activ, fiind simbolul stabilităţii şi al autorităţii[4].
Secolul al XII-lea, şi prin Anselm, dezvoltă arta de a filosofa – intelligentia spiritualis şi debutează într-o astmosferă de sărbătoare: releagă pământul cerului şi îşi află caracterizarea în universalitate. La nivelul ideilor, secolul al
XII-lea este creator, după cum este pasional în ceea ce priveşte implicarea persoanei. Vrea, pe scurt, să redea Scriptura Scripturii. Iată locul în care se strecoară una din cele
mai obscure trimiteri anselmiene. Este vorba de insipiens.
(Va urma)
4. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol.
I, Editura Artemis, Bucureşti, 1994, pp. 464-468. Vezi şi Maurice Cocagnac, Simbolurile Biblice. Lexicon teologic, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, pp. 92, 231.
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luciAn VAsiliu în diAlog cu ceZAr iVănescu

Lucian Vasiliu: – Din nou marţi, din nou după-amiază, în dialog, despre cărţi, despre autori, despre editori ,
despre întâmplări fericite acum spre final de an. Una dintre surprizele din această toamnă aparţine Academiei Române. Se numeşte „Podgoria Cotnari”. Este o enciclopedie datorată unei echipe de specialişti, despre o tradiţie
care se pierde în negura vremurilor… O istorie cu şoltuzii, pârgarii, târgurile de odinioară, animate de populaţii
germanice, ungureşti, slave… O continuitate în podgoriile de altădată, podgorii care erau ale domnitorilor moldavi,
ale mănăstirilor sau ale boierilor. O carte esenţială, pe care
sperăm ca publicul nostru să o deguste în această toamnă şi din punct de vedere cultural. Ce ne spuneţi despre
academicianul Valeriu Cotea şi proiectul finalizat acum?

cu nenumărate lăcaşuri de cult, cu oameni destoinici, cu
o civilizaţie care a fost pur şi simplu distrusă de invaziile semibarbare ale perioadei medievale, trăită de Moldova. Invazii turceşti, tătărăşti ş.a.m.d. Toate au transformat
această localitate cu gloria şi marea ei civilizaţie într-un
biet sat. Marele nostru noroc a fost continuitatea acestei
tradiţii a cultivării viţei de vie, care să ducă la ziua de astăzi şi la moştenirea acestei tradiţii.
E o mare lecţie de civilizaţie şi de morală această carte pentru românii care sunt învăţaţi să-şi vadă istoria numai dintr-un anumit unghi, uniformizator şi prost înţeles.
Cartea fireşte, are compartimente dense, de la cel ştiinţific
la ultimul compartiment, care este pur cultural. Tot academicianul Valeriu Cotea realizează o imagine a felului în
care Cotnariul a apărut în literatura românească, de la priCezar Ivănescu: – Da, este o carte fabuloasă cu ade- mii autori şi până la scriitorii ieşeni contemporani care au
vărat şi merită apelativul de enciclopedie pentru că din omagiat aceasta iniţiativă culturală, scriind câte un poem
toate unghiurile cu putinţă, caleidoscopic este circumscri- sau un text eseistic despre Cotnari. E o carte fabuloasă şi
să această zonă a Cotnariului. Academicianul Valeriu Co- greu de descris în câteva cuvinte.
tea este cel care face acolada între toate aceste capitole ale
cărţii, de la istoricul aşezărilor zonei şi extraordinarul poLucian Vasiliu: – Vinul de Cotnari de altfel a fost gustenţial al acestei localităţi, până la o analiză economică a tat şi de ţarul Petru I, aflat în vizită diplomatică la Iaşi.
acestui fenomen.
Iar în capitolul pe care profesorul Valeriu Cotea îl dedică
Cotnariul pentru noi şi în mentalul nostru românesc părţii culturale începuturile vin dinspre Dimitrie Canteînseamnă o localitate tipic românească şi, dacă vreţi, o re- mir, trec prin Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Cezar Peferinţă clară la trecutul nostru istoric. Este, de fapt, după trescu (născut chiar în acea zonă a Cotnarilor, la Hodocum aflăm din această carte, o localitate întemeiată mai ra) şi până la contemporanii Liviu Leonte, Ştefan Oprea,
ales de străini. Saşi, unguri s.a.m.d. veniţi din Ardeal, deci Dan Hatmanu…
o implantare de civilizaţie în spaţiul moldav. Şi învăţăm
Vinurile bune au făcut întotdeauna casă bună cu artele,
încă o dată – poate că este o dominantă a gândirii noastre cu diplomaţia cu istoria. Iar zona Cotnari, care e aşezată
ca români – ce a însemnat tensiunea dintre Orient şi Oc- pe temelii arheologice senzaţionale (civilizaţia Cucuteni),
cident pentru noi, românii.
nu e alcătuită numai din câteva sate şi coline din preajma
Orientul a însemnat o fatalitate, mai ales prădăciuni oraşului Hârlău, ci se întinde până spre sudul actualului
şi distrugeri. Occidentul a însemnat pentru noi civiliza- judeţ Botoşani. E un spaţiu generos, cu lumină divină, cu
ţie, cum de altfel va însemna şi de acum înainte: civiliza- gospodari adunaţi în timp de domnitori, de boieri care
ţie, ordine, disciplină, continuitate. Pentru că, iată, acest s-au adecvat la împrejurări şi care, în spiritul ştiinţei nuCotnari a fost prin istoric o localitate prosperă, o cetate mită oenologie sau, mai nou, enologie, dăruieşte consuma-
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torilor acel pretext elixir pentru dialog… Oprindu-ne la
capitolul cultural unde şi dumneavoastră sunteţi prezent
cu un poem aş vrea să menţionaţi câteva nume culturale
contemporane care ilustrează această secţiune….

vuri şi mucegaiuri se ivesc frumuseţi noi. E o mare temă
literară românească şi pe care enciclopedia scrisă de aceşti
academicieni o ilustrează din plin. O carte care face cinste Editurii Academiei în primul rînd (care şi-a reluat ţinuta de odinioară), celor care semnează această carte şi
Cezar Ivănescu: – Cam toţi colegii noştri de breaslă culturii şi civilizaţiei româneşti în special. Amintesc, dacă
semnează, de la pictorul Val Gheorghiu la domnia ta chiar, nu sunt prea insistent, că lucrarea va avea versiuni în limcare ai un poem acolo. Toţi au onorat, pentru că toţi îl sti- bile engleză şi franceză. Publicul străin cu atât mai mult
mează pe acest mare om care este academicianul Valeriu va fi interesat de România şi mai ales de vinul de Cotnari,
Cotea. Acest proiect cu Cotnariul este rodul unei munci care odată cu intrarea noastră în Europa, sper să devină
de ani întregi şi al unor oameni de mare ţinută ştiinţifi- un brand românesc.
că. Nu ştiu dacă marii iubitori de vin şi civilizaţie de Cotnari se vor încumeta să cumpere cartea, deoarece preţul
(Emisiune TVR Iaşi din 7 noiembrie 2006)
ei e destul de mare, dar este bine totuşi să şi-o procure
măcar prin biblioteci, pentru că fiind o carte tipărită de DESPRE BIBLIOTECI
Editura Academiei va intra în toate marile biblioteci din
Lucian Vasiliu: – După volume care au vorbit despre
ţară, pentru că este şi o lecţie de istorie şi de mare conti„Podgoria Cotnari“, despre „Iaşii de altădată“, despre culnuitate naţională.
tură, în general, într-o lume supusă din ce în ce mai des
Aş spune că fără să exprime direct această idee, ca şi tehnicilor moderne, revenim la bibliotecă. Editura „Opemonografia lui N.A. Bogdan despre Iaşi, această carte re- ra Magna“ a tipărit recent două volume dedicate unei bilevă un lucru fabulos: un anumit geniu al locului. Nu este blioteci centenare. Întâmplător sau nu, această instituție
întâmplător faptul că tocmai pe această mare civilizaţie este semnificativă pentru viaţa unui oraş de care suntem
de la Cucuteni au venit apoi alte şi alte straturi de civiliza- şi noi ataşaţi. Prin carte, prin şcoală, prin prietenii literare.
ţie până la întemeierea Cotnarilor, cu continuitate până Aşadar „Poeţi bibliotecari la Casa naţională“ şi „Casa Naţiîn ziua de azi.
onală «Stroe Belloescu» la centenar“. Domnule Cezar IvăAşa cum N.A. Bogdan amintea faptul că actualul Pa- nescu, suntem într-o formulă borgesiană, de data aceasta
lat al Culturii din Iaşi a fost aşezat pe curţi domneşti, pe chiar în biblioteca municipiului sud-moldav, acolo unde
alte şi alte fundamente, care toate au avut o anumită con- în urmă cu nu mult timp, dumneavoastră aţi primit distinuitate, mergând chiar până la perioada romană şi daci- tincţia de cetăţean de onoare al Bârladului.
că, acest extraordinar lucru îl relevă şi această carte, fără
să ni-l impună cu ostentaţie. Îl descoperim cu o anumiCezar Ivănescu: – Da, cele două cărţi apărute la Editută plăcere şi uimire. Această continuitate de civilizaţie, de ra „Opera Magna“ reprezintă urmarea iniţiativei unui priculturi sub diferite forme, fireşte, variate, se adresează eten al nostru, doctorul Constantin Teodorescu, prin funprin carte unui public extrem de larg, de la omul de ştiin- daţia care-i poartă numele, care finanţează această colecţă la statistician…
ţie. O personalitate de mare hărnicie şi dăruire culturală

pentru acest colţ de ţară. Nu ştiu cine-l poate egala în acest
domeniu. Cred că nimeni în această zonă şi iată, pe lângă toate lucrurile facute până acum, finanţează o colecţie
care se ocupă de acest patrimoniu numit cartea în Bârlad.
Noi toţi, originari din Bârlad, am trecut prin această bibliotecă „Stroe Belloescu“. Fireşte, în perioada în care o frecventam noi înainte de anii ’60, ea nu-şi recăpătase această titulatură frumoasă „Casa Naţională «Stroe Belloescu»“.
Aşa cum a fost gândită iniţial şi cum a fost întemeiată,
era doar o bibliotecă ba judeţeană, ba raională dar, mă rog,
păstra măcar numele Stroe Belloescu, ceea ce era mare lucru în epocă. Cel puţin pentru generaţia noastră ea a însemnat un lucru imens. Dincolo de cartea împrumutată
ca atare de la Biblioteca „Stroe Belloescu“, acolo ne ţineam
şi întâlnirile cenacliere până în anii ’60. Şi tot acolo ne legam grupurile de interese, în ceea ce priveşte literatura şi
felul în care concepeam, fireşte, împotriva curentului vremii, literatura pe care o scriam noi înşine.
Această antologie „Poeţi bibliotecari la Casa Naţională“ este una care poate fi oricând îmbunătăţită, adăugită,
însă ea conţine un lucru foarte plăcut şi anume acela că înCezar Ivănescu: – Da, un mare motiv literar româ- tre angajaţii acestei biblioteci „Stroe Belloescu“, unde toţi
nesc de altfel care apare şi la Arghezi, regăsit mai întâi în ne-am făcut ucenicia au fost şi poeţi: Neculai Gheorghe
Antim Ivireanul. În „Didahiile“ lui este la un moment dat Bogescu, Constantin Clisu (nu doar poet ci şi prozator),
un enunţ că pe lângă otrava cea mai primejdioasă, natu- Mircea Coloşenco (un mare îngrijitor de ediţii ale autora pune şi plante de leac. Aşa şi tema argheziană din otră- rilor clasici români), George Nedelea şi Marian CostanLucian Vasiliu: – I-am aminti integral pe toţi autorii
coordonaţi de magistrul Valeriu D. Cotea, respectiv Mircea Ciubotaru, Nicolae N. Barbu, Valeriu V. Cotea, Petru
G. Magazin, Constantin G. Grigorescu. Regăsim aici, spuneam, şoltuzi, primari de ieri şi de azi, preoţi, dascăli, învăţători, un spaţiu din care s-au înnobilat mari personalităţi dar şi oamenii obişnuiţi, bucuroşi toamna la cules de
vie sau demni în iernile grele, cu vifore, cu invazii şi alte
întâmplări nefaste. Hanurile, Bolta Rece a junimiştilor au
fost şi continuă să fie alimentate cu licoare divină de Cotnari. Aş cita dintr-un capitol savuros, spre a oferi publicului nostru un pasaj autumnal semnat de Mihail Sadoveanu: „Acest vin armaş e băutura Domniei sale, Măriei Sale
Domnul Moldovei... Ca orice lucru scump, nu se potriveşte
destrăbălării. Dramul lui trebuie să îndeplinească puterile
minţii şi virtutea timpului. De o mie de ani, necăjiţii acestui
pământ au nevoie de o asemenea doftorie dumnezeiască şi
iată, Domnul Dumnezeu le-a dat-o ca să biruiască această
amară viaţă înflorind-o o clipă cu un vis şi cu o nădejde...“
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dache. Trebuie să spun fără nici un fel de rezerve că pentru mulţi dintre cei citaţi nu poezia a fost arta principală,
însă printre ei este un poet de mâna întâi fără nici un fel
de discuţie, Marian Costandache, un poet foarte important. Ceilalţi însă sunt oameni cu deschidere către cultură
în primul rând, mă refer la Mircea Coloşenco care a îngrijit nişte mari autori ai veacului XX, cum rar s-a întâmplat
să avem asemenea ediţii bine puse la punct şi ştiinţific făcute, Constantin Clisu care într-o perioadă vitregă pentru
cartea românească şi pentru bibliotecă în general (când
ştim cu toţii se scoteau cărţi din bibliotecă, se ardeau cărţi,
dispăreau cărţi) a lucrat de asemeni la această bibliotecă.
Ideea de a realiza această antologie mi se pare una fericită. Cu atât mai mult cu cât peste aceşti autori enumeraţi
vin nenumăraţi alţii, cuprinşi de altfel în cealaltă lucrare,
o monografie practic despre Biblioteca „Stroe Belloescu“,
făcută de acelaşi inimos profesor Mihai Luca, folosind documente din epocă şi personalităţi care au ilustrat activitatea bibliotecii.
Eu aş spune următorul lucru: deşi au fost făcute cu
mare acribie şi cu multă pasiune, amândouă aceste cărţi
pot fi reluate şi îmbogăţite, deoarece există o serie de momente şi personalităţi care nu au fost amintite în monografie. Îmi amintesc astfel de profesorul nostru de limba română Hary Zupperman care imediat după război îmi relata cum a asistat - fiind în acea comisie constituită de comunişti- la distrugerea a nenumărate cărţi din fondul bibliotecii „Stroe Belloescu“ şi cum a încercat de nenumărate ori, uneori cu succes, alteori fără, să mai salveze din
respectivele cărţi, puse la index cum bine ştim. Sunt momente dramatice care ar putea fi reînviate à propos de istoria bibliotecilor româneşti, cu perioadele lor de vandalizare în comunism, dar în mod surprinzător şi fericit biblioteca „Stroe Belloescu“ a avut parte şi de câţiva fanatici, apărători, pe care Mihai Luca îi pomeneşte în tradiţia acestei biblioteci şi care s-au bătut cu dinţii şi cu ghearele în apărarea fondului de carte, chiar dacă el a fost trecut la index sau interzis cititorilor, dar măcar apărat spre
a nu fi distrus.

tăţi carismatice şi cu forţă cu adevărat financiară care pot
continua această tradiţie.
Când vorbim de această bibliotecă trebuie să o legăm
neapărat de celălalt act de intemeiere, este vorba de donaţia unui boier, Gheorghe Roşca-Codreanu, cel care a întemeiat liceul vechi din Bârlad. Este fantastic faptul ca în
perioada de după război, comuniştii care aveau foarte puţină cultură şi, mai ales, foarte putin respect pentru tradiţia culturală românească au şters numele acestui liceu o
bună bucată de vreme pentru ca, la o sărbătorire numele
lui, să fie pus din nou pe frontispiciu, deoarece îl confundau pe Gheorghe Roşca-Codreanu, un boier filotin, ca şi
Stroe Belloescu, mare iubitor de cultură, cu Zelea Codreanu. La ei cunoştinţele erau destul de vagi.
Liceul din Bârlad şi această Casă naţională „Stroe
Belloescu“ au fost cele două instituţii fundamentale, ceea
ce făcea ca Bârladul să devină imediat după Iaşi – aici, in
Moldova de mijloc - un centru cultural foarte important.
Dacă enumerăm personalităţile care au basculat între
studiile liceale şi învăţătura zdravănă de carte pe care au
putut să le primească de la această bibliotecă, rămânem
uimiţi, pentru că era al doilea centru cultural din această parte a Moldovei.
Foarte curios că această mare tradiţie culturală bârlădeană a fost fracturată exact în perioada ceauşistă când
Bârladului, practic fostului judeţ Tutova de odinioară i s-a
tăiat, dacă vrei, tradiţia şi, din fostă capitală de judeţ, din
fostă capitală spirituală, a devenit un simplu târg marginalizat… Centrul judeţului a devenit Vasluiul ş. a. m. d.
Este foarte păcat că atunci a fost întreruptă continuitatea
asta culturală, iar eu cred că fractura se simte şi acum în
istoria culturală a Bârladului, în toată tradiţia lui şi în decăderea lui…
Chiar şi concetăţeanul nostru, C.D. Zeletin, traducătorul şi poetul, susţinea cu ani înainte că până şi Marcel
Proust, incitat de românii din Paris, de prietenii lui, fraţii Bibescu, ar fi venit la Bârlad, un oraş înfloritor, cultural, de o mare seninătate, după modelul oraşelor italiene
de provincie… Ştim că în multe oraşe italiene există Academia… Tot aşa şi la Bârlad exista Academia bârlădeană,
Lucian Vasiliu: – Aş menţiona că această Casă Naţio- centrată în jurul personalităţii lui George Tutoveanu, bonală se datorează unui act de mare generozitate care se pe- ier şi poet de provincie. Un oraş înfloritor şi de mare statrecea în secolul al XIX-lea. E vorba de un boier cu iubire bilitate şi economică şi intelectuală. Cred că lovitura dată
pentru artă, pentru şcolile rurale mai ales, venit ca mulţi sub ceauşism a făcut ca Bârladul să nu-şi revină nici asalţi români, emigraţi să spunem, transilvăneni veniţi către tăzi, decât poate la nivel cultural, unde a reînnodat tradiMoldova în episoade diferite. Belloescu, asemeni multor ţia cu trecutul.
cărturari învăţători ardeleni, au întemeiat şcoli şi la Bârlad, la Galaţi, la Tecuci şi în alte locuri… A ilustrat un tip
Lucian Vasiliu: – Târgurile, orăşelele de odinioară,
de boierie substanţială, de românitate creştină. Şi-a donat municipiile de astăzi, de la Fălticeni la Botoşani, Roman,
propria casă cu această destinaţie, Casă Naţională. Mica Târgu Neamţ, la Huşi sau Buhuşi, să spunem, îşi revin spiavere pe care a strâns-o a dăruit-o unor şcoli, unor sate ritual în condiţii dificile, cu un discurs cultural sperăm din
dimprejur, inclusiv fond de carte , lucru pe care îl vor face ce în ce mai substanţial. Aceasta şi datorită bisericii, şcoulterior şi Nicolae Iorga şi alte mari personalităţi, cum ar lii, muzeului, bibliotecii… O aventură a cărţii în bibliotefi tecuceanul, ministru interbelic, Ion Petrovici. Gestul de ca centenară „Stroe Belloescu“, cu felicitări în final editoastăzi al unor, să zicem, oameni cu dare de mână, mai poa- rului, poetul şi graficianul Vasilian Doboş.
te fi constatat în spaţiul cultural românesc pornind de la
(Emisiune TVR Iaşi din 21 nov. 2006)
bibliotecă şi până la şcoală?
Transcrieri de Alfredina IACOBITZ
Cezar Ivănescu: – Da, aşa cum am amintit, fundaţia
(Fragmente din volumul în curs de apariţie:
doctorului Constantin Teodorescu continuă această mare
Cezar Ivănescu şi Lucian Vasiliu în dialoguri televitradiţie şi mă bucură că nu au dispărut aceste personali- zate - despre cărţi şi nu numai...)
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Mircea Coloşenco

AUTORI ROMÂNI
ÎN STRĂINĂTATEA LITERARĂ

t

Textele ce urmează sunt extrase din paginile cunoscutelor lucrări lexicografice datorate lui Robert Laffont
şi Valentino Bompiani, la Editura Bouquins din Paris, în
cinci ediţii succesive (1954, 1958, 1962, 1968, 1989). La
Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, se află ultima ediţie menţionată, pe care am lecturat-o:
• Dictionnaire biographique des Auteurs de tous les
temps et de tous les pays (vol.I-IV, ed. V, 1980), care cuprinde vieţile a patruzeci de autori de origine română
născuţi înainte de 1910;
• Dictionnaire des Oeuvres de tous les temps et de tous
les pays Litterature-Philosophie-Musique-Sciences (vol.IVII, ed.V, 1980), care cuprinde în total 16.000 opere descrise/prezentate.
La realizarea textelor dedicate vieţii şi operelor scriitorilor români, au colaborat Nicolae A. Gheorghiu şi Titus Bărbulescu, licenţiaţi în litere şi filozofie, dr. în litere
la Sorbona, stabiliţi în Occident înainte de 1947.
Din lista autorilor români: Vasile Alecsandri, Tudor
Arghezi, Asytalos Istvan, George Bacovia, Ion Barbu,
Jean Bart, Lucian Blaga, Dan Botta, Radu Boureanu, Dimitrie Cantemir, Ion Luca Caragiale, Carmen Sylva, Paul
Celan, George Coşbuc, Miron Costin, Ion Creangă, Al.
Davila, Barbu Delavrancea, Victor Eftimiu, Mihai Eminescu, George Enescu, Nicolae Filimon, Gala Galaction,
Virgil Gheorghiu, Matila C. Ghyka, Nicolae Iorga, Petre
Ispirescu, Panait Istrati, Eugen Lovinescu, Adrian Maniu, Anton Pann, Costache Negruzzi, H. Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Cezar Petrescu, A.A. Philippide,
Ion Pillat, Ion Marin Sadoveanu, Mihail Sadoveanu, Ioan
Slavici, Mihail Sorbul, Tristan Tzara, Ion Vinea, Vasile Voiculescu, Duiliu Zamfirescu.
În dicţionarul enciclopedic Le petit Larousse illustre
(Ed. 1997), sunt prezenţi doar câţiva din lista anterioară: Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi, Dimitrie Cantemir,
Ion Luca Caragiale, Paul Celan, Mihai Eminescu, George Enescu, Panait Istrati, C. Negruzzi, Mihail Sadoveanu, Tristan Tzara.

NEGRUZZI Costache. Ecrivain roumain. Né à Iassy
en 1806, mort le 25 août 1868. Issu d’une très ancienne
famille, il fit ses études dans sa ville natale; un précepteur
grec lui enseigna le grec et le français qu’il sut avant sa
langue maternelle, il l’initia à la lecture des classiques et
eut une influence marquante sur lui. En Bessarabie où sa
famille s’était rendue pour fuir la révolution de 1821, il fit
la connaissance de Pouchkine, avec lequel il devait entretenir une correspondance suivie. Membre du comité du
théâtre roumain (il devait fonder en 1840 le théâtre national de Iassy), il créa avec deux autres membres de ce
comité, Alexandre et Kogalniceanu, ainsi qu’avec Ghika
la revue Propàsirea [Le Progrès] (1843). Il remplit d’importantes charges officielles; même après avoir refusé de
participer à la révolution de 1848, il continua à en assumer dans la Roumanie unifiée. Profondément moldave,
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il resta fidèle à la vie provinciale jusqu’à sa mort. Traducteur de nombreux ouvrages dramatiques étrangers, il a
laissé des romans et des nouvelles, fruits en partie de son
observation directe d’une époque et d’une ambiance où
se rencontrent le luxe superficiel de marque étrangère et
le pittoresque balkanique. La publication des chroniques
moldaves que le XIXe siècle devait mettre en lumière lui
offrit le domaine si vaste de l’histoire et le sujet de cette
puissante évocation dramatique qu’est le roman Alexandru Lăpuşneanu(*). Rappelons que Negruzzi à traduit en
roumain des poèmes de Victor Hugo et qu’une partie de
son œuvre poétique personnelle a été traduite en français.

RÉF.: E. Lovinescu, C. Negruzzi, Viaţa şi opera, Bucarest, 1913. – R. Ortiz, Varia Romanica, Florence, 1933.
– O. Densuşianu, Literatura română modernă, Bucarest,
1933.
ALEXANDRE LAPUSNEANU [Alexandru Lăpuşneanu]. Nouvelle historique du Roumain Costache (Constantin) Negruzzi (1807/8-1868), publiée dans la revue «Dacia
Literara» en 1840. La personnalité du neveu de Stephan,
grand prince de Moldavie, y est évoquée dans un style
volontairement naïf, sur le ton des anciennes chroniques
roumaines qui connaissaient alors un regain de faveur et
d’intérêt auprès des lecteurs et des érudits. Alexandre Lapusneanu est chassé de son pays par un usurpateur, à la
suite de la trahison des boyards. Faisant appel à la milice
turque, il revient, s’empare du pouvoir et soumet la haute
aristocratie, seule en mesure de l’inquiéter, à une brutale oppression. Afin de renforcer son autorité, il épouse
sa cousine Ruxanda, dont le père jouit auprès du peuple
d’une faveur méritée. Mais c’est en vain que ce dernier intercède pour des victimes trop souvent innocentes. Après
avoir invité tous les boyards à un banquet dans son palais
et prononcé des paroles de conciliation au cours d’un office religieux précédant le repas, Alexandre les fait égorger
par ses serviteurs et, entassant les têtes sur la table encore
servie, invite son épouse à venir jouir de l’horrible spectacle. Deux jeunes nobles, ayant eu vent du guet-apens,
ont pu cependant se réfugier en Pologne. Apprenant un
jour que Lapusneanu est sur le point de mourir, ils accourent. Terrassé par la maladie, le voïvode demande qu’il
soit procédé à son ordination monacale. Mais la crise une
fois surmontée, il voit, là, l’objet d’une trahison et menace
son entourage de sa vengeance. C’est alors que Ruxanda,
incitée par les deux rescapés, et mesurant combien la vie
de son fils est menacée, empoisonne son mari qui meurt
dans de terribles souffrances. Il s’agit là de la reconstitution dramatique d’un fait historique, récit composé de
plusieurs scènes et comportant par endroits un dialogue
plein de naturel. La psychologie des personnages est rendue avec beaucoup de finesse et l’auteur a su donner de
l’époque, une image fidèle, tant sur le plan historique que
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sur le pian humain. Cette nouvelle a exercé une influence
marquante sur les écrivains contemporains.

pour Elena Drăgănescu. Les trois familles qui forment le
cadre du roman subissent ainsi leur décomposition par
l’intrusion d’un tiers: Sia chez les Rim, Marcian chez les
PAPADAT-BENGESCU Hortensia. Ecrivain rou- Drăgănescu, Lică dans la famille du prince.
main. Née à Iveşti (Moldavie) le 8 décembre 1876, morte à
Bucarest le 5 mars 1955. À ses débuts, elle publie en franSORBUL Mihail (pseud. de Mihail Smolski). Auteur
çais des articles et plus tard des poèmes. D’ailleurs, elle au- dramatique roumain. Né à Botoşani (Moldavie) en 1885,
rait souhaité poursuivre des études à Paris, mais, mariée a mort à Bucarest en 1966. Il a fait carrière de fonctionnaire
un magistrat, elle le suit dans ses pérégrinations à travers et il est l’auteur de la comédie tragique La Passion rouge(*)
le pays. C’est une fidèle du cénacle et de la revue Le Sylphe (1916), dont le rôle principal fut interprété par une jeune
[Sburătorul], animés à Bucarest par le critique Eugen Lo- actrice qui devait devenir célébré en France: Elvire Popesvinescu. Dans son théâtre, elle fait l’analyse psycholo- co. Parmi les autres pièces de théâtre de Mihail Sorbul, il
gique des relations conventionnelles que la bourgeoisie convient de citer notamment: Chroniques(*) (1914), Le
impose à l’individu. Dans ses romans, elle approfondit Déserteur [Dezertorul, 1919], La Deuxième Jeunesse [A
cette analyse psychologique de cette même bourgeoisie, doua tinereţe, 1922].
victime surtout de ses propres vices, en procédant à une
véritable dissection des corps et des âmes qui semblent
PASSION ROUGE (La) [Patima roşie]. Comédie traelles-mêmes faites de chair. Quatre romans suivent la des- gique en trois actes, publiée et jouée en 1916, du dramatinée d’une famille bourgeoise: Les Vierges échevelées(*) turge roumain Mihail Sorbul (pseud. de Mihail Smolski,
(1926), Concert de musique de Bach(*) (1927), La Route 1886-1906). Après notamment un drame historique en
secrète [Drumul ascuns, 1932], Racines [Rădăcini, 1938]; vers, Chroniques [Letopiseţi, 1914], l’auteur aborde ici,
enfin, précédant ce dernier, un roman isolé, Le Fiancé comme il le fera encore par la suite, la réalité immédiate.
[Logodnicul, 1935].
Tofana, jeune étudiante pauvre, est entretenue par Castris, homme d’affaires, qui l’aide ainsi à poursuivre ses
CONCERT DE BACH [Concert din muzică de Bach]. études, mais elle s’est mal résignée à ce compromis avec
Publié en 1927, ce roman est le deuxième volet d’une tri- elle-même. Son cousin, Sbilt, figure pittoresque de raté,
logie de la romancière et nouvelliste roumaine Hortensia mi-nihiliste mi-réformiste, en profite et lui soutire de
Papadat-Bengescu (1878-1955). Son action suit de près l’argent pour traîner dans les bistrots, tout en mesurant
celle du premier roman, Les Vierges échevelées [Fecioare- d’un œil juste son combat intérieur. Il suffit qu’un bohème,
le despletite, 1926], et poursuit l’analyse de ce qui se passe Rudy, sa mandoline enrubannée sous le bras, ayant loué
au sein de trois familles bourgeoises. Dans la nouvelle une chambre dans l’immeuble, se trompe d’étage, pour
maison acquise par le docteur Rim et sa femme, Lina, le déclencher la passion de Tofana qui ne cherchait qu’à
docteur accueille Sia Petrescu, jeune fille laide et morose s’évader d’elle-même. Pris d’abord dans les rets de cette
d’un cousin de sa femme, ancien adjudant rusé, Lică sur- passion, Rudy recule par la suite et, après une jeunesse
nommé le Troubadour. Par la suite, on apprendra que mouvementée, aspire au calme que lui offre l’amour de
Sia, devenue la maîtresse du docteur Rim, est la propre Crina, camarade à l’âme pure de Tofana. Il veut déméfille que Lina Rim a eue autrefois de son cousin, dont elle nager, mais Castris lui impose d’épouser Tofana. Il se déétait amoureuse. Dans la deuxième famille, Ada, épouse fend, car il n’avait fait que céder aux avances de Tofana.
du prince Maxentiu qui cache décemment sa tubercu- Celle-ci, ayant épié la scène, demande à son ami de la venlose et avec qui elle ne s’entend pas, fait la connaissance ger: Rudy échappe péniblement des bras forts de Castris
de Lică, dont elle fait son maître d’écuries pour l’avoir qui était prêt à l’étrangler. Pour se venger elle-même, Tocomme amant. Lică lâchera par la suite son emploi pour fana demande à Crina de donner un rendez-vous nocdevenir, grâce à son succès auprès des femmes, professeur turne à Rudy. Crina n’y consent qu’à contrecœur, d’aud’équitation. Par l’intermédiaire d’un cousin du prince, tant que c’est Tofana qui prendra sa place dans sa modeste
un certain Victor Marcian, musicien célèbre, Ada pé- chambre. Comme convenu, Sbilt apporte un revolver à
nètre au sein de la troisième famille, celle des Drăgănes- Tofana. Rudy, en dépit du guet-apens, est rassuré car en
cu. Elena Drăgănescu, ex-fiancée du prince, fait le pro- jetant un regard furtif dans le sac de Tofana, il s’est aperjet d’un concert de Bach. Les répétitions en vue de ce çu qu’elle n’avait pas d’arme. Tofana l’avait auparavant glisconcert d’amateurs deviennent l’axe du roman et mettent sée dans la poche de sa robe et, au bout d’une scène oraen contact des personnages disparates, dont le seul trait geuse, elle blesse d’une première balle celui qui avait allucommun est leur snobisme. Elena tombe amoureuse de mé sa passion, et le voit se traîner à ses pieds, puis elle le
Marcian et, par conséquent, le concert semble compromis. tue, avant de couvrir enfin son corps de baisers. Et penDe son côté, Rim ne vient pas aux répétitions, car ses loi- dant que Crina et Castris due la jeune fille avait alerté
sirs sont consacrés à sa passion pour Sia. Celle-ci est fina- tapent à la porte, le ricanement nerveux de Tofana couvre
lement chassée par Lina de la maison des Rim et mourra ses pleurs, puis s’interrompt brusquement après une derdes suites d’un avortement: elle aura quand même droit nière balle tirée dans l’obscurité de la chambre C’est en
à un enterrement de première classe, conclusion logique jouant le rôle de Tofana, dans un spectacle donné en roude l’hypocrisie. Enfin, le prince Maxentiu n’arrive plus à main à Paris, qu’Elvire Popesco fut révélée au public et
cacher sa tuberculose et part se soigner en Suisse: départ aux hommes de théâtre de France.
tardif, car il y rendra son âme après des états d’euphorie
causés par un retour également tardif à son ancien amour
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George Bacovia

(4 sept. 1881, Bacău – 22 mai 1957, Bucureşti)

Mircea Coloşenco

î

GRAFICA

În anul debutului absolut în literatură (cu poezia Şi
toate..., în „Literatorul“, Bucureşti, XX, 3, 20 martie 1899,
semnată V. George), George Bacovia – elev fiind în clasa
a IV-a la gimnaziul din Bacău – a obținut un alt succes de
prestigiu: Premiul I cu cunună şi medalie la Concursul de
desen al Societății Științifice şi Literare „Tinerimea Română”, patronat de Ministerul Cultelor şi Instrucțiunii Publice, din 9 mai 1899. Din comisie au făcut parte, printre alții,
sculptorul şi pictorul Filip Marin (1865-1928), sculptorul Wladimir Hegel (1828-1918) şi pictorul G. Demetrescu-Mirea (1852-1934). Distribuirea premiilor s-a făcut în
ziua de 21 mai 1899, ziua Sfinților împărați Constantin şi
Elena, patronii religioşi ai Bucureștilor, la Atheneul Român din București, cu prilejul aniversării a 22 de ani de la
înființarea Societății.
La sfârşitul anului şcolar, i s-a acordat de către Gimnaziul „Principele Ferdinand” din Bacău, al cărui elev era,
mențiune pentru desen, muzică şi gimnastică.
Succesul artistic va fi repetat trei ani mai târziu, în mai
1902. La concursul aceleiaşi Societăți, George Bacovia a
fost singurul onorat pentru talentul nativ în artele plastice,
dintre cei şase liceeni băcăuani candidați oficiali selectați
şi trimiși de instituția de învățământ locală, printre care
se număra şi fratele său Ioan-Eugen.
Revista „Tinerimea Română“ a Societății Ştiinţifice şi
Literare a evidențiat aceste succese (apud Gheorghe Pătrar,
Bacovia şi Bacăul, Bacău, 1977, p. 46-47, 58).
De remarcat este faptul că nici una dintre lucrările premiate ale pictorului Gh. D. Vasiliu (alias George Bacovia),
fie din 1899, fie din 1902, nu ne-au parvenit, dar nici o alta
din aceeași perioadă.
Consemnăm faptul că peste ani, deşi era titularul unei
diplome universitare în drept şi al unei autorizaţii de practică în avocatură, George Bacovia a preferat locul de la catedră, devenind maestru de desen în anul școlar noiembrie 1926-august 1927 (la Şcoala Normală de băieți şi la
Şcoala Comercială Superioară din Bacău), cum se numeau
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până în 1948 profesorii de dexterități (lucru manual, muzică, caligrafie, desen şi gimnastică). Metoda didactică
era a lui C. Pavlescu, fostul său dascăl de caligrafie (18941896) şi desen (1896-1902), dar mulată pe propria sa personalitate. Unul dintre elevii lui îl descrie astfel: „Însă eu
mi-l amintesc pe tristul poet al Plumbului, Scânteilor galbene şi Bucăților de noapte din orele de desen. Îl văd lângă mine, corectând o schiţă veşnic frământat de gânduri,
veșnic absent din lurile-i şi cu glas de clopot scump ne dojenea. L-am înțeles şi l-am respectat totdeauna. Acum, îl
admir ca şi atunci.” (Const. Juncu-Siret, V.G. Bacovia. Siluete din lumea artelor, în „Curentul Bacăului”. Organ săptămânal al intereselor obștești. Bacău, III, seria a 2-a, 105,
duminică, 21 iunie 1931, p. 1-2.)
Exegeţii lui George Bacovia i-au ocolit apetențele vectoriale ale vocației sale plastice, cantonându-se doar la nivelul perimetrului poetic al rozei talentului, deşi nu exagerează evidențiindu-i cromatica literară...
George Bacovia are şi o operă plastică.
S-au conservat desenele executate de el în Carnetul
„Notes” 1906-1912 (8/13 cm), din paginile căruia au fost
reproduse, la scara 16/24 cm, un număr de 32, prelucrate computerizat, însoțind poeziile ciclului Stanţe burgheze, închise între coperți, executate în tehnica serigrafică,
ediție bibliofilă 2000, la Bacău.
Celelalte desene din Carnet, fie că au fost reproduse în
cartea bibliofilă Stanţe burgheze (Bacău, 2000), fie că au rămas în paginile acestuia, reprezintă portrete (identificabile) de chipuri şi corpuri feminine, printre care Roza Luxemburg (p. 26/63) sau masculine, printre care Karl Marx
(p. 25) a cărui umbră a invocat-o, în 1915, în poemul în
proză Cubul negru. Doar câteva au alte teme, cum este o
lampă (p. 138), reprodusă şi în cartea bibliofilă menționată.
O altă serie de desene o reprezintă cele aproape o sută
de planşe aflate în Colecţia de stampe a Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti, achiziționate de la Agatha
Grigorescu-Bacovia, înainte de 1980. Ele se împart în trei
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Ministerul Minelor. A scos revista „Linia nouă“. Socialăliterară-artistică. Craiova, lunar (apr. 1933- febr.-martie
1934, 12 numere), în care i-a publicat lui G. Bacovia: Renunţare, Şi toate (vol. Comedii în fond), poemele în proză
Iarmaroc şi Amăgire. St. Metzulescu a colaborat la „Cristalul“. Revistă modernistă (1930-1935) ş.a.
A publicat: Literele în Ţara Banilor (Comentarii asupra
scriitorilor contemporani). Prefaţă de Paul I. Papadopol.
Editura „Linia nouă“, Craiova, [vol. I, 1937], vol. II, 1939.
Referinţe: D. Diaconescu-Dăeşti, Stelian Metzulescu.
Zece ani de activitate literară (1929-1939), Craiova, 1939,
48 p.
Primul volum din Literele în Ţara Banilor are Tabla de
materii împărțită în trei segmente:
– Poeţi: Tudor Arghezi, Ştefan Bălceşti, Dem. Bassarabeanu, Ştefan G. Boţoiu, G.Şt. Cazacu, V. Ciocâlteu, D.
Ciurezu, Eugen Constant, Savin Constant, Sergiu Cristian, Ilariu Dobridor, Elena Farago, George Fonea, Mihail
Ghenescu, Constantin I. Goga, Radu Gyr, Emil Hanganu,
N.I. Herescu, Al. Iacobescu, Const. Jaleş, Const. I. Manea,
A. Pop-Marţian, Ion Mara, N. Milcu, I. Molea, Constantin Nisipeanu, Sabina Paulian, Marcel Romanescu, Const.
Lucreţia Vâlceanu, Dragoş Vrânceanu;
– Epigramişti: A.C. Calotescu-Neicu, I.C. PopescuPolyclet;
– Prozatori: Margareta Budălănescu, Petre Cazacu, Gh.I.
Chiţibura, Paul Constant, D. Diaconescu-Dăeşti, Ion Doncategorii: compoziții, portrete de oameni politici şi scrii- gorozi, C.Ş. Făgeţel, M.D. Ioanid, Antoneta Iotta-Leonin,
Nicolae al Lupului, Gib Mihăescu, T.Păunescu-Ulmu, N.
tori originari din Oltenia/Valahia Mică, caricaturi.
Cele mai multe sunt desenate cu creionul de grafit,
iar altele în peniţă. Datează din perioada 1946-1953, iar
motivația realizării lor o dă soţia poetului în cartea dedicată vieţii şi operei acestuia:
„După ce plecase de la Ministerul Minelor şi Petrolului,
Meţulescu continua să-l viziteze. Acesta lucra la o istorie a
culturii Olteniei, fiind originar din Craiova. Mai alcătuia
şi o antologie. Ştiind că Bacovia era un talentat desenator,
îl rugă să-i facă un autoportret şi o prefață. Amabil cum
era, Bacovia nu-l refuză. Dar Meţulescu îl rugă să-i deseneze şi o sumă de portrete în peniţă ale celor cu care voia
să ilustreze antologia. Eu lipseam de acasă ziua întreagă,
prinsă de sarcinile profesiunii şi numeroase activități. De
la minister şi de la cantină, Meţulescu venea şi rămânea cu
poetul după-amiezile. Îi aducea câte o sticlă de vin spre a-l
îmbia la lucru, chiar când părea obosit. În felul acesta i-a
făcut o sută treizeci de desene. I-am atras atenţia în câteva
rânduri, că abuzează de delicateţea poetului, că îl obosește;
musafirul inoportun a perseverat. La urmă, i-a cerut şi o
declarație că nu are nici o pretenție ca drept de autor asupra acestor desene, în cazul că s-ar publica antologia, precum şi că i le donează. Cu intermitente, şapte ani a lucrat
poetul la ilustrarea sus-numitei antologii (1946-1953). Şi
aceasta era un soi de exploatare a semenului scriitor, în
spiritul trecutului. Când am cerut o fotocopie după autoportretul poetului, Meţulescu a refuzat cu ostentaţie. Din
fericire, au rămas încă 2 autoportrete în creion ale poetului, dintre care unul ş-am folosit la ediţia de Opere alese.”
(A. Grigorescu-Bacovia, op. cit., 1962, p. 327.)
Stelian Metzulescu a fost publicist (n.15 ian.1912, Craiova – ?), licențiat în Drept la Bucureşti (1933) şi avocat la
Banca Natională din Craiova. În 1945, era bibliotecar la

Memoria
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

183

Plopşor, Alexandru Popescu-Telega, Ionel Rujeanu, D. Tomescu, I.P. Ţuculescu, Dem. Vlăsceanu.
Al doilea volum din Literele în Ţara Banilor are Tabla de
materii secționată în două (pentru biografii) şi trei (pentru consideraţiuni):
– Poeți: C. Argintaru, Aurel Chirescu, Ştefan FlorescuBalthaz;
– Prozatori: N.M. Condiescu, Iancu Constantinescu,
Mircea Damian, Lucia D. Diaconescu, Gh. M. Giugiuc.
– Consideraţiuni: asupra poeziei oltene contemporane;
asupra epigramei şi anecdotei oltene contemporane; asupra prozei oltene contemporane.
Solicitarea lui S.M. pe lângă George Bacovia de a-i ilustra prezumtiva istorie a literaturii oltene, în variantă nouă,
l-a flatat pe însinguratul poet, obligându-l să-şi reia vechile îndeletniciri, constituite pe înzestrare nativă, dovedită
plenar în cadrul celor două participări (1899 şi 1902) la
concursurile de artă plastică ale „Tinerimii Române“, dar
lăsate în adormire.
Cele 98 planşe bacoviene din Cabinetul de stampe
al B.A.R., desenate pe hârtie obișnuită de format diferit
(21/30 cm sau 15/ 21 cm), sunt realizate alb-negru cu creionul sau penița, în anii 1946 (41), 1950 (34), 1953 (3),
1954 (2), iar 18 sunt nedatate. Dintre acestea, doar 30 (18
portrete şi 12 caricaturi) poartă un nume sau, respectiv, o
legendă. Celelalte portrete (46) şi caricaturi (18) sunt lipsite de orice explicație. Astfel, din cei 58 de scriitori olteni
glosaţi de Stelian Metzulescu în Literele în Ţara Banilor
(1937, 1939) numai 20 sunt identificabili în portretele realizate de George Bacovia.
Alte şapte desene (portrete şi caricaturi) le-am identificat în reproducerile datorate soției poetului (în „Luceafărul“ sau în cartea dedicată biografiei acestuia în 1962),
originalele fiind pierdute/ rătăcite.
Portretele din planșele de la Cabinetul de stampe al
B.A.R. au fost realizate în scop utilitar de a însoţi o glosă
de istorie literară. Multe sunt spiritualizate şi tratate pictural. Alternanţa liniilor imitative cu cele geometrice dau
impresia de închis, de definitiv, de isprăvit, ceea ce induce
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o senzaţie de liniște. Portretistica variază în procedee tehnice de la minuţiozitatea detaliilor chipului până la schiţarea unor măşti rezumative din câteva trăsături de creion. Astfel, figura are o construcție fie corectă, fie dematerializată sau, cu alte cuvinte, portrete-sinteză şi portrete-semnificative.
Portretele sale „fotografice“ au fizionomii individualizate printr-un anume dinamism, de oameni liberi şi mândri de ei, adâncite psihologic, cu trăsături armonioase şi
vii echilibrate formal, când nu sunt tratate convențional
sau banal, fără conţinut uman şi plastic.
În unele portrete-personaje deslușite de sentimente
sau, rareori, opace, procesul de transpunere dă impresia
de uşurinţă şi nu de efort, chin, sforțare a portretului, prin
simplitatea stilului clasic.
Mai mult, iese în relief talentul deosebit de artist plastic al lui George Bacovia în desenele după natură (autoportretele, crochiurile), emancipate de literatură, din carnetul aflat la Arhivele Naționale din București.
Astfel, dacă ar fi să facem o comparație între primele
şi ultimele, deosebirea ar consta, ca în muzică, între melodie şi armonie. Melodia urmează aceeaşi gamă, un ton
sonor egal, în vreme ce armonia constă dintr-o întretăiere de sunete, o producere simultană de sunete. Însă, în
ambele cazuri, întâlnim aceeaşi percepţie acutizantă psihologic, de mecanism nativ, de distincție şi grade pentru
subiectul desenat.
În cazul caricaturilor, din contra, liniile frânte, abrupte, sunt subordonate efectului satiric, care-şi atinge scopul
prin realizarea grotescului în imagine şi sens. Elanul şi forma parcurg traiectorii simbolice prin prisma unui mobil/
motiv de simpatie sau de antipatie. Personajul caricaturizat este acelaşi pus în diferite ipostaze subtile percepute
sub formă ironică, dezagreabilă.
Ceea ce trebuie subliniat e faptul că preocupările de
artă plastică nu constituie violon d’Ingres al poetului, ci
o altă latură a vocaţiei de artist, aşa cum, în cazul lui Ion
Barbu, poezia nu era complementară matematicii sau invers, dar nici marotă.
În ediţia Opere2001, au fost reproduse 6 autoportrete
şi 25 de desene reprezentând compoziții (2), portrete (12)
şi caricaturi (11), dintre care au fost publicate autoportretele, portretele lui Cazacu, Tr. Demetrescu, Eminescu şi
Macedonski, precum şi trei caricaturi: Charleston, Gura
mahalalei şi Maidanul cu dragoste. Celelalte sunt inedite.
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„Amintiri despre George Bacovia“

Groapa de la Letea

Cin’ să-l mai audă? Erau acolo de toate: cărţi omagiale, tomuri cu celebra fotografie „într-o ureche” a tovarăşului proaspăt ciuruit (de unde să fi ştiut că astfel
de cărţi aveau să se vândă cu sute de dolari mai târziu?),
broşurele pentru activul de partid, pe diverse teme, ce
mai, o întreagă literatură PCR, de care, probabil, se curăţau rafturile întreprinderilor şi instituţiilor culturale
din ţară. În afara lor, o colecţie care mi-a tăiat respiraţia:
„Magazin istoric”. Se afla acolo, cine ştie din ce motiv, colecţia integrală, din aprilie 1967 până în 1989, dacă îmi
amintesc bine! Oricum primul număr, din ‘67, îl am şi
acum în faţa ochilor. Pe copertă se află o cromolitografie
care înfăţişează trecerea Dunării de către trupele române în Războiul de Independenţă... Doamne, câte duşmănii aveam să-mi atrag pentru acel rarisim număr 1, din
partea unor pasionaţi sau profesori de istorie!
Ce barbarie din partea celor care condamnaseră colecţia la topit, ce fericire pe capul meu! Eram pasionat
de istorie şi în special de această revistă şi să o am în
faţa ochilor, în teancuri, mi se părea ireal. La un moment dat, cum răscoleam eu de-a valma prin maldărul
de cărţi privirea mi-a fost atrasă de o copertă care purta un titlu captivant „M-am născut reporter”. Am răsfoit-o în grabă şi când am văzut că se vorbea acolo de
oraşul meu, de Bacăul de altădată, o altă pasiune ce-mi
nu-mi dădea pace, am hotărât să o păstrez. Este singura care mi-a rămas, peste ani, din tot ceea ce am luat cu
mine atunci, la sfârşitul unei zile din vara începutului
de nou deceniu.

Într-o zi de vară, pe la începutul anilor 90, un vecin,
agent de pază la vestita fabrică „Letea”, mi-a făcut o vizită: „Auzi, vecine, nu vrei nişte cărţi, reviste vechi...”A făcut apoi o pauză şi am înţeles. Oferta era tentantă. Omul
meu lovise în plin. Ştia că-s înnebunit mai ales după
cărţi vechi. Iar în „Letea” ajungeau tone de maculatură
pe an. I-am dat omului nişte bani dar nu mi-a părut rău.
Într-o după-amiază, când era în tură, m-a luat cu el şi în
faţa ochilor mi s-a deschis o perspectivă fabuloasă. Fabrica se întindea pe zeci de hectare, data de pe la 1881
şi avea încă în componenţă multe clădiri vechi, abandonate. Am petrecut zeci de minute căscând ochii la edificiile de cărămidă cu aspect încă falnic. Încercam să-mi
imaginez cum mişuna pe acolo o lume de sfârşit de secol XIX, când materia primă pentru hârtie era adusă cu
plutele, direct de pe Bistriţa. Vocea vecinului, repezită,
nerăbdătoare, m-a trezit din reverie: „Hai, vecine, dă-le
încolo de clădiri, hai, că n-avem toată ziua la dispoziţie...”
M-am luat după el prin imensa fabrică, am trecut pe
lângă alte clădiri, moderne, lungi, pe lângă platforme
cu baloţi, role de hârtie foarte mari şi am ajuns dintr-o
dată în peştera lui Aladin. Nu ştiu dacă vă puteţi imagina bucuria mea de nedescris: Eram în faţa unei gropi
în care zăceau aruncate sute, mii de cărţi, reviste, ziare. Probabil erau pregătite pentru procedeul aveam să
aflu mai târziu) al descernelizării, dar atunci avea puţină importanţă.
Am coborât în haznaua plin de minunăţii şi mi-am
înfipt antebraţele în maldărul de file, aşa cum trebuie să
fi făcut şi Aladin când a dat cu ochii de cuferele pline „M-am născut reporter”.
cu galbeni. Nu-mi doream decât să rămân singur cu co- Date despre roman şi autor
moara. M-am întors spre vecin şi l-am străfulgerat cu o
„M-am născut reporter”, este un roman autobiografic
privire atât de lacomă şi în acelaşi timp atât de furioa- apărut la editura „Cartea Românească”, în 1981. În afara
să, încât a priceput şi a plecat nu înainte de a-mi aminti interesului pe care-l prezintă pentru cei care vor să reîncă o dată că nu am toată ziua la cheremul meu.
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- Ai păstrat poeziile?
- Le-am păstrat. Le-am aşezat în albumul cu coperte
de pluş roşu, din salon.
- Nu le-am văzut acolo!
- Nu, că într-o zi au dispărut. Mult mai târziu mi-a
povestit tatăl vostru că el le-a scos şi le-a rupt. Spunea că
nu mai aveau ce căuta în casă dacă m-am logodit cu el!
- Poate îţi aminteşti vreuna din poezii!
S-a gândit lung, s-a frământat:
- Nu, nu-mi aduc aminte! Spunea acolo că-s frumoasă, că-s cea mai frumoasă... că şi el a devenit frumos de
când mă cunoaşte pe mine...
- Chiar erai frumoasă?
- Eram. Dar nu cea mai. Nici o fată nu-i cea mai frumoasă, dar aşa spun băieţii, la toate le spun aşa!...Nu, nu
mi le mai amintesc, cu toate că atunci le-am învăţat pe
amândouă pe de rost...N-am mai vrut să mi le amintesc,
să nu-l supăr pe tatăl vostru!
- Dar acel tânăr Vasiliu era frumos?
- Nu era nici urât, nici frumos. Era cu câţiva ani mai
mare decât mine – purta uniforma de la gimnaziu –,
dar era tare ruşinos, adică timid. A trecut foarte multă vreme, câteva luni, de când se tot uita lung la mine,
cum apăream în ogradă, dar nu scotea o vorbă. Prima
dată când mi s-a adresat nici nu mi-a vorbit. Mi-a făcut semn cu mâna să viu lângă gard. Mi-a întins un pliculeţ roz – era prima poezie –, s-a roşit foc şi a fugit ca
un nebun în casă. Şi eu am fugit în casă, să nu mă vadă
cineva cu plicul, nu ştiam ce era înăuntru...O dată l-a
văzut tatăl său când îmi făcea semne. I-a strigat: „Treci
în casă şi mai pune mâna pe carte, leneşule!” Şi i-a dat
una, nu prea tare, după ceafă. Pe urmă, domnul Vasiliu
a pus-o pe mama băiatului să vorbească cu mama mea,
să mă certe şi pe mine...
- Cum s-a terminat povestea?
- Ne-am mutat.
- Din cauza tânărului?
- Nu mai ştiu!
- Ştii că acel tânăr este astăzi un mare poet?
- Da?! Îmi pare bine! Nu mai ţin minte dacă de el este
vorba, dar un băiat mi-a spus o dată că de când mă vede,
a devenit poet. Poate chiar de el este vorba, mi-ar părea
foarte bine!
Bacovia în amintirile unui reporter
- N-ai vrea să-l revezi?
„Elev în clasa a şasea a liceului din Bacău, am adus
- Ce o să spună tatăl tău?...
odată acasă o revistă literară (cred că era Ateneul cultural) care publica o fotografie a lui Bacovia. A văzut***
o mama:
„Poezia
lui Bacovia am întâlnit-o întâia dată în revis- Seamănă cu primul băiat care mi-a făcut curte, când
ta
Ateneul
cultural (literar). Un admirator al său, pedanici nu eram încă domnişoară!
gog
la
liceu,
- Şi dacă este chiar el?
(Costăchescu parcă, sau Constandache), aducea în
- Nu e el, îl chema altfel!
clasă din când în când această revistă, care apărea în for- Nu-ţi aminteşti cum îl chema?
mat
ca de carte şi în condiţii precare. Căuta să ne con- Ba da. Era băiatul lui Vasiliu. Locuia alături de noi.
vingă
s-o cumpărăm.
Pe strada Bacău-Piatra, lângă „Paloşanu”, unde aveau şi
Luaţi-o.
E scoasă de un poet de-al nostru de la Baprăvălia. Aproape de podul de peste pârâul Negel. Un
cău,
un
al
doilea
Eminescu. Luaţi-o, îi veniţi în ajutor !
gard mic despărţea ograda noastră de a lor, şi de cîte ori
Unii
colegi
o
cumpărau,
mai mulţi de milă. Colegul
mă vedea mă saluta frumos, m-a invitat şi la plimbare –
meu
de
bancă,
Costică
Ursu,
o cumpăra şi mi-o dădea
îmi spunea „domnişoară” –, dar nu m-am dus, mi-era
şi
mie.
O
citeam,
citeam
în
primul
rând versurile semfrică, de două ori mi-a dat câte o poezie, într-un pliculeţ.

constituie atmosfera specifică târgului moldav din primele decenii ale secolului XX, cartea oferă o seamă de
informaţii, multe inedite, despre George Bacovia.
Autorul, Marius Mircu, s-a născut în Bacău pe 9 iunie 1909 şi a trecut la cele veşnice în 4 septembrie 2008,
în Israel. Este pseudonimul lui Israel Marcus şi a fost un
reporter, redactor, scriitor şi istoric evreu-român. Părinţii săi au fost croitori. A urmat studii liceale la Bacău şi
facultatea de drept la Bucureşti, pe care a absolvit-o în
1936. A început să fie reporter, la „Gazeta“, în perioada
şcolară şi a continuat până în 1938. În perioada guvernelor antisemite a fost ales preşedinte al Asociaţiei Tinerilor Scriitori şi Artişti Evrei din România. După al
doilea război mondial, a fost primul jurnalist care a scris
despre Pogromul de la Dorohoi, Pogromul de la Iaşi şi
lagărele din Transnistria.
Între 1942-1987 a condus secţia de arhivă-documentare a Comunităţii Evreilor din Bucureşti şi a F.C.E.R.
(Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România).
Între 1946-1949 a devenit secretar general de redacţie la „Naţiunea” (condusă de George Călinescu).
A fost primul director al Muzeului de Istorie a Evreilor (1982-1987), înfiinţat la iniţiativa rabinului şef al
comunităţilor evreieşti din România dr. Rosen Moses.
Marius Mircu a fost membru al PCR din ilegalitate, prin stăruinţa lui Ury Benador, şi a lipit manifeste
în Bucureşti. După 23 august a fost pentru o vreme alături de Gheorghe Gheorghiu-Dej, lucrând la sediul PCR
din Aleea Alexandru 23. A continuat să lucreze în aparatul de partid. Apoi a fost marginalizat, fiind angajat la
o Şcoală Tehnică de Librari pentru a ajunge, în final, redactor la revista „Filatelia”.
A emigrat în Israel în 1987. În Israel a colaborat la
postul de radio „Kol Israel” (Vocea Israelului), unde a
prezentat un serial cu 200 de episoade dedicate istoriei
presei evreieşti din România.
A scris mai mult de patruzeci de cărţi, uneori sub
pseudonimul G. M. Vlădescu sau sub numele real, Israel Marcus.
Este fratele cunoscutului matematician Solomon
Marcus şi al scriitorului Marcel Marcian.

186

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Memoria

nate de G. Bacovia, dar nu înţelegeam mare lucru. Am
înţeles că aveam în Bacău un poet care are deja poezii
tipărite. I-am spus pedagogului că vreau să ajut la vânzarea revistei. Mi-a dat zece exemplare, pe urmă alte
zece. Eu nu umblam, ca el, din casă în casă în ci ieşeam
cu ele în recreaţie. Mă postam la poartă în faţa halviţarului, aţineam calea elevilor înainte de a-şi cheltui gologanii. Mă agăţam şi de trecători. Halviţarul mă tot alunga, dar eu reveneam. Asta nu l-a împiedicat ca într-o zi
să-mi spună:
- Ia dă-mi şi mie una din alea !...Vai de capul tău cu
ce marfă te ocupi !
Credeam că-şi bate joc de mine; dar nu, mi-a achitato. Pe urmă a desprins filele, şi din fiecare filă a făcut câte
un cornet. Terminase cornetele în care vindea seminţe...
Interesul meu pentru poet a devenit şi mai mare când
pedagogul ne-a spus într-o zi că G. Bacovia ne e „la îndemână”, că e profesor (Desen şi Caligrafie) peste drum
de liceul nostru, la Liceul Comercial.
Leon, fratele meu mai mare, era elev la acel liceu şi
odată, la ieşirea de la şcoală, seara, mi l-a arătat. L-am
văzut slab şi ponosit, purta un palton din blană artificială, biberet, tare uzat, mi-a amintit de Eminescu (ne
povestise, nu de mult, la Română, profesorul Manolescu) şi mi-am dat seama că într-adevăr am în faţa mea
un poet. Era însoţit de câţiva elevi mai înalţi, unul purta sub braţ o cutie de vioară. Băieţii, doi mai ales, îşi râdeau prosteşte de poet, poetul îi privea lung, trist, dar
nu zicea nimic.
M-am luat după ei, mergeau spre gară. Au intrat întro cârciumă săracă. Poetul a cerut de băut ( băiatul care
l-a servit îl ştia, n-a întrebat ce să servească. I-a adus un
sfert de litru de vin, care a stat multă vreme nebăut, îl luase pesemne, ca să justifice ocuparea unei mese), vioristul a scos vioara şi a început să cânte melodii lăutăreşti.
L-am întrebat pe băiatul care îl servise:
- Ştii cine e domnul ?
- Un poet sărac. Locuieşte pe strada Bacău-Piatra.
Vine mereu. Şi tu eşti poet ?
Deodată, Bacovia m-a observat:
- Tu de unde ai apărut ? Parcă nu te-am mai văzut !
Nu cumva tragi chiulul de la orele mele?
- Dar eu citesc poeziile dumneavoastră!
- Le citeşti ?! Mare minune ! Ce înţelegi tu din ele ?!
Unul dintre vlăjganii care îl luaseră pe drum în derâdere, şi îl lua şi acum peste picior, i-a spus :
- Dom’ profesor, nu vi-l amintiţi ? Ăsta e de la noi !
Îl cheamă... Gogoriţescu (sau a spus ceva asemănător).
L-aţi văzut de atâtea ori ! Aţi şi vorbit cu el ! Face şi el
poezii !...Sunteţi cam ameţit dom’ profesor, să vă ducem acasă !
Poetul a dat dintr-o dată peste cap sfertul de vin şi
a plecat, însoţit de ceata de elevi şi de vioristul care l-a
condus cântând tot timpul.
- Merge să producă ! a exclamat vlăjganul !
***
Peste câteva zile, spre seară, când ştiam că poetul
urma să iasă de la ore, l-am aşteptat în faţa Liceului Co-
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mercial. A ieşit, l-au condus aceiaşi elevi, dar după câţiva paşi poetul le-a spus:
- Azi, lăsaţi-mă sigur !
- E în durerile facerii ! a spus vlăjganul care-şi tot bătea joc de el (dar îl urma cu credinţă! ), şi băieţii s-au
răspândit care încotro.
M-am luat după poet, mă ţineam departe. Mergea încet, se oprea din când în când, se vedea că era frământat.
A ajuns curând la Grădina Publică, la portiţa din spate.
A intrat, s-a dus drept la o anumită bancă[1] ( de-atunci,
l-am văzut de mai multe ori pe acea bancă), s-a aşezat
şi a început să murmure cuvinte, fraze, parcă le încerca.
M-am aşezat pe furiş pe o bancă apropiată. M-a zărit (
cred că mai curând m-a simţit), m-a privit supărat şi a
dat să se ridice. M-am ridicat eu repede şi m-am îndepărtat. N-am plecat, îl observam de la distanţă, de după
un copac. A stat aşa o vreme, îl studiam. Am înţeles că
poetul compunea ceva şi tot aşteptam să scoată creion
şi hârtie şi să noteze. N-a notat nimic. Credeam că nare la el ce trebuie, şi am scos din buzunar un creionaş,
îl ţineam pregătit. La un moment dat ( se înserase de-a
binelea) m-a strigat:
- Băiete, ieşi de acolo...Vino aici !
M-am aşezat lângă el, pe bancă.
- Mă spionai ?
- Nu ca să vă fac un rău !
- Dar tot mi-ai făcut !
- Eu ?!
- Când vezi un om că se frământă, lasă-l în pace, e „ în
durerile facerii” cum zicea elevul acela, când am ieşit de
la şcoală, el credea că nu aud; nu vrea să-şi râdă de mine,
vrea să-şi amuze colegii...Tu de ce te ţii după mine ?
- Nu ştiu.
- Curiozitatea ?
- Cred că nu e numai atât. ( Ce să-i spun ? Că voiam
să învăţ...meseria de scriitor?)
- Hai să plecăm, a zis poetul, s-a cam răcorit !
Am luat-o înainte, spre poarta principală. Cred că
vroiam să trec cu poetul prin centru, ca să mă vadă lumea alături de el.
- Nu, nu pe acolo ! Mă împiedic de lume şi lumea se
împiedică de mine !
- Urâţi lumea?
- Lumea mă urăşte ! Nu, nu mă urăşte apar ca o ciudăţenie, mulţimea nu e obişnuită cu unul ca mine. Va trebui să dispar curând, numai atunci îşi vor da osteneala
să mă înţeleagă...Scrii poezii ?
- Nu.
1. Banca pe care George Bacovia a meditat la poeziile sale nu
a rezistat, evident, trecerii timpului. Salcia care umbrea acest loc s-a
înălţat, însă, în fosta Grădină Publică, actualul Parc al Trandafirilor
din Bacău, până în luna iulie 2010, când în urma prăbuşirii unui copac din zonă, angajaţii de la „Spaţii verzi” au tăiat tot ceea ce le-a
căzut sub ochi. Printre arborii sacrificaţi s-a aflat şi „salcia lui Bacovia” sub care acesta îşi compunea versurile şi de sub ramurile căreia
soţia sa, Agatha, îi aduna hârtiile risipite după diverse încercări de
versificaţie. Din salcie a rămas, ca o ironie, o placă de marmură pe
care este inscripţionat un text: „Sub această salcie a meditat, a creat
şi a scris poetul George Bacovia o mare parte din nemuritoarea sa
operă: „ Când am plecat din Bacău/ Grădina publică plângea/ Cu lacrimi de ploaie/ Iar eu de atunci/ Plecat am fost/ Plecat voi fi mereu...”
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- Bine faci! Să nu te apuci de pe acum să scrii ! Cum voie de laudele mele?), ci pentru băcăuanul de rând care
vede o fată, băiatul se apucă să întocmească poezii ! Mai era nedumerit.
târziu, da, să încerci, când nu numai fetele or să-ţi zbur„Am scris rândurile astea pentru acei concetăţeni
de prin cap !“
care nu-şi pot veni în fire de când au aflat că Bacovia a
primit premiul naţional: dar ce a făcut Bacovia ? A scris
***
poezii ? Care cetăţean român conştient n-a scris poezii? „
„Eram elev, tot într-a şasea, cred. Într-o zi de iarnă
Toată populaţia oraşului îl cunoştea, dar când s-a
poetul a venit în clasa noastră, la ora de Desen şi Cali- aflat (nu din articolul meu) că i s-a acordat Premiul nagrafie, cu catalogul, cu o servietă şi însoţit de directorul ţional unui Bacovia, mulţi nu au ştiut despre cine este
liceului care ne-a spus:
vorba. Se ştia despre Bacovia, cel de la Bacău, că face po- Domnul profesor Pavelescu va lipsi două săptămâni. ezii, dar acesta era un amănunt secundar, ce se ştia desVa fi înlocuit de domnul Ba...
pre el era că e un „cerşetor”: cam aşa şi arăta, tare mai
Poetul i-a aruncat directorului o privire cruntă. Di- era umil ! Cum s-ar fi putut face vreo legătură între un
rectorul a rectificat:
paria şi un laureat naţional ? „E neapărat o confuzie,
...de domnul Vasiliu. Să-i daţi ascultarea cuvenită !
dacă nu o gravă greşeală !”
Poetul s-a aşezat la catedră, a deschis catalogul, ne-a
Îmi povestea un elev că în liceu s-a iscat zarvă pe
strigat pe toţi, a privit îndelung la fiecare. După care această chestiune, unii erau încredinţaţi că e vorba de
a scos din servieta, foarte veche, un teanc de cărticele. Bacovia al Bacăului. A venit însă în clasă profesorul de
- Sânteţi amatori de poezie ?
muzică, Focşa:
- Clasa, în cor (credeam că ne va citi):
- Iar vă certaţi ? Însă nu v-aţi lămurit dacă Bach ori
- Daaa !
Beethoven ?...
- V-am adus ceva. Nu e scump, costul strict al tiparuCând a aflat motivul:
lui. Dacă vreţi careva...
- A, nu, s-a discutat în cancelarie, am şi râs de profeM-am dus primul la catedră. Erau „Scântei galbene”, sorul de Română ! Vă spun precis: e vorba de alt Bacoi se anunţase apariţia nu de mult în gazeta locală. Po- via, nu de oropsitul ăla...
etul nu m-a recunoscut. După mine au mai luat câţiva
Am scris articolul din „Bacăul” tocmai pentru a lăbroşura. Când nu s-au mai găsit amatori, autorul a pus muri lucrurile.
restul de broşuri în servietă.
Însă adoratorii cuvântul tipărit au fost uimiţi. Poliţa- Ce-aţi făcut data trecută la Desen?
iul Fălticineanu ( acelaşi care în două rânduri a vrut să-l
- Am început să desenăm după modelul acela de amendeze pe Bacovia şi chiar să-l ridice ca „vagabond”,
ghips, de pe catedră. Frunza aceea de lotus !
dar a intervenit atotputernicul Cancicov[2], la apelul lui
- Aţi început? Atunci continuaţi !
Gr. Tăbăcaru[3]) i-a pus acum sergent la poartă, zicea că
Poetul a pornit să se plimbe prin clasă, printre şiru- unul ca el e în stare să ajungă Prefect, iar de la Prefect la
rile de bănci. Credeam că va urmări, ca titularul, cum Ministru ce mai e, o nimica toată !
desenăm, ne va îndruma, ne va corija. Dar nu se uita la
Alţi, grijulii, se preocupau ( se şi ocupau) de ce va
desenele noastre, privea absent, umbla ca un somnam- face Bacovia cu atâta bănet. Fratele meu, Leon, care era
bul. Eu nu-mi luam ochii de la el. L-am văzut deodată pe atunci funcţionar la banca lui Aurel Negrescu, l-a autresărind, privise afară, începuse să ningă. S-a dus la o zit pe acesta adresându-se unui funcţionar mai vechi:
fereastră, aspira îndelung, a întins mâna afară, să prin- Du-te de-l caută pe Bacovia !...Nici nu o să ştie ce să
dă în palmă câţiva fulgi. Tot privind la ninsoarea ce se facă el cu atâţia bani ! Să-i depună la noi, îi promiţi o doaşternea molcom, a început să declame, în extaz, încet, bândă bună !...Du-te repede, să nu ne o ia înainte banca
dar destul ca să auzim:
Bacăului, Cristoveanu... Ar fi ceva să ne putem face re- Verde crud... Verde crud... Mugur alb şi roz şi pur... clamă că avem între depunători pe al doilea Eminescu!”
Te mai văd... Te mai aud...
Peste mai mulţi ani, când mă voi întâlni cu poetul la
Bucureşti, îi voi aminti de acest episod şi-l voi întreba:
- De ce aţi ales catedra de Desen şi Caligrafie ?
2. Mircea Cancicov, născut în Bacău în anul 1884, a fost un
- Nu eu am ales-o ! Când organele locale, grijulii de
economist şi om politic liberal. Profesor universitar şi membru de
soarta mea, au vrut să-mi ofere o slujbă, cineva a avut onoare al Academiei Române. A fost ministru de Finanţe în 1937 şi
ideea să fiu numit la o catedră. La ce catedră ? A răs- ministru de Justiţie în perioada martie 1938 – ianuarie 1940. A fost
puns acelaşi: „Un poet este foarte potrivit la o catedră arestat la 5 octombrie 1946 şi condamnat de către Curtea Supremă
prin sentinţa nr. 1510/1948 la 20 de ani temniţă grea pentru crimă
de Frumos!”
de
război. În descrierea faptului se arată că „fiind ministru de Finan............................................................................................
...În 1934 o lovitură de trăsnet pe cerul bacovian: poetului îi este acordat Premiul naţional de poezie, alături de Tudor Arghezi ! Am publicat un articol, „Premiul naţional de poezie acordat unui băcăuan”, în gazeta „Bacăul” (21 mai 1934), nu pentru poet (avea el ne-
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ţe, a luat parte la alăturarea României cu Germania, vânzându-se
bunurile ţării şi a contribuit la începerea războiului”. A trecut prin
penitenciarele Văcăreşti, Aiud şi Râmnicu Sărat, unde a decedat în
ziua de Crăciun a anului 1959.
3. Grigore Tăbăcaru, născut în Hemeiuşi, lângă Bacău în anul
1883, coleg de clasă cu George Bacovia la Şcoala Nr. 1 Băieţi între
anii 1890-1894, pedagog, fondator alături de acesta al revistei „Ateneu”. A decedat în 1939, din cauza unei congestii pulmonare.

Memoria

O

O
K
E
A
n
O
S

I

Luca Piţu

Mon culte du moi sur la commode (II)

Intertext iluminator: Stendhal: Souvenirs d’égotisme; Maurice Barrès: Le culte du moi; San-Antonio: Mon culte sur la commode; Lucian Blaga: Pietre pentru templul meu; Luke O’Pitsoo:
Mon culte du moi sur la commode.
Inţelesul cuvântului-valiză san-antonionesc (mon cul +
mon culte sur la commode): a sta cu fundamentul pe comodă;
a fi în poziţie avantajoasă, dominatoare; a freca menta sau, poate, a aduna materiale de construcţie în vederea erecţiunii unui
monument personal, nu ştim cît de autoficţional, dar îl presupunem foarte autoironicos.
Ce luăm la legendat mai la vale? Iaca, niscaiva poze din
fototeca personală

LEGENDA I. Cărturarul Petru Creţia şi mai junele (emul?
amic? interlocutor?) Luka Lukici Meletiev, într- un tîrg primaveral de carte bucureştiot, ante annum Domini MCMXCV, la
standul Institutului European de pe Bahluviul năbădăios:
Unele ANEKDOTA, în sensul lui Procopie din Cezareea,
cîteva istoriete în accepţia lui Tallemant des Réaux, des petites histories, dară, cu Petru Creţia, ci nu bancuri (care-s ficţionare prin definiţie):
Ne cunoscusem la Casa Universitarilor Bahluvioţi, prin mijlocirea Cojanei, alumna preferată, cu care tradusese din Dafnis
şi Hloe. Lucra la ediţia de opere eminesce complete şi avea căutări de făcut la Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, funda-
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ţie a Rigăi Ferdinand cel Bun. Li-l prezentasem şi vecinilor Lucian Vasiliu + Liviu Antonesei, cel din urmă reproşându-i drăgăstos că, în Epos şi Logos, păstra, prudent, pentru uzul cenzurii, inocolibilul, lubrefiantul citat din Engels despre trecerea de
la Evul Mijlociu la Renaştere. Ne propusese chiar un seminar
lunar despre Odiseea reverberată în Ulisele joycian, cu condiţia
să-i plătim noi avionul transportator, chestie la care nu vom fi
pus finalmente botul. M-am plimbat odată, noaptea, cu el prin
Ţicău, după ce Magistrul Ursachi se roise deja peste ocean, însoţindu-ne în hoinăreală Rodica Dăriescu, rivala Anei Latiniste. I-am facut, apoi, o vizită, în Cartierul Latrin al Nicolinei, lui
Liviu Antonesei, carele, amabil, ne oferea ritiualicul ceai de busuic. Am împărţit patul ceva mai tîrziu, însă nu s-a dat socraticeşte la mine, cum s-ar fi dat, cică, şi tot fără success, la Gabriel Liiceanu, căruia îi reproşa, între altele, că rupsese relaţiile
cu superba Gabriela Creţia, nevasta sa, după o frumoasă amiciţie de nouă ani.
Mai e şi întîmplarea cu Tereza Culianu şi cârnaţii de întors
pe partea cealalta, ocazie, pentru el, gurmandul, de a întrerupe
un dialog despre Hippias Minor, pe care sora lui Ioan Petru Culianu l-ar fi interpretat, à en croire notre éminescologue, mult mai
bine decît discipolul principal al lui Constantin Noica.
Mai e şi reîntîlnirea de la Vama Veche, unde, pe plaja dechiloţaţilor, Piotr dădea lecţii teoretice de înot Manuelei Tecuşan,
exegeta topoilor iraţionalului din dialogurile platonice, căsătorită apoi cu un elenist al Univrsităţii din Durham, gazdă o vreme a marelui nostru prieten ce lăsase la ei în custodie textul anticeauşin de citit pe 26 ianuarie 1990, dar lecturat de BBC în
ajunul Loviluţiei Decembriste.
Mai e şi conversaţia, tot «la nudul gol», pe plajă doimaistă de
data aceasta, în prezenţa edgar-allan-poelogului Liviu Cotrău,
despre împrejurările apariţiei Epistolarului editat de Liiceanu,
după intervenţia lui Ion Ianoşi la ideologii pecerii şi scrisoarea
sa de treizeci de pagini acceptată drept hatâr, da, dar… înlocuitoare a textulelor oferite Catarilor Păltinişeni de abdicţii «Grupului din Iaşi».
Mai sînt atîtea de spus, însă… mai bine recitim cîteva pagini din Norii, capodopul său filosofico-literar, autodefinit ca
un «alexandrinism», iară nu ca un tratat poststagiritic de meteorologie.
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Evoluţia poeziei recente
publicată în reviste

nici chelner la Viena după o spiţă străbu- văţiei de a fi hotărât singur / Raportul între
nă / nici salvamar la Miami / nici universi- bine şi rău, / Balanţa menţinută cu greu în
tar la Heidelberg / nici comis voiajor non- echilibru / De trupul însângerat / Al fiului
Poezia a fost şi a rămas o formă aristo- şalant prin oraşele / din Orient / nici că- tău care nu-ţi seamănă.” (Ana Blandiana,
cratică a creaţiei literare. Nu oricui îi este lugăr budist prin peşterile Tibetului / nici Patria mea A4, ed. Humanitas).
Transformările civice şi politice de
dat să călărească Pegasul, dar toţi ne pu- rege al Etiopiei în firească descendenţă fatem deplasa pedestru, toţi putem folo- milială.” (Daniel Corbu, în Apostrof nr. 11 după 1989 au determinat lărgirea evosi proza pentru a ne exprima şi comuni- din 2011, p. 7). Poemul tibetan al Miner- cărilor livreşti, a bibliografiei poetice, lica gândurile. Precum cavaleria din anti- vei Chira redă trăirile autoarei „pe ruinele mitată anterior la clasicii marxism – lenichitate, poezia este arma nobilă a creaţi- Centrului de Medicină Tibetană”, în „par- nismului şi la „marele cârmaci.” Plimbânei literare. Dar … în lume au apărut arme- cul Norbulinka/ supranumit Grădina Pie- du-se prin „oraşul pe care l-am întemeiat”,
le automate, aviaţia, rachetele! Ce s-a în- trei Preţioase”, în „satul acela tibetan.” (În poetul recunoaşte „farmacia kafka, bulevardul kierkegard, statuia în care nietzke
tâmplat cu poezia? Şi-a păstrat nobleţea? Apostrof nr. 2/2012, p. 9)
Libertăţile civile şi politice restabili- îl/ înnobilează pe cioran, turnul lui schoRafturile librăriilor şi paginile revistelor literare actuale abundă în poezie. Pu- te-statuate după 1989 au permis expri- penhauer, magazinul de piane/ holderblicul educat în manieră clasică tratează marea publică(în publicistică) a trăiri- lin, canalul schuman, parcul de distracfaptul cu indiferenţă sau îşi exprimă dez- lor religioase. Victor Munteanu se roa- ţii baudelaire,/ spânzurătoarea tyler duramăgirea: - Asta-i poezie? În schimb criti- gă pentru sine: „Trage Doamne, clopotul den.” (Ştefan Bolea, în Apostrof nr. 1/2012,
ca literară e în culmea extazului. Inovaţii- prin casa lăuntrului meu/să se scuture su- p. 5) Ieşit din restricţiile tiparelor ideolole în forma şi expresia poetică curg gârlă! fletul de toată rugina.” (În Convorbiri litera- gice, poetul român de azi se simte, invoŞi în marea majoritate a cazurilor ele con- re, oct. 2011) Un îndrăgostit se roagă pen- când livrescul, egalul creatorilor din toastau în lepădarea de clasicism. Această le- tru iubită: „Doamne,/ Dă-i acestei doamne tă lumea şi din toate epocile. „Sunt Whitpădare este echivalentă cu abjurarea creş- /Tot ce-i mai frumos sub soare,/ Pomi cu man, sunt Maiakovski, Ferlinghetti, Petrartină, cu lepădarea de Hristos, de părinţi şi păsări cântătoare, /Zăpezi distilate-n crini/ ca,/ Trakl, Celan, sunt toţi cei care până la
înaintaşi. Dar unii nu sesizează acest sens, Şi-oceane fără rechini.” (Spiridon Popescu, mine au scris ce credeam,/ Sunt Gherasim
iar alţii nu-i dau glas. Mai ales critica lite- în Convorbiri literare, aug. 2011) Uneori luca, Villon, Sanguinetti, Passolini, Lorca,
rară sătulă de clasicism şi dornică de noul exprimarea rugăciunii se face într-o formă O’Hara,/ Sunt Gottfried Benn, David şi Mape care îl botează modernism, postmo- filozofică. Poetul nu evocă acţiunea Dum- zilescu, din care am scris.” (Cosmin Perţa,
dernism etc. Şi, în dorinţa de afirmare, de nezeului clasic ci a formei moderne, ştiin- în România literară, nr. 3/2011)
Depăşind tematica visului, unii crea fi luaţi în seamă, toţi poeţii inovează. Mai ţifice a divinităţii, care este timpul nimicibine sau mai puţin bine, mai mult sau mai tor. „La fiecare mişcare a nimicitorului, lu- atori ajung la magie şi vrăjitorie. „Şi-mi
mea nu devine/ mai încăpătoare, dar apa- strigă vrăjitoarele / Alege o carte, alege
puţin, cu mai mult sau mai puţin duh.
re/ un 0 (zero) urât şi larg, nimeni nu şi-l un vers / Şi veţi fi parte din acest univers.”
asumă.” (Aurel Pantea, în România litera- (Doina Cetea, în Apostrof nr. 11/2011, p.
INOVAREA TEMATICII
ră, nr.7/2011)
13)
Religiozitatea se exprimă nu doar în
Sensibil şi atent la problemele epoPOEZIEI
Inovarea Ideii poetice operează în creaţii ocazionale ci şi în volume, ates- cii, dintre care drepturile omului ocupă
două direcţii, ilustrând impactul realităţii tând permanenţa acestei trăiri şi definind, un loc de prim plan, poetul exprimă viziuînconjurătoare asupra creatorului ori mo- ca element specific, opera poetică a unor nea sa asupra acestora, un punct de vededul în care acesta se raportează la aceas- creatori. Ion Cristofor publică: „Doamne re personal, comparativ cu teoria şi practă realitate: extinderea ariei tematice şi tu nu ai nevoie de slavă / dar eu în faţa tica oficială. “A respira, a trăi, a visa, a fâlfâi
adoptarea unei noi viziuni în tratarea te- cerului tău stau / şi piatra de rugăciuni o zadarnic pe fruntea marilor idealuri: / iată
tocesc / cu genunchi cucernici ca Rahila, drepturile omului. … Drepturile omului:
maticii vechi.
Lărgirea ariei tematice a discursu- Avraam şi Essau.” (Ion Cristofor, în Apos- a fi, a trăi, a muri şi a se răzgândi la timp /
lui poetic a fost cauzată de extinderea cu- trof nr. 11/2011, p. 13). Marcel Mureşan într-un jacuzzi în care n-au încăput toate
noaşterii umane şi a libertăţii de exprima- ajunge în Cer, dar Dumnezeu era plecat curvele trădărilor de ţară.” (Traian T. Coşore publică a trăirilor personale. Libertatea pe Pământ. La revenirea pe Terra, poetul vei, în Apostrof nr.12/2012, p. 6)
Aceleaşi largi libertăţi civice şi politice
circulaţiei persoanei se reflectă în lărgirea primeşte binecuvântarea Domnului (un
ariei geografice a reflecţiei poetice. Nu semn cu mâna), care urca în Cer. (Româ- au permis diseminarea publică, de neconmai este vorba de practica poeţilor sim- nia literară nr.34/2011). Elementul esenţial ceput altădată, a poeziei(tematicii) erobolişti de includere în poezie a unor ima- în trăirile religioase specifice omului mo- tice, cu o libertate a limbajului frizând lipgini exotice – orientale de obicei şi a unor dern, cult, nu este fervoarea ci scepticis- sa de pudoare şi atentatul la morală. În
denumiri sonore (Basora etc.), nici de in- mul, luciditatea. Credinciosul are nedume- revistele literare şi în revistele de cultură
vocarea unor fantasme de către romantici. riri în legătură cu sentimentele care au di- pătrund puţine asemenea poezii, semn
Se fac referiri ce atestă prezenţa faptică – rijat Creaţia divină. „Aş da orice să înţeleg al conservatorismului şi tradiţionalismufizică a poetului în locurile geografice în- ce-ai simţit / Când ai stabilit proporţiile / lui adoptat de românii culţi în viaţa publidepărtate invocate. „La intrarea cimitirului Otrăvurilor, culorilor, parfumurilor, / Când că, în pofida asaltului europeismului sexude la Recoleta. / (Acum sunt în Buenos Ai- ai aşezat într-un cioc cântecul / Şi în altul al. În creaţia poetică, de obicei , moderares / Să văd locul de veci al Evitei Peron.),” croncănitul, / Şi-ntr-un suflet crima şi în al- ţia predomină. Se preferă aluzia, referinţa
scrie Rodica Marian. Şi tot ea: „Nu voi mai tul extazul, / Aş da orice, mai ales, să ştiu tangenţială cum procedează Denisa Mireşti cum vibrează rugăciunile / Prin biserici- / Dacă ai avut remuşcări / Că pe unii i-ai na Pişcu, care scrie: „trupurile noastre unile săpate în tuf ale Capadociei, / Totuşi pot făcut victime şi pe alţii călăi.” Între Dum- te, / pulsând în jurul orgasmului / ca gramărturisi, cu tot tremurul / din clipa înfi- nezeul aspru al Vechiului Testament, so- niţa unei ţări / în jurul păcii.” (În România liorării, la Maaloula, / cum sună prin piele cotit vinovat pentru arbitrariul şi nedrep- terară nr. 33/2011). Chiar şi „răpitorii” repuşi-n sânge / Limba aramaică vorbită aco- tăţile manifestate în realizarea Creaţiei şi taţi îşi catifelează vorbele. Poetul respectă
lo.” (Rodica Marian, în Apostrof nr. 11/2011, Dumnezeul milostiv, iertător al Noului Tes- normele morale. El doar scotoceşte „prin
p. 11). Uneori lărgirea ariei geografice de tament, Isus Hristos, Fiul venit să mântu- lucruri şi prin vise/ Semnele calde, moi şi
referinţă a poetului este ilustrată prin tri- iască lumea, credinciosul preferă pe Fiu. nepermise/ ale femeilor cu coapsa grea.”
miteri biografice. „Ce am ajuns noi, Daniel Dumnezeul Creaţiei este „Egal de vinovat Degeaba se arată nedumerit îngerul său
Corbu?”, se întreabă poetul. Şi răspunde: faţă de toţi / Pentru că pe toţi i-ai pus / În (păzitor?). (Emil Brumaru, în România lite„Nici mergător pe sârmă la circul / de stat / faţa faptului împlinit . / Dumnezeu al vino- rară, nr. 11/2011)
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Note, comentarii, idei

Cu mai mult curaj, unii poeţi abordează problemele alcoolicilor. În contrast
cu opinia publică şi cu sfaturile medicilor,
consumul excesiv de alcool nu este blamat, iar cei dependenţi sunt chiar compătimiţi, (pe un ton ironic?): „Vai, săracii,
vai, săracii, alcoolici / cum nu le spune lor
nimeni o vorbă bună! / Dar mai ales, mai
ales dimineaţa când merg clătinânduse / pe lângă ziduri / şi uneori cad în genunchi şi-s ca nişte litere scrise de un şcolar stângaci, // Numai Dumnezeu, în marea Lui bunătate, / apropie de ei o cârciumă.” (Ion Mureşan, Alcool, ed. Charmides,
Bistriţa, 2010). Trăirile, concepţiile şi viziunea alcoolicilor asupra lumii dobândiseră
demult expresie poetică (muzicală, picturală ), dar acum au depăşit faza uzului de
grup, intrând în circuitul public, fapt considerat „un eveniment al unui întreg deceniu literar.” (Apostrof, nr. 4/2011, p. 5).
Minunile tehnice contemporane şiau făcut loc, aşa cum era firesc, în tematica poeziei. Daniel Pişcu dedică poemul
„Moartea lui Nokia,” decesului celularului
său. În cuvinte mişcătoare, poetul exprimă durerea pierderii celularului care îi era
prieten adevărat, cu el a vânat „lei, euro,/
dolari USA, canadieni şi australieni,” etc.
(În România literară nr. 42/2011). Efectele
complexe pe care mijloacele tehnice moderne le au asupra omului, transformându-l într-un mecanism, sunt relevate de
Ana Blandiana în poezia „Pe Role”: „Ei trec
pe role / Cu căştile bubuind la urechi, / Cu
ochii fixaţi pe monitoare, / Fără să observe frunzele care cad, / Păsările care pleacă, / Ei trec pe role / Şi peste ei trec rulând
anotimpurile / Vieţilor lor / Şi anii, şi veacurile , / Fără să înţeleagă despre ce este
vorba … / Mecanisme / Create de alte mecanisme…” (Ana Blandiana, Patria mea A4,
ed. Humanitas).
Măruntele evenimente ale vieţii cotidiene, griji, satisfacţii etc. se menţin în
tematica poeziei actuale, dar împrospătate cu preocupările şi terminologia curentă. Cristina Ispas versifică în genul unui reportaj desfăşurarea unui week end: pregătirea, descrierea drumului până la bunici,
micile întâmplări de sâmbătă şi duminică
din viaţa familiei şi întoarcerea acasă. (În
România literară nr. 36/2011). Imaginea
comună este că: „Muritorul de rând … foloseşte numai trecerile de pietoni,/ citeşte cu atenţie anunţurile despre / reducerea preţurilor lipite pe/ geamurile magazinelor … muritorul de rând vrea să doarmă
liniştit/ în patul lui,/ scrie liste lungi cu acatiste.” (Florin Costinescu, în România literară nr. 5/2011) Creatorul de poezie trăieşte însă altfel cotidianul: „sunt atât de singur că-mi văd/ oasele, oglindindu-mă/ în
apa pârăului limpede./ Bravez viaţa după
cum bravez şi moartea/ sau invers mai degrabă.” (Radu Ulmeanu, în România literară nr. 8/2011)
Poetului nu-i sunt indiferente problemele mediului natural, constată degradarea acestuia sub impactul civilizaţiei moderne şi promovează ideile eco-
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logiste. Sensibilitatea ultragiată a poetului protestează contra maltratării vieţuitoarelor şi avertizează asupra consecinţelor. „Dar noi nu auzim cum ţipă peştii/
aşa cum cerul nostru nu ne-aude/ când
ne sfârşim prinşi în cârligul acestei/ vremi
cu momelile zălude.” (Victoria Ana Tăuşan,
în Convorbiri literare, iulie 2011) Se scriu
eco-poeme, imagini alarmante ale deteriorării mediului natural: „pasăre mare, albă
graţioasă,/ pe-un cuib pătrat, de ciment,
cu pumnale în loc de ouă … fire de trestie lungi, ca degetele naiului,/ sparte cu
excavatorul.” (Andrei Velea, în Convorbiri
literare oct. 2011)
Tocirea, discreditarea vechilor ideologii – filozofii politice - se reflectă în diminuarea, până la dispariţie din publicistică,
a poeziei revoluţionare bazată pe înfruntarea dintre categoriile sociale (lupta de
clasă). Ici şi acolo se menţin încă, idei revoluţionare privind drepturile individuale şi interesele comunităţii naţionale. Naţionalismul şi patriotismul au căzut în desuetudine. „Ştii de-o vreme trăim în satul
global”, constată poetul. (Dan Petruşca, în
Convorbiri literare, aug. 2011) Patosul şi
implicarea poeţilor sunt înlocuite cu un
ton moderat, cum stă bine unei opoziţii
reformatoare. Radicalismul revoluţionar a
cedat locul dezaprobării democratice, reformatoare.
Delicate aluzii la stările de lucruri social-politice contemporane şi influenţa lor asupra destinelor umane face Traian T. Coşovei în poezia intitulată „Împotriva morilor de vânt.” (În România literară nr. 36/2011). Elena Ştefoi acuză lipsa de
discernământ a celor ce „m-au aşezat întro antologie printre nume străine” de maoişti şi troţkişti. Autorii acestui afront „naveau să ştie vreodată că înfruntasem decenii la rând spaima să n-ajung cumva la
nebuni fără creion şi hârtie.” (În România
literară,nr. 8/2011)
Tematica istorică a suferit şi ea transformări. Nu pentru că ar fi fost epuizată de
înaintaşi, ci datorită noilor împrejurări şi
schimbări de mentalitate. Evocarea figurilor legendare de domnitori, de personalităţi proeminente, de evenimente şi locuri
semnificative ale luptelor pentru apărarea şi unitatea neamului, nu mai e la modă.
Preferinţa pentru evocarea înfruntărilor
războinice este înlocuită de cea amintind
realizările spirituale. Într-o peregrinare livrescă prin Bucureşti, de la Gara de nord
spre Piaţa Rosetti, poetul indică locaţiile
legate de vieţuirea unor mari scriitori. (În
România literară nr. 32/2011).
A doua tendinţă în evoluţia poeziei
recente constă în abordarea din unghiuri
de vedere (perspective) noi a Ideilor poetice vechi.
Parisul ori, într-o perspectivă mai largă, Occidentul provoacă poetului român
actual alte trăiri, alte gânduri şi sentimente decât celui din sec al XIX-lea. Liviu Capşa a reţinut că în pieţele Parisului actual
(Bastiliei, Concorde) eşti servit cu „Istorie,”
iar dudele căzute din pom nu sunt mân-

cate de porci, raţe sau furnici, ca la noi, ci
se descompun pe gazon. „Cămila,” o ţigancă handicapată este dusă la Paris „să-şi valorifice şi ea beteşugul.” Poetul nu este impresionat de bogatele resurse ale turismului cultural la Luvru, ci de faptul că şi această lume aflată în zenitul ei, admirată şi râvnită de toţi, este supusă (ameninţată cu)
descompunerii, dispariţiei – o râmă sparge pavajul curţii Luvrului. (România literară nr. 42/2011).
Mitologia apare într-o ipostază amuzantă, privită prin prisma normelor moderne ale nudităţii. Atleţii apăreau nuzi
(goi) la concursurile olimpice. În mentalitatea modernă însă: „Zeiţa (Afrodita) zărindu-şi statuia, roşi de ruşine/ Căci goală
a fost prinsă de dălţile lui (Praxitele)/ Şi-o
vede oricine.” (Carolina Ilica, în România literară nr. 11/2011)
Unii poeţi aplică reţeta Baudelaire
pentru afirmare. Dacă predecesorii scriau
despre frumuseţea binelui (Bine), Baudelaire a versificat pe tema şi despre frumuseţea răului (Rău). Şi s-a remarcat printre
contemporanii săi. La noi s-a scris, până
acum, despre farmecul copilăriei, s-a idealizat, romanţat şi edulcorat această perioadă a vieţii. Dacă vrei să ieşi în evidenţă, n-ai decât să te desprinzi din grup scriind un „discurs împotriva copilăriei” idilice . Şi s-a scris. (Iulia Militaru – Marea pipeadă, ed. Brumar, 2010, cu subtitlul „discurs împotriva copilăriei”). Dragostea, frumuseţea şi suferinţele ei, cea mai bătătorită temă a Discursului poetic, deja blamată pentru necazurile produse celor afectaţi, a suferit şi ea inovaţii. Dacă în cinema ne sunt înfăţişate suferinţele dragostei cauzate de … călătoria în timp (filmul
Soţia călătorului în timp), în poezie ni se
prezintă dragostea în viziunea unui alcoolic. (I. Mureşan, Alcool, ed. Charmides, Bistriţa, 2010).

INGINERII ALE
LIMBAJULUI POETIC

Materia primă a creatorului de poezie
o formează cuvintele şi, exprimându-ne în
limbaj matematic, permutările şi combinările lor. Ca parte a procesului de creaţie,
căutarea termenului potrivit, a expresiei
poetice care să îmbrace ideea, să dea glas
trăirilor afective ale poetului, are tensiunea, are dramatismul său. „Când inima-ţi
frământă/ doruri vii şi patemi multe” unde
vei găsi cuvântul capabil – potrivit ce le
poate exprima? Dacă nu-l găseşti în limba română, poţi să-l creezi ori să-l iei din
altă limbă. Fenomenul se manifestă atât
în poezie cât şi în proză.
Poeţii şi prozatorii se iau la întrecere în
crearea de noi termeni, îmbogăţind limba română. Pe ce se întemeiază această
tendinţă de inovare? Pe inexistenţa în limba română a termenilor necesari redării
unor realităţi noi sau pe dorinţa autorilor
de a ieşi în evidenţă? Un inventator declarat de termeni este prozatorul Mihail Vakulovski. Printre termenii „existenţiaLite-
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rari inventaţi” de el se numără: rockman şi
existem. Autorul defineşte rockman drept
(ca) „un roman mai rock, rock fiind atmosfera romanului şi atitudinea personajelor
nu doar muzica pe care o ascultă.” Iar existem e rezultat din „poem” şi „a exista.” (Revista Hyperion nr. 7-8-9 din 2011, p. 10).
Ion Bogdan Lefter crează termenul „mizanecran,” de la „mizanscenă.” (În Apostrof nr.
9/2011, p. 20). Prozatoarea Mirela Stănciulescu a creat termenul „seminţozauri”
(M. Stănciulescu, Emoţia, în Apostrof, nr.
9/2011, p. 6).
La fel procedează poeţii. Lidia Popiţa
Stoicescu îşi intitulează poeziile: Hiperauz, Hipervedere, Hiperdor ( Vezi volumul
ei, Dacă n-ar fi culorile, ed. SemnE, Buc.
2011). Într-o fabulă a lui Şerban Foarţă întâlnim termenul „pedelei,” membri ai PDL
(Apostrof nr. 10 din 2011, p. 13).
Devine tot mai frecventă folosirea
unor termeni preluaţi din alte limbi.
„Cică nişte happy few / Duceau lipsă de IQ”
(Şerban Foarţă – Muza urmuziană. Fabulă
V, în Apostrof nr. 9 din 2011). Dacă poeţii
consacraţi procedează astfel, poate în joacă, începătorii iau lucrurile în serios şi uneori mai sar peste cal: „am ajuns într-o piaţă ferită / ni s-a părut o k să o facem acolo,” ori „sunt mulţi turişti / şi străzile duhnesc a / made in China.” Cu finalul: „iar mintea mea se aprinde / ca o reclamă pop /
mamma, guarda le farfalle!” (Oana Zahiu,
mamma, guarda le farfalle!, în revista Dunărea de jos, nr. 116/2011, p. 11). Şi parcă
pentru a ne reaminti că suntem „la răscruce de vânturi” lingvistice, pe lângă angloamericanisme apar şi rusisme („zdesi” şi
„Ifollowrivers” la Diana Marandici în revista Dunărea de jos nr.117/nov. 2011, p. 14).
Beniuc doar se lăuda că ştie şapte limbi şi
ruseşte; poeţii actuali chiar le folosesc! O
afirmă şi Nora Iuga: „noi am învăţat să vorbim englezeşte / şi zburăm deasupra apei
eterne citind Daily Telegraph.” (În România
literară nr. 41/2011).
Unii creatori gândindu-se la faptul că
nu toţi cititorii cunosc limbi străine, luând
în calcul şi dorinţa de a fi cât mai mult receptaţi, însoţesc spusele în limbă străină
de traducerea lor. Iată cum procedează
Denisa Mirena Pişcu: „Sunt încă tânără iubitule - / I’m still young.” (România literară
nr. 33/2011). De cele mai multe ori, purtat
de valul inspiraţiei poetul nu mai ia în calcul asemenea consideraţii. Ori are în vedere alte argumente. Cum ar fi necesitatea
folosirii limbii franceze în versuri evocând
sinuciderea lui Gherasim Luca la Paris:
„Gherasim Luca scufundat în valul qui a’l
air d’allumer / le feu sur la terre.” (Nicolae
Coande, în România literară nr. 43/2011).
Folosirea termenilor străini este rezultatul faptului că limba română nu are termenul potrivit sau al dorinţei poeţilor de a
epata? Sau al faptului că, trăind în exil, legăturile poetului cu limba maternă au slăbit, el devenind bilingv. Sau al faptului că
realităţile exprimate prin acel termen nu
au existat pe pământul, în societatea românească şi deci nu a fost nevoie de un
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asemenea termen. Apariţia (crearea) realităţilor impune împrumutul acelui termen
din altă limbă,ori crearea lui în română.
Cine are timp să-şi pună asemenea întrebări şi să răspundă la ele? Creatorul de
poezie,nu! El creează! Critica e încântată?
În acest caz, întrebările respective nu contează, sunt inutile. Ai ieşit din pluton, teau remarcat! Dă-i înainte tot aşa, ai găsit
calea spre afirmare! Pentru cât timp! Până
vine altul, cu o inovaţie mai trăsnită! Cine
va rămâne în istoria literaturii? Dumnezeu
ştie! Ne zbatem pentru o clipă de glorie.
Bine că am câştigat-o!
În acest proces de inter-influenţare
(întrepătrundere) culturală se petrec fenomene curioase datorate condiţionărilor istorice şi firii contradictorii a omului.
Noi imităm Occidentul, sub motiv că am
rămas în urmă, nu ne-am modernizat, iar
Occidentul, modernizat şi mai avansat
economic, cultural etc., se adapă la izvoarele artei negre (primitive africane – vezi
influenţele africane în pictura franceză şi
muzica americană). Sau din vechile (şi depăşitele!) culturi asiatice, chineză şi japoneză. (Vezi influenţele din pictura franceză şi poezia occidentală). Nu poţi să nu
te gândeşti că dacă nu ne-am fi modernizat forţat, dacă am fi rămas la primitivismul nostru, în loc să-i imităm pe francezi
(sec. XIX), americani (sec. XXI), le-am fi putut deveni model. Dar cine optează pentru
primitivism, numai din acest motiv?
Un aspect al înnoirii terminologiei
poetice este legat (rezultă din ) extinderea ariei tematice. Includerea în tematica poetică a noilor realităţi tehnico-ştiinţifice ale vieţii, dar şi a înnoirilor sociale, politice etc. necesită, impune, folosirea
unor noi termeni (noţiuni).Se folosesc termeni precum: seif, rocker, defibrilator (G.
Chiriac), mail (B. Coşa). (În Hyperion nr.1011-12 / 2011, pp.35, 34).
Constatăm o frecventă folosire a limbajului (terminologiei şi ideilor) matematic în poezie. Uneori doar ca o scurtă
tuşă (trimitere): „momentele de minim.” (B.
Coşa, în Hyperion 10-11- 12 72011, p.34).
Alteori într-o expresie mai consistentă: „o
istorioară ruptă pe mediana unui refuz”;
„în a patra zi după trecerea zorilor.” (Iancu
Grama, în Hyperion nr. 10-11-12 / 2011, p.
39) Ori formând miezul unei întregi poezii: „Constanta apropiere se înmulţeşte cu
o variabilă / Cuprinsă în intervalul noi doi.”
(Călin Derzelea, în Cenaclul Atitudini, Daimon din reflex, Ploieşti, 2011, p.39) Limbajul tehnic, muzical, medical etc. reflex al
pătrunderii în rândurile creatorilor de poezie a profesioniştilor de diferite specializări, al ridicării nivelului de cultură generală, al pătrunderii specializărilor respective în viaţa noastră este de asemenea tot
mai prezent în poezia recentă.
Limbajul argotic al pegrei îşi are promotorii şi teoreticienii săi, mai admiraţi în
străinătate, unde exotismul este un mijloc
verificat de publicitate şi succes, în orice
domeniu. (Vezi Asztaloş).

Imagistica poeziei recente, rezultată
din combinările şi permutările termenilor poetici, este bogată şi variată, dovadă
a vigorii filonului poetic al limbii române.
Există semne că talentul poetic şi bogăţia
terminologică şi semantică a limbii române permit creatorilor să pună în circulaţie
şi să-şi delecteze cititorii cu imagini poetice noi, atractive, interesante. La Gh. Grigurcu „libelulele bat din aripi de cognac,”
„viermele-n măr (e) cum o cheie-n broască”, iar „aripile ventilatoarelor feliază / văzduhul ca pe o pâine.” Pentru Nora Iuga
oceanul acvatic planetar este „apa eternă,” soarele şi stelele sunt „mările de heliu,” iar moartea e un „semnal de întoarcere.” ( România literară nr. 41/2011). În poezia lui A. Gh. Olteanu este evocată „bestia
străvezie” (moartea, boala) „păpădia trupului meu” şi mâna poetului ce depune
pe foaia albă „icrele scrisului.” (România
literară nr.43/2011). În poezia Luminiţei
Dascălu, „maşina de cusut fugea cu paşi
mă-/runţi de aţă neagră.” (În Hyperion nr.
7-8-9/2011, p.29) Dinu Flămând este impresionat de „dulcele mister al fructului
/ rumen” legănat de vânt, de cucuveaua
care „urma să puncteze nopţile de vară /
cu guşa ei înfoiat – sibilinică” şi de „joaca
luminii perlate.” Pentru poet, „mărul e un
zbor înfrunzit în spaţiu / iar crengile sale
palpează zumzetul omenirii.” (În România
literară nr. 38/2011). Vasile Igna descrie
„scânteile ploii / fiorul ei de febră străvezie.” Imaginea mahalalei băcăuane, în care
trăia George Bacovia, o vom reda integral
pentru a nu ştirbi nimic din măiestria creaţiei lui Ovidiu Genaru: „într-o mahala, mirosind a lavandă turcită, / bârfitoare, crăcănată, credulă, hâtră şi / bocitoare, / sarcastică, peticită, / cu cai mascaţi, liliachie /
virgină amânată în care laptele s-a covăsit,
/ curvă, / crăcănată, soldăţească, alcoolică,
hoaţă, / batjocoritoare, ucigaşă, blândă lăţoasă, înstelată cu coji de seminţe, cu sânii pe burtă, cu / sfârcuri celeste, / perplexă, trecătoare şi eternă, fidelă sieşi.” În vervă imagistică, poetul vorbeşte în altă parte de „o plictiseală de peşteră,” de „o moarte moleculară,” de „un păianjen cu cotiere” (un foşnet), „o bătrâneţe vânătă” şi de
„mari flori de balegă / pe caldarâm.” (În România literară nr. 37/2011).
Animaţi de dorinţa de a crea - compune imagini inedite, unii creatori nu reuşesc să producă însă decât imagini şocante. La Marius Ştefan Aldea, „poezia latră” sub pat, camera poetului „vrea să vomite fluturi/ atât şi viermii rămân la mine
în gât.” (M. Şt. Aldea, iona îl aşteaptă pe godot, ed. Marineasa, Timişoara, 2010). George Asztalos foloseşte în acest scop, specialitatea casei, argoul: „le rup capu / da înainte de asta le rup mâinile, / u-ha şi îi bat
cu ele la cur / până se face noapte / în ciriclicii lor de bambilici prăpădiţi.” (Pe site-ul
www.poezie.ro consultat la 26 nov. 2011)
În numele libertăţii absolute de creaţie s-a mers către ignorarea şi chiar sfidarea criteriului estetic (B. Cioculescu în
Apostrof nr. 9 din 2011, p. 4). Autorii uită
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că fac artă, iar arta , în concepţia de până perimente, rodnice sau nu, sunt urmate elaborarea romanului cel nou – voi împăacum, presupune transfigurarea realităţii. de reveniri caracterizate prin înglobarea ca şi capra şi varza. Adică voi pune punct şi
Transfigurare, nu copiere! Poţi să transfi- acestor căutări (a unora dintre noutăţi) în două puncte, eventual şi linioară; dar nici
gurezi, prin sita sensibilităţii, raţionalită- vechile modele culturale care sunt relua- punct şi virgulă, nici virgulă şi nici majusţii, moralităţii etc. personale, în bine sau te ca neoclasicism, neoavangardism, ne- culă (doar la nume proprii?); virgulele vor
în rău, în frumos ori în urât (inestetic), în omodernism etc.. Dar unele dintre aces- fi înlocuite de două puncte, de parantemoral sau imoral etc. dar nu să copiezi re- te căutări, neproductive, neagreate de ci- ză: când trebuie să introduc propoziţii sealitatea. Uneori însă, în numele autentici- titori şi de creatori, dispar din uz, rămân în cundare, mai ales consecutive, concesive
(nici nu e obligatoriu), uneori circumstantăţii (trăsătură caracteristică – definitorie) memorie drept cărări înfundate.
Se inovează în ortografie. Nu am ţiale; punctul va juca şi rolul de virgulă în
asumată (reclamată) de poeţii douămiişti, realitatea este redată nud (întocmai). avut răbdare să cercetăm şi nu am socotit unele cazuri; între elementele unei enuŞi atunci, unde mai este arta? Doar în co- necesar să descoperim cine are prioritatea merări nu pun nimic, Spaţiul alb (tipograpierea exactă a realităţii? În evoluţia artei, unei anumite inovaţii ortografice. Vom de- fic) va face şi el parte din punctuaţie: două
a picturii mai ales, au existat perioade în monstra existenţa inovaţiei prin semnala- puncte indică o pauză, un spaţiu alb imcare orientarea era către reproducerea cât rea practicării ei, relevând implicit şi cine pune o pauză şi mai mare (procedeu folomai exactă a realităţii – portrete, natura o practică. Mentalitatea ce o generează e sit din belşug mai ales în poezie).” (D. Ţeetc. dar alegerea artistului s-a îndreptat – fundamentată pe dorinţa de afirmare (ra- peneag, Un Român la Paris, Cartea Românească, 2006, p. 510.)
corespunzător cerinţelor publicului - spre pidă, uşoară) şi libertatea creatorului.
Era libertăţii postdecembriste a perÎncă din perioada restricţiilor ceauşisredarea frumosului, binelui, moralului şi
mai puţin a urâtului, monstruosului, mor- te (a limbii de lemn, ideologizate) am dat mis extinderea inovaţiilor poetice, domebidului, grotescului. Anormalul şi ineste- pe de lături. Dacă era periculos să inovezi niul preferat şi mai productiv devenind cel
ticul au constituit întotdeauna opţiunea în terminologia ideologizată, puteai în- terminologic. Inovaţiile gramaticale ori şiminorităţii. Creatorii care adoptă această cerca în gramatică. Cezar Ivănescu scria: au atins limita nemaifiind atât de atracorientare, din proprii impulsuri interioare „!Acum fiindcă frigul face bulboane” (De tive ori sunt folosite cu reţinere întrucât
ori din considerente financiare, trebuie să profundis), şi „!Stau în pământul sterp fără ameninţă să facă textul de neînţeles peno ştie. Un exemplu: „de aceea strig: godot, noroc” (Rosarium) (Oglinda literară nr. 117 tru cititori.
Sunt oare atât de condamnabile (ingodot, hai mă odată, ce-ţi ia atât, mă cac din 2011). Poate că situând semnul exclape mine de atâta singurătate, auzi tu, go- mării înaintea zicerii, C. Ivănescu voia să dezirabile, nepotrivite) aceste inovaţii gradot, go-dot, go-dot…” (M. Şt. Aldea, iona ne semnaleze, chiar de la început, că ceea maticale? Doar şi Eminescu, Slavici, Caraîl aşteaptă pe godot, ed, Marineasa, Timi- ce urmează e o exclamare (un strigăt), să giale, pe când redactau ziarul Timpul, inonu aflăm acest lucru abia la sfârşit, după vau gramatical. Da. Dar pe atunci, normeşoara, 2010).
le gramaticii limbii române abia erau în
Alteori se merge către o multipli- citirea propoziţiei.
După 1989 molima inovării în orto- curs de stabilire, iar inovaţiile lor au concare neverosimilă a imaginilor, o arborescenţă a metaforelor, un joc steril grafie s-a răspândit. Gabriel Daliş îşi în- tribuit la această stabilire, erau parte a
al imaginaţiei,înclinaţie spre straniu etc. cepe poeziile „lagăr” şi „supraveghere” cu acestui proces. Pe când azi, normele gracare în loc să accentueze poetica textu- „ : ” (două puncte) (Gabriel Daliş, în Româ- maticale fiind stabilite, se pune întrebarea
lui are efect contrar. Nu se ţine seama, în nia literară nr. 26/2011), poate pentru a dacă aceste inovaţii sunt necesare şi conacest caz, de faptul că expresivitatea po- ne aviza că va enumera câteva aserţiuni. tribuie la consolidarea, îmbogăţirea limetică trebuie să se afle într-un anume ra- Dar ce justificare o fi având V. Leac pen- bii sau destructurează sistemul gramatiport cu Ideea, raport condiţionat de rolul tru a-şi începe poemul „trei ani mai târ- cal, îl şubrezesc şi prin aceasta strică limei faţă de Idee. Unii creatori acordă prio- ziu” cu „ . „ (punct) (Vezi România literară ba şi afectează viitorul limbii române preritate Expresivităţii, alţii Ideii. După opinia nr. 42/2011),întrucât acest semn ortogra- cum şi identitatea noastră naţională. Tennoastră, expresivitatea poetică este de fic marchează sfârşitul, finalul unei propo- taţia inovării este atât de mare, încât şi
fapt haina, veşmântul ce îmbracă Ideea. ziţii. Vreo idee filozofică de genul „la înce- scriitorii conştienţi de faptul că memoria
În raport cu Ideea, expresivitatea, trebu- put a fost sfârşitul?” Alţi poeţi având o vi- corectă a trecutului, religia, limba şi tradiie să fie precum … sarea în bucate, dacă ziune mai largă depăşesc aria ortografiei. ţia sunt elementele fundamentale ale susne este permisă această trimitere la o ce- Bogdan Coşa foloseşte semnul muzical ţinerii identităţii etnice, îi cad pradă. Magrinţă a bunului gust culinar considerând-o diez cu funcţia de marcator al numerotării da Ursache, (în Apostrof, nr. 9 din 2011, p.
aplicabilă, mutatis mutandis, bunului gust poeziilor sale ( #51) şi semnul I (o linie ver- 15,) foloseşte termenii „luzeri” şi „occi” – cu
estetic. Metafora, expresivitatea trebuie să ticală) înaintea primului vers ( I nimeni nu sensul de occidental) deşi avertizează că
dea savoare Ideii , nu să o copleşească. Ori ne mai bate la uşă). (În revista Hyperion „ne stricăm limba.”
unii dintre creatori, mânaţi de zel estetic, nr. 10-11-12/2011, p. 34). Cu aceeaşi functocmai asta fac, sacrifică Ideea, o îngroa- ţie de marcator al numerotării, Răzvan BuINGINERII POETICE
pă în metafore, în formele, şi mijloacele zilă foloseşte semnul * dar îşi începe una
expresivităţii poetice. Şi asta ar fi încă ac- din poezii cu semnul grafic & (***/ &/ e un STRUCTURALE
După saturaţia produsă de impuneceptabil, dar uneori o îngroapă în banali- placeboo perpetuu). (Hyperion nr 10-11rea reţetei discursului poetic clar în perităţi, mai ales cu justificarea dicteului auto- 12 /2011, p. 42).
E regretabil că nici unul dintre aceşti oada proletcultismului şi realismului socimat. Excesul de metafore, de expresii poetice, de mijloace ale expresivităţii estetice inovatori nu a simţit nevoia să-şi teoretize- alist, se reiau cu aplomb practicile obscuare un efect contrar celui aşteptat. În loc ze, argumenteze inovaţia (aşa cum se pro- rizării, ascunderii, încifrării sensurilor întrsă accentueze, evidenţieze, amplifice spi- cedează la Oficiul de Stat pentru Inovaţii un discurs poetic eliptic, uneori incoerent.
Cea mai uzitată şi lesnicioasă tehnică
ritul, filonul poetic, îl acoperă, îl copleşesc. şi Mărci). Şi nici-un reporter sau critic liEstetica ascunde Ideea, în loc să se rezu- terar nu a solicitat inovatorilor motivarea în acest scop este cea a dicteului autome la rolul de a o pune în valoare. Un anu- inovării (stricării?) gramaticii limbii româ- mat împrumutată de la suprarealişti. Pomit echilibru între abundenţa şi sărăcia ex- ne. Sau poate nu cunoaştem noi şi ni se ezia nu mai are unitate ideatică, ea devipresivităţii este necesar adevăratei poezii. pare că întreaga afacere se desfăşoară ta- ne, în acest caz, o „adunătură,” un amalPoezia recentă se află într-un proces cit? D. Ţepeneag notează la 22 ian. 1978, gam de idei diverse, care nu mai au code căutări, experimente, care ar putea să propriile reguli de punctuaţie pe care in- mun decât faptul că izvorăsc din acelaşi
ducă la un nou limbaj poetic, la noi for- tenţionează a le folosi în scrierea unui pro- cap, din aceeaşi sensibilitate. Ori, dacă pome, noi tehnici etc. Istoria evoluţiei cultu- iectat (nou) roman. „În privinţa punctua- etul practică onirismul structural, scrisul
rale atestă că perioadele de căutări şi ex- ţiei – una din problemele nerezolvate în izvorăşte din scris. Astfel poezia apare ci-
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titorului ca o înşiruire de idei sau fărâme
de idei, fără semne de punctuaţie, fără o
unitate a întregului, fără un fir conducător, fără legătură tematică. Poate doar de
sensibilitate bulversată. Folosirea în exces a dicteului automat şi reţetelor oniriste, transformă poezia într-o adevărată
bombă cu fragmentaţie a gândirii, într-o
erupţie vulcanică a stresului ori sensibilităţii exacerbate.
În unele cazuri, creatorul pune capăt
acestui torent tulbure cu o concluzie, cât
de cât limpede. O concesie făcută cititorilor conservatori.
Norma clasică, tradiţională ca poezia
să aibă unitate ideatică mai este doar uneori respectată. Se practică frecvent obscurizarea, ocultarea discursului poetic, fragmentarea arbitrară a Ideii poetice.
Pentru ocultarea discursului, poetul
foloseşte delimitarea arbitrară a versurilor şi renunţarea la semnele de punctuaţie. Iată o asemenea enumerare de
gânduri pe care o transcriem despărţindu-le prin punct şi virgulă, pentru a reliefa unitatea ascunsă prin modul delimitării în versuri şi prin absenţa semnelor de
punctuaţie: „cuvintele poeziei sar calul
de atâtea ori să ajungă la / fructele pârguite din vârf; poate n-am ales calea cea
/ dreaptă; m-am împiedicat de indicatorul şters, de iarba / crescută în poteci; de
vreţi să mă găsiţi căutaţi-mă în / scâncetul
frunzei călcate de şarpe; îmi aştept plecările în gara pustie din câmp;” etc. Remarcăm un efect interesant al lipsei semnelor
de punctuaţie. În unele versuri, inexistenţa semnelor de punctuaţie oferă multiple
variante de lectură şi sensuri ale spuselor:
„opriţi / oxidarea silabelor în frazele goale
cuvintele poeziei pot / lecui ştirbirea dinţilor coasei de argint.” (Toma Grigorie, în
România literară nr. 35/2011). În concepţia unor poeţi, nefolosirea semnelor de
punctuaţie face fluxul de imagini mai puternic. E posibil. Însă punctuaţia este cea
care dă contur precis acestor imagini. Ea
are rolul liniei, desenului din pictură. Delimitează conturul, precizează forma. În absenţa punctuaţiei, imaginile nu mai au un
contur precis, devin şterse, trec una în alta.
Lipsa punctuaţiei are ca efect diluarea Ideii, disoluţia formei imprecizia conturului
Discursului poetic. Se accentuează ambiguitatea. Sunt efecte asemănătoare celor
obţinute în pictura nonfigurativă, unde
privitorul admiră nu forma şi culoarea ci
doar petele de culoare. În poezie, cititorul se va încânta nu cu Ideea ci cu … ceva
pe care noi nu-l putem defini. Atunci când
ascultăm un cântec scris într-o limbă străină, chiar dacă nu înţelegem cuvintele, percepem melodia. Într-o poezie al cărei discurs este ocultat, cititorul înţelege cuvintele dar nu şi Ideea. E o situaţie asemănătoare fragmentării tuşei în pictură. În cazul
unui tablou pictat prin fragmentarea tuşei, imaginea se formează pe retina privitorului, dacă acesta priveşte tabloul de la
distanţă. Ce artificiu va trebui să folosească cititorul pentru a percepe Ideea poezi-
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ei scrisă prin ocultarea ori fragmentarea tractă, a fost înclinat către abstractizare şi
abscons. Ceea ce este valabil şi în cazul
discursului?
Ocultarea discursului poetic se rea- disoluţiei Discursului poetic al altor crealizează şi prin evitarea exprimării trăiri- tori. Dar nu al tuturor. Unii imită, mimealor cerebrale, prin redarea trăirilor afec- ză această tehnică de exprimare poetică.
Unii creatori imită creaţia destructutive combinată cu artificiile ortografiei şi versificării. „încălzindu-ne la raiul bi- rată, fapt permis, favorizat, de tehnicile
sericii. pe sub solzi / tăcerea este limpe- avangardiste, suprarealiste, moderniste:
de primind în pustie supărările / bolii. ca fragmentarea Ideii (discursului), obscurinişte vietăţi ce-şi ling rănile. între / palme zarea, ambiguitatea cu formele ei de reaamărui. umflându-ne în pene ca orătăniile lizare învăţate la Teoria literaturii etc. Care
/ din îngrăditură. şi cu nările umflate.” (Paul dintre poeţi sunt dotaţi nativ către disoAretzu, în România literară nr. 32/2011). luţia Ideii şi câţi mimează? Neputând rePoetul nu începe propoziţiile (ideile) cu curge la disecţie şi examinare microscoliteră mare şi delimitează arbitrar versuri- pică, suntem nevoiţi să recurgem la supole pentru a înceţoşa înşiruirea ideilor. Face ziţii, legând (comparând) creaţiile lor pototuşi o concesie tradiţionalismului, mar- etice de (cu) faptul dacă au avut sau nu
chează finalul fiecărei idei cu punct, ceea succes la matematică, în şcoală, dacă au
avut sau nu o profesie ce implica gândice înlesneşte descifrarea poeziei.
Dar, oare este dispus cititorul să facă rea abstractă.
În construcţia (structura) formei poacest efort? Merită mesajul transmis,
etice constatăm că aproape toţi creatorii
această investiţie?
Disoluţia (deconstrucţia) Discursului au renunţat (părăsit) formele fixe, conpoetic are multiple cauze. La originea di- strângătoare cum le spune B. Cioculescu
soluţiei discursului poetic se află desigur (vezi Apostrof nr. 9/2011). Considerate anşi necesitatea ascunderii mesajului în re- terior drept probe indubitabile ale măiesgimurile politice autoritare, pentru prote- triei poetice a celor ce le utilizau, aceste
jarea persoanei faţă de represiuni. În re- furci caudine au căzut în desuetudine în
gimurile democratice practica disoluţi- faţa ofensivei libertăţii de creaţie. Forma
ei (deconstrucţiei) Ideii poetice izvorăşte clasică a poeziei a fost sacrificată pe altadin impulsuri elitiste. Toţi creatorii se do- rul libertăţii de creaţie. Părăsirea acestui
resc admiraţi, numai că pe unii nu-i mulţu- pat al lui Procust poetic nu este, în sine,
meşte numărul mare de admiratori ci ca- blamabilă. Dar ce s-a pus în loc? Evident
litatea acestora. Ei nu doresc să se adrese- ceva care rimează, se armonizează cu lize (să scrie) pentru mulţime ci pentru eli- bertatea de creaţie! Versificaţia liberă, fortă, pentru cunoscători. Ori se lasă conduşi ma poetică liberă, construcţia poetică lide dorinţa de a ieşi în evidenţă prin ino- beră, forma poetică fluidă! Despre crearea
vaţie – dacă toţi scriu clar, el scrie abscons. unor noi forme poetice se vorbeşte mai
Deconstrucţia Discursului poetic poa- puţin. Menţionăm doar poemele teatrale
te avea şi cauze native, genetice. Struc- ale lui M. Şt. Aldea care pune subtitlul de
tura cerebrală şi sentimentală (afectivă) a „poeme teatrale”, volumului său de poecreatorului este astfel alcătuită ereditar me „iona îl aşteaptă pe godot”.
încât nu poate exprima trăirile persona***
le decât într-un mod înceţoşat, abscons,
De fapt, inovaţiile gramaticale, lingvisimprecis, vag, lipsit de precizie şi claritate pentru alţii. Dezorganizarea (o anumi- tice (terminologice) şi constructive în poetă organizare a) structurii interne, raţiona- zie, sunt nişte clovnerii, nişte jonglerii, artile şi afective a poetului, se reflectă în diso- ficii menite să atragă atenţia asupra crealuţia manifestărilor ideatice (verbale, scri- torului şi creaţiilor sale. Altele sunt inovase) şi afective externe, în incoerenţă etc. ţiile ce ating esenţa scriiturii poetice ameCondiţionarea creaţiei spirituale de struc- ninţând-o cu disoluţia. S-a ajuns până la
tura internă –fizică - anatomică a creato- miezul fructului, la elementele definirului a fost demonstrat prin studierea pic- torii ale poeziei: ritmul, rima, criteriul
turilor lui El Greco, ajungându-se la con- estetic (imagistica poetică) şi formele
cluzia că alungirea imaginii personajelor, fixe (constrângătoare, zice B. Cioculescaracteristică acestui pictor, are drept ca- cu). Unii inovatori nu au afectat aceste eleuză o anumită structură a ochiului picto- mente definitorii şi, ca urmare, creaţiile lor
rului, un defect de vedere dacă vreţi şi nu păstrează, într-adevăr, ceva din savoarea
un procedeu pictural artificial (elaborat ra- fructului al cărui nume îl poartă.
Alţi creatori adoptând o atitudine mai
ţional şi folosit intenţionat). În sensul susţinerii tezei originii native, genetice a di- radicală, animaţi de porniri înnoitoare mai
soluţiei Discursului (Ideii) în creaţia unor profunde, s-au debarasat, parţial sau inpoeţi, pledează şi teoria acad. Eugen Ma- tegral, de elementele definitorii ale poezicovschi conform căreia există două feluri ei, dar nu şi de pretenţia de a-şi considede neuroni, unii pentru gândirea concre- ra creaţiile drept poezii. Producţiile lor nu
tă şi alţii pentru gândirea abstractă. Cre- sunt însă altceva decât proză scarificată
ierul uman structurat cu neuroni de gân- (aşezată în trepte), au pierdut elemendire abstractă determină înclinaţia şi suc- tele specifice poeziei. Teodor Borz, (Colicesul persoanei în domeniul matematicii. vii, Ed. Ardealul, Tg. Mureş, 2011) scrie: „Se
Astfel încât este explicabil faptul că ma- pare că Sancho Panza, / sătul de promisitematicianul Ion Barbu a scris poezie abs- uni şi ciomăgeli, / i-ar fi spus lui Don Qui-
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jote / că mai bine s-ar fi făcut inchizitor /
sub oblăduirea cucernicului Filip al II – lea
/ decât cavaler rătăcitor.” Unde este poezia aici? Doar în aşezarea în trepte a spuselor? Poate că e poezie epică, nu lirică,
vom presupune noi pentru a nu fi acuzaţi
că ne postăm pe o poziţie demolatoare.
Într-adevăr,trăsăturile caracteristice epicului, se văd, dar unde sunt elementele
specifice poeziei, rima, ritmul, expresiile
estetice?
Liviu Ioan Stoiciu (Pe prag -Vale-Deal,
Ed. Cartea Românească, 2010) îşi clamează însingurarea: „Izolarea/mea ba a crescut
până în Dealul Mitropoliei, ba s-a/contractat. S-a lăbărţat urât,/mâine-poimâine va
cuprinde întregul/Bucureşti, apoi întreaga
ţară – până i se va micşora / iar dimensiunea şi va putea să încapă / într-un pumn
într-un cimitir, într-o margine. Nu mă mai
deranjează decât reaua / credinţă, în general şi faptul că eu / nu-i mai pot mângâia pe cei întristaţi. Odată ce nu mă / pot
mângâia nici pe mine…îmi /e greu să continui aşa, ce rost are? E un chin inutil.” E o
exprimare cam prozaică a unor trăiri care
se bucură de altfel de toată compasiunea
noastră.
Citind o poezie precum Aisberg (de
Leo Butnaru, în Apostrof nr. 9/2011, p.21):
„încercarea / de-a asambla / zbaturile conştiinţei / pe / Titanicul / subconştientului,” şi făcând abstracţie de aşezarea scarificată a textului nu putem spune decât că
avem de-a face cu un aforism reuşit. Nu
cu o poezie!
Unul dintre elementele specifice (definitorii) ale poeziei este ritmul, muzicalitatea. S-a renunţat de mult la procedeul
obţinerii ritmului prin compunerea versurilor conţinând un anumit număr de silabe,
ceea ce asigura şi muzicalitatea, întrucât
e specific şi construcţiei muzicale vocale.
Era procedeul standard în poeziile cu formă fixă şi asigura automat muzicalitatea.
Prin versificarea liberă s-a dorit promovarea unei muzicalităţi mai libere, mai
sincopate, redând (ilustrând) libertatea de
exprimare poetică. Dar nu s-a obţinut întotdeauna. Ritmul poeziei şi muzicalitatea
au fost astfel sacrificate pe altarul libertăţii de expresie (creaţie). Au fost înlocuite
cu surogate, cu înlocuitori şi aditivi, dacă
ne este permisă această comparaţie între evoluţia poeziei (hrană spirituală) şi alimentaţiei (hrană fizică).
Se pare că principalul (înlocuitor?) procedeu de obţinere, uneori doar sugerare,
a ritmului şi muzicalităţii în creaţia poetică actuală, bazată pe renunţarea la formele poetice fixe şi pe versificarea liberă, este
aşezarea în trepte, scarificarea spuselor.
Oare această aşezare scarificată a prozei (în trepte) are, în raport cu lirismul şi
muzicalitatea poeziei, aceeaşi semnificaţie precum linia melodică şi textul în muzică? Este cunoscut faptul că unii compozitori şi interpreţi consideră că textul, cuvintele sunt subordonate, în muzică, liniei
melodice. Ba mai mult, că sensul, înţelesul
cuvintelor nu este necesar să aibă un rol
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distinct, ci să se topească în linia melodică.
O subordonare până la anulare. Cuvintele
textului devin, sunt înlocuite cu, o înşiruire de sunete, de silabe (de obicei la-la-la
etc.) ori onomatopee gen Aura Urziceanu.
Extinzând (adoptând) această concepţie
din muzică la poezie, unii creatori consideră că, aşezând proza (zicerea) în trepte
(scarificat) i-au asigurat lirismul, muzicalitatea, au obţinut o poezie.
Unii poeţi obţin această muzicalitate
prin folosirea cuvintelor a căror sonoritate sugerează ideea pe care doresc să o exprime (conţinută în text). Procedeul era
specific simboliştilor. ( vezi la Macedonski – Hinov – r-ul din marrrrşul legiunilor
romane; la Arghezi – cotcodace – face).
Bacovia obţinea efectul de muzicalitate,
pe aceeaşi cale ca şi în muzică, prin distrugerea cuvintelor, folosirea directă a sunetelor, nelegate, necompuse în cuvinte alături de termeni sugerând sonoritatea dorită: a e i o u ă, plouă placid/ dacă continuă,
mă sinucid …etc. Procedeul folosit de poeţii actuali pentru obţinerea efectului de
muzicalitate constă nu în descompunerea
cuvintelor în sunete ci în aglomerarea cuvintelor, lipirea lor, crearea unor cuvinte
compuse (procedeu specific limbii germane) sugerând sonoritatea dorită. La Oana
Zahiu, procedeul are o formă incompletă (aglomerarea prin alăturare a unor termeni alternativi): „cum el a scris / băut / iubit nepermis de mult” şi o formă completă (aglomerarea prin contopire, aglomerarea deplină): „am văzut acolo / porumbeijaponeziporumbeijaponezi.” Sau: „poetul nueranueranuera” şi „poetul n-a venitîncăvenitîncă.” (Oana Zahiu, mamma
guarda le farfalle!, în revista Dunărea de
jos, nr. 116 /2011, p. 11). Se compun poezii aproape integral bazate pe aglomerarea deplină. Iată un exemplu, care atestă că procedeul nu asigură automat muzicalitatea: „Nuul / aînceputsămădoară, my
lord / creşteînmine o femeiealbă / caremătotîntreabă de cetoamna are crengileînfipte / decepleacăaceicocoripecerulgurii / umeraşelegândurilorintrăîncarneafrumoasă / şicrescacumaltfeldintr-o jumătate de cocor / într-o jumătate de întrebare.” (Diana Marandici, în revista Dunărea
de jos nr. 117 / 2011, p. 14).
Un alt procedeu de creare a muzicalităţii poeziei este repetiţia. Se urmăreşte
a crea un anumit ritm ca bază a muzicalităţii. Poezia „distrugerea” a lui Gabriel Daliş cuprinde 15 versuri, care încep, toate,
cu „şi”: „şi am / şi oase / şi ele într-o parte/
şi eu în altă parte” etc. (În România literară nr. 46/2011).
Vechea artă poetică, care şi-a avut
epoca ei de glorie şi căreia , în limba română, îi datorăm nemuritoarele creaţii ale lui
Alecsandri, Eminescu, Arghezi etc. şi căreia publicul clasicist i-a rămas fidel, pare că
şi-a epuizat resursele. Faptul (fenomenul)
este ilustrat de neputinţa (incapacitatea)
creatorilor actuali de a exprima ideile şi
sentimentele dorite, folosind vechile formule şi tehnici poetice. În ilustrarea (anali-

za) acestui fenomen trebuie să ţinem seama şi de voinţa de înnoire a creatorului
care nu doreşte să se rezume la rolul de
epigon al clasicilor, care doreşte să exprime într-un mod personal, propriu , trăirile
ce-l animă, care urmăreşte să-şi personalizeze poezia. Poetul redă realitatea prin intermediul unui filtru de sensibilitate propriu, pe care îl are sau îl vrea cât mai original, mai deosebit de al celorlalţi sau o redă
printr-un cod posibil de identificat (descifrat, decriptat). La aceasta se adaugă elemente care izvorăsc din (aparţin de) momentul actual al nivelului cunoaşterii, al
evoluţiei limbii, al situaţiei existente în expresia şi tehnica poetică, elemente care îl
împiedică (îi limitează) să-şi transpună poetic trăirile aşa cum ar dori. Mijloacele, instrumentarul la îndemână nu corespunde
dorinţelor. Şi atunci, sparge tiparele (nu
ţine cont de ele) şi inovează. Acum criza,
căutarea e mai amplă- nu doar cuvântul.
Alteori, cunoaşterea, limba, ne pune la
dispoziţie mai mult decât înainte, mai nou,
care cer tipare noi. Trăiri noi- teama…curiozitatea contact extratereştri.
Unele inovaţii au cât de cât o raţiune, altele sfidează cu nonşalanţă bunul simţ. Normele gramaticale elementare, pe care editurile şi revistele literare, mai ales cele ale
Uniunii Scriitorilor, ar trebui să le respecte,
sunt călcate elegant în picioare. Poetul însuşi, care ar trebui să le practice - că doar a
promovat clasele primare – în loc să inoveze în poezie, inovează în gramatică: scrie
numele proprii cu literă mică, începe propoziţia cu literă mică, scrie propoziţii kilometrice, fără punctuaţie, fără cap şi fără coadă etc. Iar inovaţiile în poezie se concentrează pe nerespectarea elementelor definitorii ale poeziei, ritmul, rima şi renunţarea
la formele fixe. În urma tuturor acestor amputări, renunţări şi inovări NOUA POEZIE se
prezintă de fapt ca o PROZĂ SCARIFICATĂ!
Nu suntem atât de conservatori şi absurzi încât să blamăm şi să respingem încercările de inovare în poezie. Este o lege
a vieţii ca să evoluăm, în toate. Schimbarea se produce, fie că o vrem sau nu. Orice
organism se naşte, se maturizează şi apoi
încetează să mai existe. Oare acest organism, poezia, va înceta să existe? Inovaţiile poetice actuale care constau, după cum
constatăm (am arătat), din îndepărtarea
de ceea ce înaintaşii noştri au definit ca
(drept) poezie, să marcheze (semnaleze)
că poezia e pe cale de dispariţie? Suntem
de părere că poezia, prin tot ceea ce reprezintă ea, este intrinsecă omului şi nu
va dispărea decât odată cu omul (umanitatea). Ceea ce va muri, este pe cale să
moară, este veche artă poetică. Iar inovările enunţate şi încă multe altele, nu marchează îndepărtarea de poezie ci de vechea artă poetică.
Declinul poeziei? Da. Dacă înţelegem
prin aceasta îndepărtarea de modelele
consacrate. Dar cine decide dacă această
îndepărtare este declin sau urcare, decădere sau progres? Poetul? Criticul literar?
Şi ei, dar în principal, consumatorul de po-
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ezie, publicul. Acel public din care o parte, nă va dispărea. Şi chiar dispărea din uzul
datorită vârstei, educaţiei şi temperamen- păturilor superioare, culte, ale societăţii
tului e înclinat spre rutină, tradiţie, valori unde generaţiile grecizate, franţuzite, ruconsacrate. Sau cea care, tot datorită vâr- sificate, americanizată se succed una după
stei, temperamentului şi (mai puţin edu- alta. Dar, nefiind veşnice (permanentizacaţiei?) este ahtiată după (înclinată spre) te), ce e val ca valul … a trecut şi va trece.
schimbare. Raportul dintre cele două tenTraian D. Lazăr
dinţe este influenţat de o multitudine de
factori dintre care unii ţin de creator.
Nimeni nu scrie doar (puţini sunt cei CARTE
ce scriu) pentru sine. Creatorul vrea să
iasă la rampă, să fie aplaudat. Dar pentru
aceasta el trebuie să redea realitatea printr-un filtru de sensibilitate propriu, original, dar nu foarte deosebit de al cititorilor receptori. Ba am putea spune că cea
mai mare popularitate o dobândesc acei
creatori, al căror filtru de sensibilitate este
aidoma cu al mulţimii (simte româneşte).
Sau, dacă redă realitatea printr-un cod,
acesta să fie penetrabil (posibil de identificat) de cât mai mulţi cititori. Enigmele
textului său să poată fi pătrunse prin unul
din variatele niveluri de lectură: autobiografic, ezoteric, mitologic, realist etc. Folosirea unor filtre exclusiviste (sită deasă) şi a
unor coduri impenetrabile reduce numărul receptorilor la un grup ales, transformă poezia în jargon. Ori în modă. Iar moda
are caracter temporar, influenţată fiind de
voinţa creatorului (legile interne de evoluţie a poeziei), dar, în cea mai mare măsură, de forţa oficialităţii (ierarhiei politice şi
economice, religioase). Creatorul în pânzele căruia suflă vântul oficialităţii, (bene“Flaneur”-ul reprezintă un boem hoificiază) obţine notorietatea. Proletcultisnar, sensibil, pentru care oraşul apare ca
mul, Vergilius.
ambienul unei camere colosale, urbea înScrieri a căror poziţie în ierarhia valosăşi, cu străzile, casele, parcurile şi monurică descreşte ori creşte, direct proporţiomentele ei. Totodată, pentru “flaneur”, innal cu funcţia publică a autorului. Romateriorul locuinţei sale îi apare ca exterinul Mitrea Cocor a lui Mihail Sadoveanu,
or, ca un oraş la scară imensă. Avem de
membru al Prezidiului RPR (MAN), a fost
a face, în cazul “flaneur”-ului, cu o desfirapid ecranizat. Azi, Sadoveanu e mort, roinţare de limite. Termenul a fost utilizat
manul nu mai e publicat şi nu e amintit
de Frantz Hessce în recenzia dedicată în
(sau e dat ex negativ) în Manolescu. Des1928 unei cărţi de Walter Benjamin. Întrculţ, al lui Zaharia Stancu, era tradus în
un studiu excepţional, dedicat atelierului
---limbi străine, inclus în manualele şcolasculptorului Costantin Brâncuşi, din Imre pe când Stancu era preş. Uniunii Scriipasse Ronsin nr.11 (reconstituit la Muzetorilor. Azi---vezi Manolescu. Deşliu…Beul de Artă Modernă din Paris, Centul Georniuc…Baranga. RELATIVITATEA CRITICII LIges Pompidou), Roxana Marcoci afirmă că
TERARE: RAŢ: GIR:
artistului român i s-ar fi potrivit de minuCel lipsit de sprijinul oficialităţii, poane acest apelativ. Într-adevăr, Brâncuşi a
te fi un poet popular. Cel ce se opune ofimutat satul în locuinţa sa parisiană şi nacialităţii e destinat închisorii, ratării şi poatura întreagă prin sculpturile sale dedicate
te reabilitării.
bestiarului: Păsări, Peşti, Ţestoase şi a scos
Nu mai scriem în dulcele stil clasic. Am
masa, poarta ogrăzii şi stâlpul de pridvor
schimbat sistemul, limba şi formele poeîn oraş, realizând Ansamblul monumental
tice. Constatarea declinului poeziei poate
de la Târgu-Jiu. Prin formele sale plastice
izvorî din (se poate întemeia şi pe) rutina,
a dăruit omenirii, bucurie curată. Un caz
tradiţionalismul şi faptul că cei mai în vârilustru, opus „flaneur”-ului fericit, îl constistă nu ţin pasul cu aceste schimbări. Dar
tuie scepticul Emil Cioran, „flaneur”-ul nenici cei tineri, nici noi nu ştim ce va rămâfericit. Pentru filosoful insomniac, camene, ce se va impune dintre aceste schimra constituia un prilej de suferinţă contibări. Sau ştim? Limba română, aflată azi
nuă, iar viaţa socială, un motiv de dezasub avalanşa americanismelor, abia a iemăgire continuă datorită lipsei de sens a
şit de sub torentul rusesc, precedat şi acesexistenţei.
ta de furculisionul francez, primit cu buIoana Greceanu aparţine tipului cioranăvoinţă pentru că românii se săturaseră
nian de „flaneur”, camera constituind-o înde baclavalele şi sarailiile turco – fanariosuşi trupul, delimitat de piele, în care locute etc., etc. La fiecare dintre aceste valuri
ieşte spiritul /1/. Exteriorul cotropeşte inlingvistice străine se părea că limba româ-
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teriorul/ carnea prin moarte, iar lumea întreagă trăieşte o continuă apocalipsă tandră, naturală dar sumbră: „Exist încă puţin
cu energie împrumutată/ nu sesisez diferenţa/ viaţa se rupe şi se repară singură/ cu blândeţe/ nemişcarea umple nările
mortului/ ne ascultăm gândurile/ la temperatura cea mai joasă/ îmi corectez totuşi poziţia statică: mişc mâna dreaptă/
spre/ moartea stinge lumina în locul nostru”. (Exist încă puţin)
Sub ameninţarea extincţiei, fiinţa
umană trăieşte o spaimă perpetuă. Trăirile
poetei se inspiră din BARDO TODOL – cartea tibetană a morţilor, în care sunt descrise înfricoşătoarele peregrinări ale sufletului desprins de trup, până la contopirea cu
absolutul. Uneori avem impresia că sufletul poetei s-a eliberat de trup şi pluteşte
prin lume fără să potă fi sesizat de fiinţele
vii, ori că lumea de aici şi cea de dincolo
se amestecă: „Mă închipui faţă în faţă cu o
moartă/ dar cine ştie dacă/ nu cumva ea
este vie/ şi se imaginează faţă în faţă cu o
moartă?//şi lumea aceasta nu este lumea
cealaltă?” (Mă închipui faţă în faţă)
Poezia Ioanei Greceanu este lucidă,
dureroasă, viscerală, în care spiritul primează nu trupul, de aceea capul apare
dominant în raport cu inima: „mă doare
o parte a capului/ cea stoică, cea nelacrimogenă/ pe care o controlez cu raţiunea/
cealaltă plânge în voie, abunent/ pentru
o durere abstractă, incontrolabilă.” (Plâns
din cap).
Carnea este supusă degradării, dar în
contrapartidă, moartea se spiritualizează
purificându-se vegetal: „după ce balta cu
peşti şi păsări/ de baltă cu trestii şi stufăroş se vor fi scufundat demult în pământ/
aşteaptă liniştit/ să nu mai rămână nimic
decât/ un lan nesfârşit de grâu pârguit, cu
maci roşii/ care să acopere toată câmpia/
aşteaptă/ să vin eu foarte tânără/ cu părul lung până la mijloc, strălucind în soare/ să-l iau de mână/ şi să mergem aşa prin
grâu/ până ce vom dispărea şi noi/ dincolo de linia orizontului.” (Este o şosea lângă
care aşteaptă un mort tânăr). Să fie vorba
de metempsihoză?
În plângerea trupului pieritor, detectăm o ascendenţă în poezia lui Cezar Ivănescu. Salvarea o constituie poezia trăiră
execerbat ca pe un orgasm spiritual.
Poezia Ioanei Greceanu este iniţiatică,
ea ne pegăteşte pentru moarte. Somnul,
frecvent în versurile poetei, reprezintă antecamera extincţiei (ca în misterele eleusine). Detaşarea de realitate se face treptat,
print-o închidere într-un coşciug vegetal,
cu arome halucinatorii, apoi apar, în vis,
morţii dragi: „ Închisă în somn ca într-un
mac negru./ eu toate simţurile i le-am dat
noţii:/ în somn mi se încălzesc sentimentele d epartea cealaltă/ morţii uitaţi se întorc să-i iubesc/ aici între capete mai există ceva? Aici şi străzile şi viaţa se-nfundă/
oricâtă risipă de imaginaţie am face.” (Culoarea somnului multiplu). Poezia constituie o crimă perfectă comisă în singurătate deplină, în frig ontologic şi întuneric,
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sustrasă trecerii timpului: „scriu ca la bară/
un avocat/ pledează nevinovat/ pentru un
ucigaş/ şi câştigă.” (Poem de continuat) Poeta este inculpata iar criticii literari, apărătorii.
1. Ioana Greceanu – FRAGMENT DINTR-UN VIU (Ed. Tracus Arte, Bucureşti,
2012)
Lucian Gruia

Emanoil Toma –
LICHELISMUL
GENERALIZAT

Scriitorul Emanoil Toma a publicat numeroase volume de versuri şi proză, două
volume de interviuri şi unul de pamflete.
Microromanul tipărit acum, LIBERTATEA
DE A FI LICHELE /1/, se înscrie pe linia atitudii civice puternice, începută cu dialogurile neconvenţionale din OAMENI CU
ŞTAIF (2006), romanul VIN FLORILE SECERAŢILE (dedicat masacrului soldaţilor de la
Câmpina, de cătrea armată, la Otopeni, în
timpul asa zisei revoluţii -2009) şi pamfletele SUB AMENINŢARE (2006).
Cartea îşi trage sevele din realitatea
noastră postdecembristă, în care, după
ce marile speranţe au fost spulberate de
noii guvernanţi, am rămas numai cu libertatea de a ne striga nemulţumirile.
Emanoil Toma are luciditatea de a urmări infiltrarea lichelismului la toate nivelele, în toate clasele sociale, cu precădere
în aceea a intelectualilor cărora le aparţine el însuşi şi mai departe în pătura puternicilor zilei, a politicienilor, a guvernanţilor,
ba chiar la nivel naţional şi internaţional.
Cele douăzeci de capitole, alcătuiesc,
la prima vedere un joc de puzzle epic, dar
pe măsură ce avansăm cu lectura, constatăm că aranjamentul urmează o arhitectură narativă.
Bun cunoscător al prozei lui Marin Preda, a cărui literatură a analizat-o într-un
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eseu pertinent /2/, Emanoil Toma crează,
Se pare că pentru îndreptarea lucrupe peluza bazinului de înot al lui Păcure- rilor nu se întrezăreşte nici o speranţă. Deţu, din municipiul Câmpina, în care se pe- mocraţia ne-a adus LIBERTATEA DE A FI LItrece acţiunea, o nouă grădină a lui Iocan, CHELE.
de data asta pentru intelectuali. Aici, inginerul constructor al bazinului, împreună
Note: 1. Emanoil Toma – LIBERTATEA
cu profesorul Tincu şi alţii descifrează inte- DE A FI LICHELE (AMANDA EDIT, 2012); 2.
resele meschine ale Americii, în interven- Emanoil Toma – LITERATURA CU ŢĂRANI
ţia armată din Irak, după ce iniţial au spi- LA MARIN PREDA, eseu, 2007
jinit-o să-şi realizeze armele chimice penLucian Gruia
tru care a fost apoi încriminată, intersesul
major constituindu-l, în ultimă instanţă,
petrolul. Tot de nivelul noului colonialism
Revista Poezia nr. 1/2012, tipărită sub
industrial şi financiar ţine globalizarea instituită de marile puteri industriale cât şi, generosul generic „Poezie şi inspiraţie” se
mai aproape de noi, de Uniunea Europea- deschide cu editorialul semnat de Cassină. Efectele le cunoaştem, economia ne-a an Maria Spiridon intitulat: Poezia, un dar
fost distrusă şi am fost transformaţi în pia- al Inspiraţiei.
Autorul a mai abordat tema şi în alte
ţă de desfacere.
eseuri
publicate în aceeaşi revistă (al căAl doilea nivel de discuţie vizează corupţia la nivel naţional. Ea s-a instaurat în rei redactor şef este), reunite în volumul –
forţă, imediat ce noua guvernare, după GÂNDURI DESPRE POEZIE (Ed. Limes, Cluj1989, a preluat puterea. Bănuiesc că noii Napoca, 2010).
Textul din 1912 sintetizează şi dezvolindustriaşi, îmbogăţiţi peste noapte, pe
tă
concluziile
enunţate anterior, abordând
banii statului şi pe ai contribuabililor, s-au
ridicat dintre membrii de conducere ai se- şi teme noi. Misterioasa inspiraţie, impocurităţii, pe care nu-i mai controla nimeni, sibilă de elucidat pe deplin, constituie un
şi ai foştilor nomenclaturişti comunişti. La subiect demn de tot interesul, mai ales că
ora asta corupţia s-a instituţionalizat, ni- îmi permite să-mi prezint şi punctul meu
ciunul din marii borfaşi nefiind arestat. de vedere.
Cassian Maria Spiridon porneşte de la
Dincolo de hoţia asta materială, pe plan
Platon
şi Aristotel care au exprimat punte
moral, s-a creat un lichelism naţional cum
de
vedere
diferite asupra inspiraţiei.
nu cred să mai fi fost vreaodată în istoria
Pentru Platon, poetul este un releu
ţării. Între asemenea probleme, menţionăm câteva, discutate de eroii microro- de transmitere prin care se exprimă zeul.
manului semnat de Emanoil Toma: desfă- În momentul de inspiraţie, aflat sub haşurarea la modul caragialesc a alegerilor rul muzelor, poetul nu mai este el însuşi şi
pentru primăria municipală, cu împăcarea nu mai are discernământ.
Aristotel consideră că două cauze au
eroilor care s-au denigrat cu vehemenţă,
condus
la naşterea poeziei şi anume darul
cumpărarea atestatelor de funţionare ale
bazinului de înot cu damigene cu vin etc. imitaţiei în conlucrare cu cel al armoniei şi
Nu scapă pamfletului nici unii scrii- al ritmului. Poetul nu mai este un exaltat ci
tori, înfieraţi pentru obstrucţionarea pri- un om normal care îşi exersează talentul
mirii unor noi membri valoroşi în breaslă metodic. Cu alte cuvinte nu există inspiraşi facilitarea intrării nonvalorilor cotizan- ţie decât transpiraţie, meşteşug, exerciţiu.
Eseistul aduce în dezbaterea părerea
te, bineînţeles. Autorul, regăsit în roman
sub masca profesorului Eli, cunoaşte bine lui Hegel care leagă poezia de frumos şi
acest mediu, mai ales că a devenit de cu- inspiraţia de imaginaţie. Nicolai Hartmann consideră că artistul converteşte
rând membru USR.
Microromanul are şi o latură poliţistă. materialul extraestetic/de conţinut într-o
Antrenorul de nataţie Lupu este ucis formulă esenţializată care înconjură idede soţia sa Andra dar care îl obligă să de- ea şi apoi leagă creaţia de libertate, înfăpclare, la spital, înainte de moarte, că s-a tuirile fiind în domeniul aparenţei, al virsinucis, în caz contrar, amenintţându-l cu tualului.
Mai departe, Cassian Maria Spiridon se
uciderea fiicei lor Letiţia.
opreşte
asupra lui Heidegger care leagă
Altă formă de lichelism o constituie
prostituţia practicată de unele femei cu creaţia de locuirea umană. Vorbind despre Hölderlin, filosoful afirmă că în mod
pretenţie de doamne (Gabriela).
În urma lecturii cărţii nu putem de- poetic locuieşte omul, dacă bunăvoinţa
cât să fim de acord cu concluzia autoru- pură se adresează inimii şi astfel se ajunlui, conform căreia: „Omenirea ar începe ge la o dreaptă măsură, la esenţa fiinţei.
Apărând în dezbatere, la Hartmann,
să semene şi mai mult cu lumea haitelor
ideea
şi inconştientul, ajungem inevitabil
de câini, de care se pare că ne apropiem
la fiinţă şi la arhetip, adică la conjuncţia
cu paşi fulgerători.”
Sub aspect stilistic, cartea este scrisă dintre Jung şi Heidegger.
Între idee şi arhetip, în concepţia lui
cu nerv, autorul, temperament coleric, explodează continuu, ca o rachetă în trep- Jung există similitudine directă: “În apa
te. Liantul întâmplărilor care atestă liche- artei, în apa noastră, care mai e şi haosul,
lismul presonajelor îl constituie ironia sar- se găsesc sclipirile sufletului lumii ca forme
pure ale lucrurilor esenţiale. Aceste forme
castică.
corespund ideilor platonice, de unde re-
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zultă şi o coincidenţă a sclipirilor cu arhetipurile, dacă admitem că imaginile externe
ale lui Platon, păstrate în locuri supraceleste sunt o specificare filosofică a arhetipurilor psihologice.”
Arhetipurile, la Jung, sunt forme de
universală răspândire în psihic (categorii ale imaginaţiei, idei primordiale, reprezentări colective) care condensează specificul gândirii şi concepţia de viaţă (în special, problemele majore ale existenţei), organizate algoritmic, repetându-se ca manifestare, de la generaţie la generaţie. În
concepţia psihanalistului, arhetipurile întruchipează şi ideile, atât cât sunt accesibile psihicului uman, ele fiind, în primă instanţă, prototipurile abstracte ale obieectelor şi fenomenelor realităţii (avându-şi
sediul în mintea demiurgului lumii acesteia). Există un suflet (inconştient, subconştient şi conştient) individual şi unul colectiv (al speciei), arhetipurile regăsindu-se la
nivelul inconştientului colectiv (statornicit
din generaţie în generaţie), inconştientul
individual regăsindu-l în momente importante ale existenţei.
Mai trebuie să aducem în discuţie şi fiinţa, care la Heidegger reprezintă esenţa
vieţii subiectului care fiinţează fie ca entitate individuală fie ca entitate supraindividuală.
Fiinţarea rezidă aşadar, în starea sensibilă de existenţă a subiectului şi cunoaşte numeroase gradaţii: de la elementele
anorganice lipsite de lume dar care pot fi
atrase în sfera fiinţei de către om, plantele,
animalele şi omul care poate atinge două
stadii de existenţă: inautentică, în care nu
poate atinge decât stadiul de fiinţă personală şi autentică, situaţie în care poate recepta fiinţa suprapersonală.
Devine clar acum că putem stabili o
similitudine între sufletul individual şi colectiv jungian şi fiinţa personală şi suprapersonală/absolută la Heidegger.
În acest punct începem să descifrăm
mecanismul inspiraţiei.
Pentru Heidegger, fiinţa supraindividuală stă în ascundere dar există momente în care se dezvăluie fiinţei personale, dacă aceasta locuieşte autentic, prin
opera de artă. Momentul ivirii provoacă
o nouă fiinţare, a cărei trăire este însoţită
de frumuseţea şi adevărul relevării esenţei existenţei. Contopirea aceasa sub semnul unicităţii şi originalităţii coferă specifiul propriu, prin contribuţia fiinţei personale şi profunzime prin contribuţia fiinţei suprapersonale.
Iată ce spune Heidegger: “Instalarea
adevărului în operă este producerea unei
fiinţări care până atunci n-a existat niciodată şi care nici nu va mai apărea vreodată. Producerea situează această fiinţare în
aşa fel în deschis, încât abia ceea ce urmează să fie produs luminează deschiderea deschisului, în acest fel el iese la iveală.
Acolo unde producerea aduce în mod expres deschiderea fiinţării, adică adevărul,
ceea ce este produs este o operă. O asemenea producere este creaţia.” Şi mai de-
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parte Heidegger concluzionează că esenţa artei înseamnă punerea-de-sine-în-operă a adevărului.
În această raportare dezvăluitoare se
petrece o irumpere a fiinţării omeneşti în
întregul fiinţării şi astfel fiinţarea ajunge la
sine însuşi. Pe această treaptă ontologică
se conturează constituţia de fiinţă, caracterizată prin: faptul-de-a-fi-în-lume, faptul-de-a-fi-laolaltă-cu ceilalţi, înţelegerea,
libertatea, transcendenţa, proiectul, grija,
faptul-de-a-fi-întru-moarte.
Pe plan psihologic, această revelaţie
se produce în clipa în care inconştientul
individual intră în contact cu inconştientul colectiv şi accesează arhetipurile.
Ca să se ajungă la momentul inspiraţiei, trebuie ca artistul să mediteze îndelung asupra temei care îl obsedează la început difuz, aceasta să cadă în inconştientul personal, să se asocieze cu alte teme şi
imagini relevante, pentru ca apoi, pulsiunile sensibilităţii depăşind o tensiune limită, să irumpă în inconştientul colectiv întâlnind zestrea arhetipală a speciei. După
această coborâre, ridicarea temei clarificate ajunge în conştientul individual. Acum
se naşte opera originală de artă care înglobează într-un tot unitar atât contribuţia individuală cât şi pe aceea a speciei. La nivel mai abstract, clipa sublimă a inspiraţiei, identifică fiinţa individuală cu fiinţa supraindividuală/absolută.
Momentele creatoare ale fiinţei, similare celor ale sufletului (pe care tocmai
le-am expus), se regăsesc în momentele
împlinirii proiectului de locuire autentică,
ale cărui trepte sunt după Haidegger următoarele: nivelul de ctitorire (la nivelul
libertăţii totale), nivelul dobândirii de teren ferm (posibilităţile finite de realizare –
mediul, materialele etc) şi realizarea concretă (unică). Cu dierenţa că în concepţia
lui Heidegger ieşirea din sine şi contopirea cu fiinţa suprapersonala se petrece
pe verticală, iar în cazul lui Jung, contopirea inconştientului individual cu cel colectiv urmează o cale descendentă. Se ascunde aici, după părerea mea o întrebare
tulburătoare. Nu cumva în concepţia psihanalitică, introspecţia sufletească ascunde ideea unui Dumnezeu imaginat doar
de conştiinţa noastră (concepţie devenită arhetip din timpurile aurorale ale omenirii), iar în ascendenţa fiinţei se regăseşte un Dumnezeu exterior, cu adevărat demiurgic?
Revenind la problema inspiraţiei, trebuie să remarcăm faptul că fenomenul
este însoţit de eliberare ontică, de trecerea existenţei de pe o treaptă inferioară pe
una superioară. Acest salt calitativ, reprezintă după mine, inspiraţia.
Uzitând termeni generaţi, Cassian Maria Spiridon se apropie de această concepţie când afirmă într-unul din eseurile sale anterioare: „Şi „Poeţilor, în travaliul
lor supus inspiraţiei divine, li se imprimă
o transcendere care leagă particularul de
universal, ce depăşeşte îngustimea eului
propriu, pentru a se lăsa cuprins de întin-

derile infinitului prin care simpla vibraţie
la un anume eveniment capătă o înălţime
ce trece dincolo de simpla percepţie personală.”
Lucian Gruia

Cartea strălucirii

Publicand aceasta lucrare, nu am avut
intentia initierii cititorului in toate misterele Cabalei, lucru de altminteri foarte
greu de infaptuit. Dorinta noastra a fost
aceea de a prezenta intr-o structura ordonata cateva dintre cele mai frumoase pagini ale Zoharului, pentru a oferi o prima
idee despre mistica iudaica celor care inca
nu stiu nimic despre acest subiect.
Redactat in dialectul chaldeean, sub
forma unui comentariu la Pentateuh, Zoharul reprezinta chintesenta doctrinelor
si povestirilor cabalistice, asa cum se prezentau acestea in cadrul gandirii evreiesti din Evul Mediu. Aceste povestiri si doctrine ce constituie Cabala (cuvant ce semnifica Traditie), se bazeaza in principal pe
cateva indraznete interpretari ale primelor capitole din Geneza, ale Viziunilor lui
Ezechiel si ale Cantarii cantarilor.
In ansamblul lor, aceste povestiri si
doctrine incearca sa justifice coexistenta
notiunilor de Infinit si Limita (Finitul), de
Bine si Rau. Ele presupun faptul ca Dumnezeu, Fiinta suprema, incognoscibila si
nelimitata (En Sof ), printr-un act de libera
vointa si iubire pentru creatia inca necreata, s-a retras cumva in sine, pentru a-i lasa
loc fiintei limitate. Aceasta fiinta limitata
a dat nastere Lumii emanatiilor in care rezida puterile sale spirituale; dedesubtul
acestei lumi s-au nascut, unele din altele,
lumile Creatiei, ale Formei si Actiunii, iar
aceste diverse lumi au o structura paralela, astfel incat celor zece grade spirituale ale lumilor superioare le corespund in
mod intim cele zece elemente materiale
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sau Invelisurile, care apartin lumilor inferioare. Povestirile si doctrinele mai presupun faptul ca sufletul omenesc, prin care
se realizeaza contopirea acestor lumi, descopera in virtute si rugaciune o forta magica, ce ii permite sa actioneze chiar asupra lui Dumnezeu.
Zoharul s-a raspandit repede in lumea evreiasca si a fost imediat considerata de catre adepti ca fiind o lucrare egala in sfintenie cu Biblia; a exercitat chiar o
mare influenta asupra liturgiei din secolele al XVI-lea si al XVII-lea, care a imprumutat, in anumite rugaciuni, limbajul sau
pentru a celebra sarbatoarea Sabatului.
Edmond Fleg

PICTURĂ

(Po)veştile Galeriilor
sub arşiţa zilei de vineri

De o vreme încoace, mai mult sau
mai puţin din întâmplare, la Galeriile de
artă ,,Ştefan Luchian “ din Botoşani, vinerea, probabil cea mai iubită zi a săptămânii - fiind asociată conştient sau inconştient cu începutul mult aşteptatului weekend, se organizează manifestări culturale
de excepţie.
Dacă în numărul anterior al revistei enumeram vernisajele desfăşurate în
acest generos spaţiu de expunere până la
începutul lunii mai 2012, acum vor fi prezentate patru expoziţii al căror vernisaj a
adus o pată de lumină culoare, candoare şi frumos în sufletul publicului prezent
la activităţi.
Astfel, vineri, 25.05.2012 a avut loc vernisajul expoziţiei personale a artistului din
Fălticeni, profesorul Anton Costîn, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România - Filiala Suceava.

Artistul Anton Costîn şi criticul Luiza
Barcan (foto Mircea Puşcaşu)
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A fost o expoziţie dedicată de autor frumuseţii florilor, femeii, dorului de oamenii
dragi din lumea satului natal, dar şi nobilului sentiment al prieteniei. Au fost prezentate lucrări de pictură şi desene creionând sugestive portrete ale unor personalităţi din lumea artei şi culturii, precum criticul ieşean
Valentin Ciucă, omul de cultură şi de televiziune Grigore Elisei ori artista suceveană, cu
obârşii botoşănene, Lucia Puşcaşu.
Autorului i-au fost alături prieteni, colegi
de breaslă, oameni de cultură suceveni şi botoşăneni şi un public interesat de fenomenul
artistic, cu toţii ascultând emoţionanta prezentare făcută autorului şi lucrărilor expuse
de către criticul de artă şi omul de televiziune Luiza Barcan.

Ziua de vineri, 22.06.2012, a însemnat
vernisajul expoziţiei de pictură realizată de
elevi ai Liceului ,,Ştefan Luchian” Botoşani.
Expozanţii, absolvenţi de clasa a XI-a, coordonaţi de doamnele profesoare Genoveva
Gordaş Dolhescu şi Alina Munteanu au adus

prin lucrările lor de grafică şi pictură un plus
de frumuseţe şi au evidenţiat pasiunea şi talentul unor tineri viitori artişti plasici - artişti
vizuali, porniţi pe drumul sinuos şi lung al
consacrării, lucru reliefat în cuvântul său de
prezentare de către doamna profesoară Angela Hreniuc.
O altă zi de vineri, o nouă bucurie pentru
iubitorii artei şi un motiv de mândrie pentru
Muzeul Judeţean Botoşani de a găzdui un
mare artist plastic, Ilie Boca. În 29.06.2012, la
ora 16, prezent la vernisaj, maestrul - cel care
a dat un imbold definitoriu artei plastice bacăuane şi nu numai - ne-a dezvăluit Secretele
palimpsestului, într-o expoziţie de pictură de
o ţinută aparte. Prezentarea a fost realizată
de artistul plastic botoşănean, coleg de generaţie al expozantului, domnul profesor Teodor Valenciuc, care a afirmat: ,,Ilie Boca şi-a
purtat drumurile şi întreaga activitate printrun dicton: vorbeste cum ţi-e portul şi poartăte cum ţi-e vorba”, iar muzeograful Ana Florescu, şef Secţia de Artă din cadrul Muzeului Judeţean Botoşani, a concluzionat: ,,Tot
ceea ce a gândit, a simţit, a pus în lucrările dumnealui. Pictura peste pictură, palimsest, viaţa de ieri, viaţa de azi, viaţa de
mâine. Lucrări inspirate din lumea satului, din tradiţii, din obiceiuri, din folclor,
din dumnezeire şi har divin, toate acestea
le putem vedea, aici, la Galeriile de Artă”.
În vinerea lui 3 august 2012 s-a vernisat expoziţie Tapiseria sau poveste ţesută”, o
poveste a tuturor, cu amintiri şi nostalgii, cu
umbre şi culori, cu meşteşug şi artă.
Din cele şaptesprezece tapiserii expuse,
treisprezece aparţin patrimoniului Muzeului
Judeţean Botoşani şi au fost create în deceniile şapte şi opt ale secolului XX, de autori
consacraţi în domeniul tapiseriei, ce au expus în ţară şi în străinătate, precum: Mimi Podeanu, Maria Mihalache Blendea, Elena Pană,
Dimitrie Grigoraş, Teodor Dan, Geta Brătescu, Georgeta Crăciun, Vasile Dobrian, Viorica Iacob, Mariana Ionescu şi Cela Neamţu.
Lucrările au fost realizate în tehnica hautelisse, folosindu-se ca şi materiale lână, cânepă şi bumbac.
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Dintre acestea, lucrarea intitulată ,,Ferestre către Luceafăr”, a fost realizată de doamna Cela Neamţu în anul centenarului morţii
lui Mihai Eminescu, respectiv 1989 şi îmbină
tehnica haute-lisse cu broderia.
Patru dintre lucrări aparţin artistei plastice sucevene Lucia Puşcaşu şi sunt realizate în aceeaşi tehnică haute-lisse, dumneaei expunând şi două lucrări de grafică, precum şi proiecte de tapiserie şi două cartele
de culori, cu lână folosită ca băteală (bătătură) pentru realizarea tapiseriilor ,,Templul
albastru” (prezentă în această expoziţie) şi
,,Templul rodului”.
Prezentarea expoziţiei a fost făcută de
către muzeografa etnograf Steliana Băltuţă,
care a vorbit cu profesionalismul ce o caracterizează despre istoricul tapiseriei şi de către artista plastică din Suceava, doamna Lucia Puşcaşu. Dumneai, pasionată de nobila
artă a ,,poveştii ţesute” a oferit cu generozitate detalii despre această tehnică, satisfăcând dorinţa de a cunoaşte cât mai multe a
publicului prezent la vernisaj. În acelaşi sens,
al unei prezentări foarte bine documentate, cu o multitudine de informaţii şi imagini
deosebite, vă sugerăm să deschideţi blogul
1-cultural.blogspot.com.
Vinerile verii au trecut, începe să-şi intre
în drepturi toamna. Un anotimp al începutului depănării altor (po)veşti, la care vă invităm să ne fiţi părtaşi, făcând doar un pas: treceţi pragul Galeriilor de artă ,,Ştefan Luchian”
din Botoşani şi încercaţi pentru o clipă să vă
regăsiţi în regăsirea artelor.
Ana Florescu

REGULAMENTE

Regulamentul Concursului
Naţional de Creaţie a
piesei de teatru într-un act
„Mihail Sorbul“ , ediţia a
VIII-a, 1-4 noiembrie 2012

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani,
cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în
colaborare cu Primăria Săveni, organizează,
în perioada 1-4 noiembrie 2012, cea de a VIII-a ediţie a Concursului Naţional de Creaţie
a Piesei de Teatru într-un act “ Mihail Sorbul ”.
La concurs pot participa dramaturgi români contemporani, membri sau nu ai uniunilor de creaţie, fără limită de vârstă, cu o
piesă de teatru într-un act, care să nu depăşească maximum 20 pagini listate la corp 12
, la 2 rânduri.
Organizatorii nu impun concurenţilor
nici o tematică.
Lucrările dactilografiate sau listate (însoţite şi de un CD cu textul piesei) vor fi trimise în 3 ( trei) exemplare, semnate cu un motto, acelaşi motto fiind menţionat şi pe un plic
închis în care vor fi incluse datele autorului
şi adresa, telefon, e-mail, pe adresa Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii 10,
Botoşani, până la data de 5 octombrie 2012.
Un juriu format din personalităţi marcante ale culturii române va acorda următoarele premii :
- Premiul I - 2.500 lei
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- Premiul II - 2.000 lei
- Premiul III - 1.500 lei
- Premiul special – 1.000 lei
Juriul are latitudinea de a redistribui sau
diminua valoarea premiilor.
Relaţii la telefon 0231 – 536322, e-mail:
centrul_creatiei_botosani@yahoo.com

REGULAMENTUL
FESTIVALULUI NAŢIONAL
DE POEZIE „NICOLAE LABIŞ“,
Ediţia a XLIV-a, 2012

Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina“, secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, în colaborare cu Societatea
Scriitorilor Bucovineni, Universitatea „Ştefan cel Mare“, Colegiul Tehnic „Petru Muşat“,
Complexul Muzeal „Bucovina“ şi Primăria
comunei Mălini, organizează ediţia a XLIVa a Festivalului naţional de poezie „Nicolae Labiş“, în perioada 21 – 23 septembrie
2012, la Suceava şi Mălini.
Concursul îşi propune să descopere, să
sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul tinerilor creatori de poezie.
1. Sunt acceptate în concurs lucrări scrise cu diacritice, nepublicate şi nepremiate
la alte concursuri literare.
2. La concurs pot participa autori care
nu au depăşit vârsta de 30 de ani, nu sunt
membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat
editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la
ediţiile precedente ale concursului.
3. Lucrările, dactilografiate în cinci (5)
exemplare, vor fi trimise pe adresa: Centrul Cultural Bucovina, Secţia Centrul
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, Str. Universităţii nr. 48, Suceava, 720228. Cu menţiunea : Pentru Festivalul naţional de poezie
„Nicolae Labiş”
4. Lucrările se trimit până la data de 22
august 2012. Ele vor purta în loc de semnătură un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care va conţine un Curriculum
Vitae al autorului. În Curriculum Vitae se va
specifica în mod obligatoriu: numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi eventual adresa electronică.
5. Fiecare participant are dreptul de a se
înscrie în concurs cu minimum cinci (5) poezii şi maximum zece (10).
6. Lucrările nu se returnează, ele urmând
a intra în patrimoniul concursului „Nicolae
Labiş“, iar laureaţii vor fi publicaţi în „Caiete
mălinene“, volum editat pe suport electronic
de Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava din cadrul
Centrului Cultural Bucovina.
7. Laureaţii vor fi anunţaţi până la data
de 14 septembrie 2012, pentru a fi prezenţi
la festivitatea de premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea concursului, care vor avea loc la Suceava şi Mălini între
21 şi 23 septembrie 2012. Manifestările vor
consta în lansări de carte, conferinţe literare, expoziţii, şezători literare, recitaluri de poezie, vizite la muzee şi monumente de artă
din judeţ, realizate cu participarea membri-

lor juriului şi a altor personalităţi literare. Organizatorii asigură masa şi cazarea invitaţilor.
În eventualitatea în care laureaţii doresc să
fie însoţiţi şi de alte persoane, acestea trebuie să-şi suporte integral toate cheltuielile, iar
organizatorii trebuie anunţaţi până cel mai
târziu la data de 17 septembrie 2012, pentru
a face rezervările necesare.
8. Juriul concursului va fi alcătuit din critici literari, membri ai Uniunii Scriitorilor din
România.
9. Membrii juriului nu mai pot schimba
ulterior ordinea rezultată în urma jurizării.
10. Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii: Marele premiu „NICOLAE LABIŞ“;
Premiul I; Premiul II; Premiul III.
Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi,
şi premii ale unor reviste literare.
Relaţii suplimentare: tel: 0745-773290 –
Carmen Veronica Steiciuc.

Regulamentul Festivalului
concurs naţional de
poezie “Costache
Conachi”’, ediţia a XX-a

În zilele de 5-6 octombrie 2012, Casa de
Cultură a municipiului Tecuci organizează
cea de a XX-a ediţie.
Concurenţii: Pot participa tineri creatori
de poezie în vârstă de până la 35 de ani, care
nu au publicat în volum. Concurenţii vor trimite un număr de şapte poezii în câte cinci
exemplare, care vor purta fiecare, acelaşi
moto de identificare. Într-un alt plic închis,
pe care va fi înscris moto-ul de la poezii, participanţii vor introduce o fişă cu câteva date
personale : numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, ocupaţia, studiile, distincţii literare, telefon, e-mail etc. Plicurile cu
fişa personală se vor deschide după jurizarea poeziilor şi stabilirea premiilor. Lucrările
vor fi expediate până la data de 21 septembrie 2012 - data poştei - pe următoarea adresă: Casa de Cultură a municipiului Tecuci,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, cod 805300,
jud. Galaţi, cu menţiunea “Pentru concursul naţional de poezie „C. Conachi”. Relaţii
la tel. 0236/820 449, 0723/289 695, e-mail: culturatecuci@gmail.com; www.culturatecuci.ro.
Jurizarea: Lucrările vor fi apreciate de
un juriu, constituit din personalităţi culturale.
Premiile: concurenţii stabiliţi câştigători
vor fi invitaţi la Tecuci, în zilele de 5-6 oct.
2012, la manifestările organizate cu prilejul
Festivalului Naţional.
Organizatorii vor acorda următoarele
premii în numerar :
Marele premiu: 600 lei; Premiul I: 400 lei;
Premiul II: 300 lei; Premiul III: 200 lei
Vor mai fi oferite premii și din partea
unor edituri sau reviste literare, partenere
ale evenimentului.
Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui,
în mod excepţional, anumite premii.
Cazarea, transportul şi masa (diurna)
invitaților vor fi asigurate de organizatori.
Laureaţii sunt rugaţi să fie prezenţi personal la Tecuci, pentru a primi premiile şi
pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul Festivalului concurs naţional de
poezie “Costache Conachi”.
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