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VISELE CARE RĂMÎN DOAR VISE
Multe sunt cauzele stagnării unor proiecte ce ar putea
schimba nu numai faţa unui loc anume ci şi mentalitatea ce
face să se menţină o stare de colcăială, rudă cu lehamitea.
Pentru că am ales să-mi duc traiul într-un oraş de la marginea ţării, de aici trag concluziile iscate din desele demersuri ce ar fi putut constitui puncte concrete de demarare în
realizarea unor obiective care ar fi tras după ele, negreşit, şi
pe altele. Că acestea vin din sistemul osificat în rău al societăţii noastre, nu mai încape nicio îndoială. Cum, de altfel,
şi invocarea fondurilor reduse, din ce în ce mai reduse.
Cum şi faptul că nici nu putem schimba nimic din ceea ce
este mai mult decît înrădăcinat în mentalitatea celor care
ajung să diriguiască destinele unei comunităţi. Chiar dacă
intenţiile lor, de cele mai multe ori, sunt îmbietoare şi te
fac să-i urmezi, după puţin timp observi că, de fapt, nu
se schimbă nimic din ceea ce i-a determinat să se angajeze într-o luptă cu inerţia. Pare a fi deja în firescul lucrurilor aşezarea în acelaşi tipar al delăsării, al hazardului. Şi
cu cît înaintezi în viaţă, privind în spate, lungul drum parcurs inutil, şi în faţă scurtul drum pe care-l mai ai de parcurs, renunţi şi începi să lupţi cu tine, cu disperarea ta, cu
deznădejdea, acceptînd situaţia în care te afli. Şi-ţi spui
că aşa ne-o fi fost dat să trăim. Acesta este standardul de
viaţă de aici. Dar parcă te apucă năbădăile iarăşi, cînd vezi
că în alte părţi totuşi se mişcă lumea din loc, devine altfel
de lume, locurile devin parcă altele, asemănătoare cu acelea din visele tale. Şi încerci iarăşi să visezi, deşi eşti convins că visele tale nu vor rămîne decît doar vise, adunate
într-o imensă colecţie a ratărilor.
Dar să amintesc mai jos cîteva din demersurile făcute
cu trecerea anilor, adunaţi deja în peste patru lustri din
care nu poţi selecta mare lucru. Bătălia de la începutul anilor nouăzeci, de a face din cîteva case din Botoşani – celebre prin istoria lor, dar mai ales prin arhitectura lor, cum
ar fi Casa Sofian, Casa Sommer, Casa Antipa, ca să amintesc numai trei dintre ele, din diverse locuri ale oraşului –
locuri de reală atracţie şi de conservare a valorilor autentice de aici, a eşuat. Între timp casele, una dintre ele a ajuns
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ruină, cum stă mărturie Casa Sofian, altele adăpostesc fie
magazine auto – Casa Sommer –, fie cîrciumă sau cazinou, cum este Casa Antipa. În Casa Sofian s-a propus să
se realizeze o casă a personalităţilor botoşănene, cu care
ne tot lăudăm. Dar decît să faci ceva pentru memoria acelor personalităţi emblematice, mai curînd le dai uitării. În
Casa Sommer s-a propus să se realizeze un muzeul al teatrului – acolo ştiindu-se că Trupa Pascally a jucat teatru,
trupă din care făcea pate şi Mihai Eminescu –, iar în Casa
Antipa se dorea – şi chiar, în acest scop, s-a propus un fond
imens de exponate de către iniţiatorul D. Murăraşu – un
muzeu al ştiinţelor naturale, cum era şi firesc. Şi, desigur,
în acest sens, exemplele ar putea continua. Şi mă gîndesc
aici la depistarea unor case din Botoşani în care s-au născut şi au trăit unele mari personalităţi, de la oameni de cultură la mari oameni de ştiinţă sau de afaceri. Multe dintre
ele sunt încă în picioare.
Botoşanii se laudă cu originea multor mari personalităţi, însă este singurul oraş din ţară care nu are în arealul
municipiului nicio casă memorială, deşi ar putea funcţiona aici cîteva care ar atrage atenţia.
Un alt demers ratat, deşi s-a demarat la realizarea lui,
a fost cel legat de schimbarea pieţei civice a oraşului, cea
care are în jurul ei cel puţin două clădiri de mare valoare –
Primăria şi Teatrul. Modificarea aspectului ei, de la parc şi
parcare la piaţă de interes public şi turistic se impune din
ce în ce mai mult. Dacă nu o fac edilii, o va face natura,
care a şi trecut deja la uscarea arborilor decorativi (pasămite) de acolo. În privinţa modificării ei, s-a realizat chiar
şi o statuie ecvestră a Sfântului Gheorghe, patronul spiritual al oraşului. Lucrarea stă de aproape zece ani în atelierul sculptorului Dup Darie la Bucureşti şi în scriptele
contabile ale Primăriei Botoşani, numai acolo unde îi este
locul, nu. Pare şi aceasta o bătălie pierdută.
Şi să mai dau doar un singur exemplu, să fie trei. Am
prezentat un proiect (sau mai curînd mai multe idei pentru
realizarea unui proiect de anvergură) pentru modificarea
Centrului istoric al Botoşanilor, dintr-unul social, banal,
HYPERION
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expus erodării rapide, în altul turistic, de interes cultural.
Şi asta de cînd a demarat refacerea unor clădiri de acolo,
care, în mintea unora, urmau să fie demolate. Site-ul centrului vechi al Botoşanilor este unul de o reală valoare, cu
nenumărate obiective care, puse în evidenţă şi valorificate
cum trebuie, ar putea face din acel loc un adevărat memorial cultural al locului. Nu mai vorbim că acel loc este legat
de prima cetate de atestare documentară a oraşului, de vestigiile descoperite nu de mult, de naşterea lui Mihai Eminescu… Însă…
Însă nu mai are rost să ne răcim gura de pomană. Şi cele
mai mici cereri ale noastre au fost – dacă au fost! – doar înregistrate şi uitate de cum au fost depuse. Spaţii goale, renovate,

stau în clădirile din centrul vechi în aşteptarea unor iniţiative
serioase. Unele nu pot fi ocupate din cauza unor litigii cu foştii chiriaşi – nu proprietari! –, chiriaşi care le-au adus întrun grad de degradare absolut amendabilă, altele, deşi renovate, nu au devenit atractive pentru investitori. Nepopulate,
nepuse în valoare, părăsite, cum par a fi acum, vor ajunge
în scurt timp la fel cu toate celelalte din preajmă, jupuite şi
infestate de o lume care nu are niciun fel de responsabilitate
faţă de acel loc. Dar cei care au această responsabilitate, ce
fac? Deocamdată, nimic! Sau nu, la diverse iniţiative de aiurea, se gîndeşte la înfiinţarea la Botoşani a unui „muzeu al
vieţii cotidiene în comunism”. Or asta ar fi chiar blestemul
lui Dumnezeu sau tichia de mărgăritar pe capul chelului!

Uniunea Scriitorilor şi-a ales noua conducere
Luni, 7 octombrie a.c., a avut loc
numărătoarea voturilor pentru preşedinţia USR. Reamintim că anul
acesta alegerile au avut loc, conform
noului statut, în toate filialele USR
din ţară şi din R. Moldova. Comisia
de numărătoare a voturilor, deschizând urnele, a dat publicităţii următoarele rezultate:
Nicolae Manolescu – 705 voturi,
Dan Mircea Cipariu – 196 de voturi.
37 de buletine anulate.
În continuare, a avut loc prima
şedinţă a Consiliului USR rezultat din alegerile recente, în cadrul
căreia preşedintele ales Nicolae Manolescu şi-a anunţat echipa
de conducere: Varujan Vosganian – primvicepreşedinte şi
Gabriel Chifu – vicepreşedinte.
Iată şi componenţa CONSILIULUI
USR ales pentru următorii 5 ani:
Aurel Maria Baros şi Gabriela Adameşteanu – Filiala Bucureşti Proză
Dan Mircea Cipariu şi Nicolae Prelipceanu – Filiala Bucureşti Poezie
Peter Sragher – Filiala Bucureşti Traduceri literare
Victor Gh. Stan – Filiala Bucureşti
Literatură pentru copii şi tineret
Radu Voinescu – Filiala Bucureşti Critică şi istorie literară
Horia Gârbea – Filiala Bucureşti Dramaturgie
Cornel Ungureanu şi Lucian
Alexiu – Filiala Timişoara
Vasile Dan – Filiala Arad
Nicolae Oprea – Filiala Piteşti
Gabriel Coşoveanu – Filiala Craiova
Rita Chirian – Filiala Sibiu
Aurel Pantea – Filiala Alba
Iulia – Hunedoara
Marko Bela – Filiala Tg. Mureş
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Irina Petraş şi Ruxandra Cesereanu – Filiala Cluj
Adrian Lesenciuc – Filiala Braşov
Angelo Mitchievici – Filiala Dobrogea – Constanţa
Corneliu Antoniu – Filiala Sud-est – Galaţi
Leo Butnaru – Filiala Chişinău
Cassian Maria Spiridon şi
Gellu Dorian – Filiala Iaşi
Calistrat Costin – Filiala Bacău.
Iată şi componenţa COMITETULUI DIRECTOR al
USR, aşa cum reiese ea din alegerile recent încheiate:
Preşedintele USR, Nicolae Manolescu
Primvicepreşedintele USR,
Varujan Vosganian
Vicepreşedintele USR,
Gabriel Chifu
Aurel Maria Baros, preşedintele Filialei Bucureşti Proză
Dan Mircea Cipariu, preşedintele Filialei Bucureşti Poezie
Mircea Mihăieş, din partea Filialei Timişoara
Adrian Popescu, din partea Filialei Cluj
Cassian Maria Spiridon, preşedintele Filialei Iaşi.
Au fost alese şi comisiile USR, după cum urmează.
COMISIA SOCIALĂ:
Iulian Boldea, de la Filiala Tg. Mureş
Dan Tărchilă, Filiala Bucureşti Dramaturgie
Ovidiu Dunăreanu, Filiala Dobrogea-Constanţa
Victor Gh. Stan, Filiala Bucureşti
Literatură pentru copii şi tineret
Lucia Verona, din partea Filialei Bucureşti Dramaturgie.

COMISIA DE RELAŢII EXTERNE:
Horia Gârbea, Filiala Bucureşti Dramaturgie
Leo Butnaru, Filiala Chişinău
Denisa Comănescu, Filiala Bucureşti Poezie
Ruxandra Cesereanu, Filiala Cluj
Aurel Maria Baros, Filiala Bucureşti Proză.
COMISIA DE MONITORIZARE,
SUSPENDARE ŞI EXCLUDERI:
Mircea Mihăieş, Filiala Timişoara
Nicolae Prelipceanu, Filiala Bucureşti Poezie
Ion Vartic, Filiala Cluj
Gabriel Coşoveanu, Filiala Craiova
Adrian Alui Gheorghe, Filiala Iaşi.
COMISIA DE ONOARE
ŞI DEMNITĂŢI:
Gabriel Dimisianu, Filiala Bucureşti Critică şi istorie literară
Ion Pop, Filiala Cluj
Livius Ciocârlie, Filiala Bucureşti Critică şi istorie literară
Al. Călinescu, Filiala Iaşi
Marta Petreu, Filiala Cluj.
COMISIA MINORITĂŢILOR:
Marko Bela, Filiala Tg. Mureş
Slavomir Gvozdenovici, Filiala Timişoara
Dagmar Maria Anoca, Filiala Arad
Ivan Kovaci, Filiala Bucureşti Poezie
Karacsony Zsolt, Filiala Cluj
COMISIA DE CENZORI:
Viorel Lică, Filiala Bucureşti Poezie
Nicolae Corlat, Filiala Iaşi
Nicolae Firuleasa, Filiala Craiova
Mircea Stâncel, Filiala Alba Iulia
Andrei Novac, Filiala Bucureşti Poezie.
Următoarea şedinţă a Consiliului USR va avea loc în luna
decembrie a acestui an.

Eveniment

I
N
V
I
T
A
T
U
L

R
E
V
I
S
T
E
I

L
U
C
I
A
N
V
A
S
I
L
I
U
6
0

„Stau de vorbă, deseori,
cu mâţele lui Ion Creangă...“

V

BOGDAN FEDEREAC ÎN DIALOG CU LUCIAN VASILIU

Bogdan Federeac: V-aţi născut pe meleaguri vasluiene,
acolo aţi început şcoala, a urmat o perioadă bucureşteană, apoi cea ieşeană. Lucian Vasiliu a ales Iaşiul sau
Iaşiul l-a ales pe Lucian Vasiliu?
Lucian Vasiliu: Mama m-a născut a doua zi după Bobotează, prima zi după Sfântul Ion, în cea mai dură iarnă
după 1944. Erau – 25º în satele din valea Tutovei (în
triunghiul magic alcătuit de Bârlad – Vaslui – Bacău).
În actul meu de naştere scrie: comuna Puieşti (de la
numele unei familii întemeietoare PUIU!), raionul Bârlad, regiunea Iaşi. Tatăl meu, preot interbelic de ţară,
m-a crescut în cultul a trei mari oraşe: Bucureşti (capitala tuturor românilor), Cernăuţi (acolo a încheiat studiile superioare de Teologie, în anii ’30, europeni) şi Iaşi
(cetate creştină, junimistă prin excelenţă). Aşadar, am
fost predestinat să mă nasc şi să rămân a mă exprima
în ţinutul Iaşilor…
B.F.: În 1990 aţi iniţiat reapariţia revistei „Dacia literară“.
Revista a apărut în urmă cu 170 de ani pentru că generaţia lui Mihail Kogălniceanu avea nevoie de ea, respecta un program, acea Introducţie. Cum se aseamănă
sau cum diferă nevoile scriitorilor români de la 1840 cu
cele din 1990? Dar cu cele de astăzi?
L.V.: Lansasem, riscant, ideea reapariţiei revistei kogălnicene, la o întâlnire a învăţătorilor din partea aceasta de
ţară. Ne aflam în dialog, scriitori şi institutori, la Biblioteca Universităţii (Fundaţia Regală Regele Ferdinand)
unde director era prozatorul Corneliu Ştefanache. Se
întâmpla în toamna anului 1989! Peste scurtă vreme
avea să cadă zidul Berlinului. În entuziasmul din 1990,
în loc să facem o revistă nouă, orgolioasă, am preferat, împreună cu Daniel Dimitriu şi cu Val Condurache, să mergem pe ideea continuităţii… întrerupte, a
tradiţiei reluată profund… Se împlineau 150 de ani de
când „Dacia literară“ (incomodă ca discurs proeuro-
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pean, unionist) fusese interzisă de autorităţile ruseşti
(care administrau Moldova de atunci) în complicitate
cu cele locale… Programul revistei de la 1840 ni s-a
părut actual la… 1990! Cum actual se dovedeşte a fi şi
astăzi! Paşoptismul e o stare de spirit continuă; fertilă!
B.F.: În urmă cu 40 de ani debutaţi în revista „Convorbiri
literare“. Cum vă amintiţi acel moment?
L.V.: Am fost foarte marcat de gestul poetului Ioanid
Romanescu care m-a debutat. Mă văzuse o singură
dată, mă „citise“, a avut încredere în mine. Îl pierdusem
pe tatăl meu (eram în clasa a XI-a, în 1971). Ratasem
examenul la Facultatea de drept din Bucureşti (după
Tezele din vara lui 1971 şi începutul Revoluţiei culturale). Eram elev al Şcolii Postliceale de Biblioteconomie
din Bucureşti. Debutul în prestigioasa revistă „Convorbiri literare“ m-a pus şi mai tare cu burta pe carte şi
mi-a întărit gândul de a mă aşeza, pentru toată viaţa,
în Iaşul cultural (deşi, la repartiţia din Bucureşti, ca şef
de promoţie, am avut la dispoziţie post în capitală!).
B.F.: Pentru cei mai mulţi, prima carte citită rămâne întipărită în memorie. Care a fost această carte şi cum v-a
influenţat?
L.V.: Prima carte din care mi s-a citit şi din care am citit
a fost Biblia, ediţie interbelică (a patriarhului Miron
Cristea). Mă fascina tata, când îşi punea odăjdiile şi se
pregătea pentru slujba de la biserică… Biblioteca lui, de
teolog şi învăţător, mă impresiona. Ne-am născut, cei
trei fraţi, printre rafturi încărcate de tomuri şi reviste
vechi, româneşti, franceze şi germane… Biblioteca
părintească (parte distrusă de anchetatori, parte incendiată, parte îngropată sub patul mare de nuc, parte salvată pe la rude de încredere), biblioteca aceasta – axis
mundi – m-a marcat mereu. A fost un fel de al doilea
pântec matern…
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B.F.: Cine a fost primul scriitor pe care l-aţi întâlnit şi
cum a fost momentul? Era
un Făt-Frumos călare pe
armăsarul alb, un scriitor
abia coborât din turnul de
fildeş sau un zeu venit printre pământeni?
L.V.: Eram în clasa a X-a
(1970) când tatăl meu m-a
dus la prima întâlnire cu
scriitori. Se întâmpla în Bârlad, la librăria „Alexandru
Vlahuţă“ (azi dispărută, ca
multe alte temple ale cărţilor). Era o perioadă de entu1972, absolvent de liceu, ziasm, de deschidere europeană, de relaxare… sociaBârlad
listă! În marea înghesuială
dintre rafturile librăriei, i-am reţinut pe Constantin
Chiriţă (bârlădean la origine, autorul „Cireşarilor“, pe
atunci un om jovial, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din România), pe fascinantul şi junele poet năstruşnic Nichita Stănescu (foarte bun prieten cu bârlădeanul nostru… cireşar), precum şi pe câţiva scriitori de
la minunata revistă băcăuană „Ateneu“ (George Bălăiţă, Radu Cârneci, Sergiu Adam, Ovidiu Genaru ş.a.).
Pe vremea aceea, la 15-16 ani, nu mă gândeam să scriu
(la 17 ani, după ce mi-am pierdut tatăl, m-a cuprins
febra condeiului şi a reflecţiei!)… Atunci mi-a cumpărat tatăl meu volumul „Alfa“, semnat de impresionantul Nichita Stănescu (antologie 1957-1967, apărută la
Editura Tineretului). O am şi acum la loc de onoare în
biblioteca fiului meu, Cezar-Ştefan… Mai târziu, în anii
1980-1981, am avut ocazia să mă aflu de două ori oaspete în garsoniera din Piaţa Amzei a poetului Nichita
Stănescu. Cred că la sugestia Elenei Ştefoi am mers la
autorul „Necuvintelor“, pentru a-i oferi volumul meu
de debut „Mona-Monada“. În cele două runde de vizită
am fost împreună cu prieteni entuziaşti precum Matei
Vişniec, Florin Iaru, Eugen Suciu… La plecarea mea
(pregătit pentru Gara de Nord), Nichita Stănescu m-a
îmbrăţişat tandru şi mi-a zis: „ – Bătrâne, să nu uiţi ce
te-am rugat! Să le spui moldovenilor diriguitori, din
partea mea, să organizeze un pelerinaj, pe jos, cu tot
neamul românesc doritor, de la Iaşi la Botoşanii lui
Eminescu şi de acolo la Putna lui Ştefan. Voi participa
şi eu! Acesta este mesajul meu, visul meu ca imn pentru Limba Română, să nu uiţi, poete!“
B.F.: Pentru că v-am întrebat despre prima carte citită şi
despre primul scriitor întâlnit, ce modele literare v-au
inspirat?
L.V.: Modele? – Bunicul meu dinspre mama (se numea
Prisecaru, pădurar, puşcaş, apicultor, cu două războaie
mondiale la activ, ţăran cu 13 copii, creştin exemplar,
cititor de presă, în special), tatăl meu Ştefan, profesori
bârlădeni (evreul Zupperman – de germană, Parfene
şi Daraban – de română, Monu – de istorie), profesori bucureşteni (Costache Olăreanu, de psihopedagogia lecturii, în perioada postlicealei biblioteconomice, prozator din cercul renumitei „Şcoli de la Târgovişte), câţiva universitari ieşeni, Mihai Ursachi, Cezar
Ivănescu, Daniel Dimitriu. Am enumerat foarte selectiv. Peste toţi, modelul Iisus…
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B.F.: Generaţia sau,
mai bine-zis, promoţia
din care fac parte, încă
nu a cunoscut conflicte
între membrii ei. Cum
vedeţi lucrurile petrecute în ultima vreme
la Muzeul Literaturii
Române din Iaşi?
L.V.: Muzeul Literaturii Române de la
Iaşi se vede bine dinspre fereastra sudică
a Iaşilor (de la Consiliul Judeţean, cel care
a finanţat masiv un
1977, student la Litere şi redactor recent festival literaral revistei studenţeşti „Dialog“, Iaşi FILIT), dinspre fereastra vestică (de la etajele
sediului editurii Polirom), dinspre nordul muzeelor
Eminescu şi Sadoveanu, dinspre răsăritul basarabean
(fereastra bojdeucii lui Ion Creangă, primul muzeu
literar din România, anul 1918!)… Slujesc de 33 de ani
această prestigioasă instituţie! Sper ca în continuare să
se petreacă lucruri bune în spaţiul celor douăsprezece
muzee literare ieşene… Dincolo de agitaţii conjuncturale!
B.F.: Pentru că am adus în discuţie subiectul generaţionist:
ce se mai întâmplă cu optzeciştii? Şi-au câştigat loc în
istoria literaturii române?
L.V.: Mulţi sunt în istorii literare (morţi sau vii, de la Aurel
Dumitraşcu la Mircea Cărtărescu, de la Alexandru
Muşina la Marta Petreu, de la Emil Iordache la Arcadie Suceveanu), mulţi scriu într-un fel sau altul, istorii
literare (să zicem, doar, Ioan Holban, Al. Cistelecan, Ion
Simuţ), la Timişoara, Târgu-Mureş, Chişinău, Cernăuţi,
în lume…, mulţi construiesc (de-aş spune Călin Vlasie
şi editura „Paralela 45“, George Vulturescu şi revista
„Poesis“, Emilian Galaicu-Păun, Marian Drăghici, Ioan
Moldovan, Gabriel Chifu, Mircea Bârsilă, Mircea A.
Diaconu, Leo Butnaru… Şi mulţi alţii, să mă ierte că
nu fac un pomelnic…) Dar istoriile literare, antologiile, traducerile, dicţionarele nu reflectă neapărat realitatea… Sunt doar utile instrumente de lucru! Mai târziu, după decantări, se vor vedea vârfurile, piscurile,
dincolo de mode, interese imediate, suficienţă trufaşă…
B.F.: Au fost optzeciştii, le-au urmat nouăzeciştii, apoi
douămiiştii. Ce ne puteţi spune despre generaţia tânără
de scriitori? Există, dă semne că îşi pregăteşte intrarea
pe scena literaturii?
L.V.: În viaţa fiecărui creator apar valuri noi de scribi, de
autori, de condeieri. Laurenţiu Ulici le spunea promoţii. Utile aceste etichetări, până la un punct (învăţământului nostru, în general, şcolilor, universităţilor). Am
încredere în cei care vin, în cei care vor veni. I-am susţinut şi îi voi susţine. Doar câteva nume pe care le-am
publicat, le-am premiat, le-am cultivat, la începuturile
lor de drum: Marius Chivu, Adrian G. Romila, A.G.
Secară, Oana Lazăr, Ovidiu Nimigean, Ştefan Bastovoi,
Dan Lungu… Îi amintesc şi pe regretaţii Irina Andone
şi Horaţiu Ioan Laşcu.
B.F.: Copoul şi-a pus amprenta asupra tuturor scriitorilor
care au trecut prin Iaşi în ultimele două secole? Este
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1982, în balconul Junimii ieşene, cu Dan Arsenie,
Emil Brumaru, Mihai Şora, Virgil Mazilescu,
Petre Stoica, Ana Blandiana

1982, la Muzeul Pogor, cu Iolanda
şi prieteni culturali (foto Constantin L. Rusu)

Copoul acel centru al Universului pe care l-a descoperit Cezar Ivănescu?
L.V.: Parcul Copou, gândit europeneşte pe la 1830, a purtat, mai întâi, amprentă paşoptistă. Cofetăria lui Felix
Barba, din romanul (neterminat) al lui Mihail Kogălniceanu (Tainele inimei) era un spaţiu al culturii generoase (civice, cazone, gastronomice, botanice, erotice…). Dincolo de faptul că rimează, fericit, cu numele
marelui american Edgar Allan Poe, Copou este şi sediul
muzeului „Eminescu“ (incluzând, de câţiva ani şi colecţia Muzeului Teatrului) şi al Casei de cultură care, la
iniţiativa MLRI şi a Societăţii Culturale „Junimea ’90“,
poartă numele magistrului Mihai Ursachi. Din Copou,
de la muzeu, i-am condus către ETERNITATE (cimitirul vechi ieşean) pe poeţii Adi Cusin şi Cezar Ivănescu… Copoul ar merita o monografie, o teză de doctorat! Sau cel puţin o antologie de poeme dedicate!
B.F.: Istoria literară încearcă să ne convingă că nu doar
oamenii, ci şi spaţiul are un loc aparte în evoluţia unui
scriitor. Care este mai important: locul natal sau cel
care te adoptă?
L.V.: În cazul meu, monada Moldova (prin extindere
România, inclusiv cea de Est, botezată Republica Moldova sau Basarabia) este CLEPSIDRĂ… Mă consider
un om fericit: nu am fost nevoit să emigrez (precum
Emil Cioran, fiul preotului din Răşinari), nu am străbătut Europa, precum Brâncuşi în drum spre Paris, visând
mereu Hobiţa natală, nu am fost în ipostaza lui Ovidiu
la Tomis sau a lui Alecu Russo, în surghiun la mănăstirea Soveja… Am avut ocazii/ invitaţii să mă aşez cu
slujba şi cu familia, în Bucureşti sau mai departe, în
lume, la Paris, de pildă… Am preferat să rămân esteuropean, visător pe malurile Bahluiului! Stau de vorbă,
deseori, noaptea, cu mâţele lui Ion Creangă şi trec toate
cele rele!
B.F.: Când e vorba de scriitori, există mereu grupuri şi individualităţi, dar nu despre găştile literare vrem să vă
întrebăm, ci despre cultul prieteniei.
L.V.: Şi mie îmi displac găştile, cetele, haitele… Altceva
sunt grupurile, breslele, asociaţiile, fundaţiile. „Cea
mai mare avere a mea sunt prietenii“, spunea Alexandru Macedon. Am învăţat de la tatăl meu cultul prieteniei. M-am străduit să fac bine. Nu am răspuns cu ură
celor care mi-au făcut rău. Am pierdut mulţi prieteni în
ultimii ani. Zeci de morţi, oameni de mare prestigiu…

Am rămas cu buni comilitoni, de-ar fi să spun câteva
nume, de aproape şi de departe: Gellu Dorian (în general, botoşănenii), Cassian convorbiristul, Adrian Alui
Gheorghe (în perioada Colocviilor lui Daniel Corbu
aveam, în judeţul Neamţ al anilor 1980 cei mai mulţi
prieteni pe cap de locuitor!), Radu Andriescu, Liviu
Apetroaie, Vasilian Doboş, Florin Buciuleac, Gheorghe
Schwartz (Arad), Florica Dura (dar şi mulţi alţi bistriţeni), maramureşeni, chişinăueni, grupul de la Universitatea „Russo“ din Bălţi (dincolo de Prut), Vasile Tărăţeanu (Cernăuţi), Ana Blandiana şi Romulus Rusan,
regizorul Alexandru Dabija, actorul Constantin Chiriac (Sibiu), Paul Aretzu (Craiova), preoţii scriitori Theodor Damian (New York), Dorin Ploscaru, Constantin Hrehor, Ioan Petraş, Ioan Pintea, medici, chinezi,
armeni, bănăţeni, olteni, dobrogeni, convorbirişti, dialoghişti, dilematici… Oameni!
B.F.: Despre importanţa literaturii române părerile sunt
mereu împărţite. Unii spun că fără un Nobel literar
nu atestăm valoare literaturii, alţii afirmă că Nobelul
Herthei Muller ne aparţine. L-au ratat Lucian Blaga,
Nichita Stănescu sau Marin Sorescu. Care sunt şansele
la un Nobel sau există literatură şi în afara premiilor?
L.V.: Evident, ne-ar fi de folos (de imagine) premiul Nobel!
Este timp! Abia de circa 200 de ani avem efectiv literatură (cu semne mai de demult, nu le neglijăm). Dar se
poate şi fără Nobel. Sunt şi alte prestigioase premii pe
pământ… Ce atâta snobism şi nerăbdare?
B.F.: Scriitorul român de astăzi poate exista în afara
manualului de Limba şi literatura română?
L.V.: Evident, aşa cum poate exista şi fără Nobel! Ion
Creangă, autor de manuale (alternative) odinioară, nu
figura în niciun op de acest gen. Concepe cineva astăzi
vreun ceaslov şcolar fără Humuleşteanul şturlubatic?
B.F.: Când este momentul Poeziei? Când intri într-un atelier de potcovit inorogi sau când asculţi „mierla de la
Casa Pogor“?
L.V.: Uneori când ieşi din… atelier, alteori când hrăneşti
mierla cu boabe de rouă, sau când o aperi de maidanezi… Mierla de la Pogor semnifică, pentru mine,
Limba română şi cerul Junimii secolului al XIX-lea…
B.F.: Cu ce a rămas Lucian Vasiliu după patru decenii
închinate literaturii? Există o carte care să vă fie mai
dragă din lista celor pe care le-aţi publicat de-a lungul vremii?
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L.V.: Mona-Monada,
care a avut un destin
ieşit din comun! A stat
doi ani la editură, până
să apară (la intervenţia
decisivă de la… Centru,
de la revista „Luceafărul“, prin vocea fermă,
apodictică a poetului Cezar Ivănescu!).
Fusese premiată la
concursul naţional
„Nicolae Labiş“! Editura publica tot felul
de autoraşi (oportunişti, discutabili, cine
a mai auzit de ei?), iar
eu eram supus la cazne
(să dau texte… patriotice, bla-bla…). Am
enervat. Am fost sfă1991, Iolanda la Centenarul Ion tuit… Pe scurt, am reuPillat (Botoşani-Dorohoi).
şit pur şi simplu să fenFoto Constantin L. Rusu
tez (ca pe terenul şcolar de sport), să driblez redacţia (Corneliu Sturzu şi Virgil Cuţitaru)… Mi-au dat răgaz câteva
minute să parcurg, singur, pe holul editurii, volumul
propus şi să renunţ la parte dintre texte (aveau în colţul
paginii un minus mare, pus cu o cariocă maro). Am luat
DOSARUL şi profitând că aveam la mine, întâmplător, o cariocă maro, transfigurat (fie ce-o fi, cu un curaj
nebun, deşi exista ştampila cenzorială pe fiecare foaie!),
am renunţat la câteva texte… mai blânzi şi am pus plus
în loc de minus la câteva pagini tari (de fapt… normale,
eu doream normalitate!)… Cartea a apărut şi a iscat
tărăboi. Virgil Cuţitaru a fost admonestat, gata să fie dat
afară. Mai târziu, am fost chemat la Securitate şi anchetat (erau cinci puncte de pus la… punct!). Recenziile din
presa culturală curgeau gârlă. Eugen Simion, Nicolae
Manolescu, Val Condurache şi mulţi alţii. Criticii literari parcă se vorbiseră. Am fost nominalizat la premiul
de debut al Uniunii Scriitorilor. Chiar am fost anunţat
că voi fi premiat! Până la urmă, juriul a optat pentru
cărţi mai… cuminţi. La fel am păţit şi cu premiul Festivalului Naţional „Eminescu“, de la Iaşi, unde fuseseră
premiaţi, între alţii, de la fondarea lui (în 1968) poeţi
debutanţi, precum Cezar Ivănescu, Emil Brumaru,
Dinu Flămând… Am fost deposedat şi de această disticţie. În compensare, Mircea Radu Iacoban era atunci
secretarul Asociaţiei Scriitorilor, membru în Comitetul
Central şi director al Teatrului Naţional. Coordonase şi
editura „Junimea“ (inclusiv în perioada în care fusesem
amânat). Mi-a sugerat să scriu vreo câteva poezii dedicate lui Nicolae Ceauşescu. Să le public în presa culturală, să scap de… tinichele. Eram ameninţat şi cu pierderea slujbei de muzeograf la Casa Pogor. Aşteptam
să se nască fiica Luiza… În următoarea apariţie, Fiul
Omului (editura „Cartea Românească“) am cedat, în
unele secţiuni (am şi eu slăbiciunile mele…), „stimulat“
de poetul Florin Mugur, editor bun, dar fricos în acei
ani. Tocmai se întorsese dintr-o visată călătorie în…
străinătate, în… Republica Cuba – sic!… Acum, după
ce m-am mărturisit, pe scurt, profitând că bunul Dum-
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nezeu m-a adus de
mână în pragul
celor 60 de ani, pot
să spun glumind: în
1990 mi-ar fi fost
simplu să solicit…
certificat de revoluţionar, numai
pe baza dosarului volumului
„Mona-Monada“!
De atunci datează
şi DUI (Dosarul meu de Urmărire Informativă).
În 1987, cu doi ani
înainte de căderea
zidului Berlinului
eram din nou avertizat şi se încerca,
formal, racolarea
Cele două poeme, copiii
mea. Nereuşită!
Cezar-Ştefan şi Luiza-Anamaria
Restul sunt intoxi(de Crăciun, 2004-2005)
cări. Cărţile rămân,
nu diversiunile,
gogoşile, gogomăniile! Aştept, de mulţi ani, precizările
CNSAS-ului, solicitate imediat cum a apărut legislaţia
în acest sens, privind dosarele mele de la Securitate.
Probe. Documente. Seriozitate. Deşi verdictul este de
necolaborare, vreau să ştiu ce s-a întâmplat cu dosarul
meu de urmărire. Doar o curiozitate, după 30 de ani…
Nu sunt spirit vindicativ, am învăţat de la tatăl meu să
fiu îngăduitor cu… intoleranţii!
B.F.: De ce vorbim astăzi despre poetul şi nu despre romancierul Lucian Vasiliu? Cei doi nu pot alerga împreună?
L.V.: Am fost printre primii poeţi „optzecişti“ care a publicat şi roman. Între timp, proza e la modă, colegii mei
scot volume peste volume, încât nu-mi mai rămâne
timp să-i citesc aşa cum se cuvine. Detest grafomania. Grandomania. Cărţile mele de proză (un roman,
o carte de povestiri, un jurnal cultural despre China)
sunt tot poezie. Nu am vocaţia unui prozator veritabil, balzacian, dostoievskian, rebrenian, sadovenian,
brebanian,… vosganian! Îmi cunosc limitele. Înapoi, la
poezie, regina nopţii, regina limbii, regina reginelor!
Şi proza este o experienţă seducătoare, mai ales când
mergem pe jos, să alergăm, să zburăm… Nu, sedentarismului!
B.F.: Ştim că sunteţi reticent în a vorbi despre proiectele pe
care le aveţi, de teamă să nu le rataţi, dar la ce se pot
aştepta cititorii de la Lucian Vasiliu?
L.V.: Important este orizontul de aşteptare. De răbdare. De
la Iisus încoace, trecând prin gara Godot şi aeroportul
Vişniec… Sper că mai am multe de spus, de scris, de
proiectat! Facă-se voia Domnului!
B.F.: Acum, ca la final de dialog, lăsaţi-ne un text care consideraţi că vă reprezintă.
L.V.: Lucianogramă: Lucian Vasiliu/ este inventatorul/
unei monadologii desuete/ aşadar,/ bun de răstignit/
pe un perete// el e un fel de n-ar mai fi –/ când bezmetic/ şi când gri…
4 nov. 2013, Iaşi
Centrul de muzeologie literară „Nicolae Gane“
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a fost salvată de acesta
în vremea asaltului de la Soroca,
pe malul Nistrului
Potcapurile, tichiile, turbanele
ţilindrurile, mitrele, căciulile
au fost cumpărate cu diferite ocazii
din târguri, talciocuri, bazare
Coiful de carton datează din perioada
în care jucam rolul lui Don Quijote
pe scena şcolii
Caftanul l-am primit
premiu literar – este replică
a celui purtat de logofătul-poet Costache Conachi,
pe când se pregătea să candideze
la Tronul Moldovei

Lucian VASILIU

Continuitate (II, variantă)

Mitropolitul Dosoftei
citeşte şi traduce
Cântarea Cântărilor.
Miron Costin citeşte
psalmii traduşi de mitropolitul Dosoftei.
Costache Conachi
citeşte şi cântă
poeme de Miron Costin...
Mihai Eminescu
îi citeşte pe toţi poeţii
care au scris în limba română.
Pe Mihai Eminescu
cine îl citeşte,
don Caesar,
pe maldăre de fân la Ipoteşti?

Declaraţie de avere:
colecţia de chipiuri

Basca mi-a fost dăruită în copilărie
de prozatorul John Steinbeck
Şepcile sunt ale verişorilor mei indo-europeni
de pe malurile Eufrat, Volga, Rin
şi alte iazuri, bălţi, lacuri
Şapca de marinar
cu autografele lui Magellan şi Marco Polo
mi-a fost oferită în dar la Balcic,
după ce am moderat o seară colocvială
dedicată arborelui genealogic al guvidului regal
Pălăria de paie, de apicultor/ prisecar
a aparţinut tatălui meu interbelic –
a fost achiziţionată la Cernăuţi
în vremea studiilor teologice
(probă la dosarul
gimnasticii obligatorii
în Spitalul de Psihiatrie)
Casca de soldat a bunicului Nicolae
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Căciuliţa de noapte a aparţinut unei mătuşi
care citea seară de seară
literatură germană
Boneta este donaţie
de la medicul-scriitor Vasile Voiculescu
pentru unchiul meu, paznic de noapte
al Spitalului „Beldiman” din Bârlad
Fesul lui Caragiale
l-am obţinut
la o licitaţie publică,
după căderea zidului din Berlin –
posed doar această replică târzie
Jobenul mi-a fost dăruit de Matei Vişniec
la plecarea lui definitivă din ţară –
locuia la subsol, în cămăruţa instalatorului,
pe strada Galaţi
Cuşma lui moş Nichifor Coţcariu
a fost purtată un timp
de patafizicianul bucovinean Luca
Descrierea va continua
după o pauză de cafea turcească...

Voce la umbra chiparosului
Eu, Ioan,
vărul lui Iisus,
strămutat în această cetate
împreună cu Maica Maria
Vă îndemn,
scribilor reuniţi
la Sinodul de la Efes,
să nu tulburaţi apa mării
în care a înotat Heracles
să păstrăm
un moment de reculegere
pentru flota persană,
care s-a sinucis
la această întretăiere
de sensuri marine
HYPERION
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Lucian VASILIU

SUBTERANE PO(D)GORENE
(DUPĂ 30 DE ANI. FRAGMENTE DE JURNAL, ANUL 1984)

Motto:
1. STRICT SECRET – 13 decembrie 1982
[...] Lucian Vasiliu este muzeograf la Casa Pogor [...]
Îi place să ducă o viaţă boemă, să trăiască de azi pe mâine
[...] S-a făcut la Casa Pogor o aniversare, la care au venit
poeţi din Bucureşti şi din alte părţi, care au citit poezii.
Virgil Mazilescu şi Petre Stoica au venit cu o săptămână
înainte [...] Majoritatea nu vor să scrie poezii partinice [...]
pentru că sunt nemulţumiţi.
„Marin”
N.B. [...] Vom semnala prima parte la I. J. Iaşi, pentru a
lua măsuri de supraveghere atentă a tinerilor scriitori [...]
(CARTEA ALBĂ A SECURITĂŢII. 1969-1989. Coordonator Mihai Pelin, Bucureşti, Presa Românească, 1996,
pag. 266-267)
2. 114/ SI/ 10.08.1987
COPIE
STRICT SECRET
Ex. nr. 2
[...] VASILIU LUCIAN – lucrat în DUI
(Dosar de urmărire individuală – n.n.)
la problema „Artă-Cultură”.
A fost avertizat în 1984 [...]
ss/ Lt. col. Ştefănescu Ion
Secvenţe din jurnalul anilor 1982-83 au fost publicate
în revista Contrapunct (Bucureşti, an IX, nr. 1-2, ian.febr. 1998), cu o prezentare de Liviu Ioan Stoiciu.Acestea
de acum conţin fragmente din luna ianuarie 1984.

5 ianuarie 1984

Nici nu ninge, nici nu plouă. Încerc să mai scriu. Mă
tentează un poem patriotic profund!
Aş schimba cartea de proză („Mona-Simona-Ramona”),
depusă la editura „Junimea”, cu una de poezie („Dulce şi
amară e sămânţa”).
Cu Iolanda în căutarea unui ginecolog. Pântecele ei dă
semne de fertilitate! Urmarea excursiei pe muntele Ceahlău?
Maidaneza (căţeluşa pe care am botezat-o Luiza) din
parcul de la muzeul „Vasile Pogor” are probleme de sănătate. De unde medic veterinar? Încerc să o oblojesc, pre-
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cum în copilărie, câinii liberi din ograda casei parohiale de
la ţară, între Colinele Tutovei...
Daniel Dimitriu pe la noi, pe la muzeu. Bonom, cumpătat, rafinat. În Almanahul „Convorbiri literare” pe anul
1984 sunt prezent cu două texte ludice semnate cu pseudonimul V. DELAPOGOR (pag. 202), cu un poem („Epistole ale timpului către spirit” – fragmente, pag. 76), text în
care ultimul vers a fost modificat... Astfel, „Acum, eliberat,
pot să mor liniştit, în fiecare seară” a apărut... „pot să trăiesc liniştit, în fiecare seară”. Ce aberaţie! Unde să protestez?
Menţionez echipa almanahului: redactor-şef Corneliu
STURZU. Realizatori: Emil BRUMARU, Nichita DANILOV,
Daniel DIMITRIU, Alexandru DOBRESCU, Lucian DUMBRAVĂ, Georgeta IACOBITZ, Grigore ILISEI, Constantin
PRICOP, Horia ZILIERU, Eugenia COLMAN, Ana VÂLCU.
La pag. 203 regăsesc parte dintre parodiile propuse lui
Daniel Dimitriu:
PARODII
Lui Tudor GEORGE
RUGBYST AM FOST
Rugbyst am fost. Şi pe teren, din zori
Cu talpa goală, numai în chiloţi
Mă hârjoneam cu umbra; uneori
Placam armate-ntregi de vizigoţi.
Atlet de rasă, cu muşchii de opal
Îngenunchiam orice-adversar stângaci,
Apoi făceam un tur de stadion, ci triumfal
În spate chiar cu doi ciraci.
Ca un rugbyst, am sărutat pământul
Crescând în fir de iarbă pe gazon
La-ntrecere cu Eros, sărutându-l
Pe frunte, pe guriţă, pe breton.
Cu galii m-am bătut, şi i-am învins,
Cocoşul lor, ci l-am făcut friptură.
O, ani frumoşi, de barbă voi m-aţi prins
M-aţi sărutat ca târfele pe gură.
Frumos a fost, o, Doamne, ca rugbyst
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S-au stins acele toamne desuete.
Acum ori sunt, ori nu mai sunt, ci trist
Din când în când plachez paharele cochete.
Lui Virgil MAZILESCU
TE ROG
te rog oferă-mi şansa să ne întâlnim
te rog oferă-mi oferta
mâine seară de preferinţă la umbra
unei sticle de votcă
am să vin fără cravată aşa cum îmi
stătea bine din naştere
îmbrăcat cu o haină transparentă
prin care să se vadă bătăile inimii mele
frumoase din naştere
simplu voi coborî din dirijabil
cu un pahar de votcă în mâna stângă
să mă poţi recunoaşte imediat
te rog
te rog oferă-mi oferta la orice
oră vei vrea
chiar şi la umbra unei sticle goale
dar de votcă.
Lui Ovidiu GENARU
IARBĂ BARBĂ ŞI IAR BĂ
Plouă la Bacău cu găletuşa şi noi ardem
chibrituri în scrumiera memorială şi noi
visăm amazoane pe malul trotuşului e vreme de
prins paianjeni pe umărul gol al nevestei e vreme
de dereticat prin cămările poetei tinere aruncă mai
bine tu un pumn de naftalină între cămăşile
ereziilor mele şi lasă ploaia să plouă
şi galinaceele să ne ouă şi rupe testamentul şi nu
mai visa moşteniri mai bine unge-ţi roţile la
bicicletă şi ieşi puţin în preajma abatorului să vezi
cum umblă cei morţi călare pe cai morţi şi-apoi
întoarce-te acasă prin ganguri şi dughene şi
aşteaptă ca pisicile
să facă dragoste prin iarba barbei tale provinciale
Lui Nicolae TURTUREANU
ZIGZAG
Trece juna
o săgeată fără vârf
dacă ea nu mă ocheşte
o nimeresc eu
exact în sânul ateu
ştiu că ea merge în zigzag
de aceea o urmăresc şi eu în zigzag
cum vă e vouă mai drag
dar iată trece juna iar
şi mă săgetează şi mă nimereşte
ca un caporal în permisie
umblă această jună femeie
prin câmpiile elizee
de aceea voi trage la acest han
de aceea voi trage la această masă
şi voi bea o litră cu Anton Pann
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Trece juna
mătrăguna
prin frunziş
eu pasc pe mai departe turma
îngerilor pe furiş
şi mă culc
şi nu mai dorm
şi mă culc însângerat
şi mă scol tot treaz de beat
Deodată se înalţă în înălţimi
cincizeci de mii de heruvimi
deodată se înalţă femeile una şi una
care dintre ele o fi juna?
Ochesc aşadar la întâmplare
în zigzag
una singură ţipă şi cade
dintre atâtea june monade
dar nu aterizează la mine în braţe,
cumsecade
şi tot o aştept o mai aştept
cu mâinile cruce pe piept
Şi iat-o, înmiresmată şi pură
ca o arătură
juna apare printr-o spărtură
şi vine şi mă sărută pe gură
AH! cum îmi fură
şi cea din urmă îmbucătură
Lui Nichita DANILOV
REGISTRU CARTEZIAN
Un bărbat încă bărbat
adică cu barbă
stă în faţa unui registru metafizic
şi scrie într-un registru cartezian.
Bărbatul încă bărbat
poartă tricou maiou şi sandale romane
În faţa registrului său
e un alt registru.
Dincolo de al doilea registru
se află al treilea registru
Dincolo de al treilea registru se află
următorul registru.
Câte un corb se înalţă, bate din aripi
fâlfâie în linişte
pe câmpul mare şi cam negru.
Bărbatul încă bărbat
priveşte prin monoclu.
Ochii lui sunt,
mâinile lui există.
Deasupra lui atârnă un pendul
din craniu de dinozaur.
În faţa lui e un registru,
în spatele registrului el stă şi scrie
Ne aflăm în anul 1983 de după Cristos
Bărbatul încă bărbat
adică cu barbă
se numeşte Nichita Danilov.
Deasupra lui atârnă un pendul
din craniu de dinozaur. Pendulul
HYPERION
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bate de 12 ori, semn că sunt orele 13.
Bărbatul încă bărbat
caligrafiază atent în registru:
„Ne aflăm în anul 1982 de după Cristos
la orele 13,
clipă în care Nichita Danilov scrie despre
decapitarea lui Atichin Volinad”.
Se aud îngerii cum cad din ceruri
peste un câmp cam negru unde
un bărbat încă bărbat scrie
într-un registru cartezian.
*
*
*
Lecturile muzeografului:
De săptămâni în şir, cu excepţia unor scurte întreruperi,
n-am mai pronunţat un singur cuvânt: singurătatea mea
se închide în sfârşit, şi mă aflu în travaliu/ muncă precum
sâmburele în fruct (R.M. RILKE)
*
A arde tot ce am adorat şi a adora tot ce am ars (TOLSTOI). Îmi amintesc cum am incendiat la containerul din
Piaţa agricolă „Nicolina” primul ceaslov-jurnal (perioada
1974 – repartiţia mea ca bibliotecar la Institutul Politehnic „Asachi” din Iaşi – până în toamna anului 1981, când a
apărut volumul de debut „Mona-Monada”, cu scandal, delaţiuni, ameninţări că voi rămâne fără slujba de muzeograf
de la Casa Pogor...). Scriam prea „liber”, revoltat, încrâncenat... Unde mă trezeam? Periclitam existenţa proaspetei mele familii iolandiene.
*
Cum mulo peperit: când va făta măgarul! Mi-a plăcut
latina. Îmi amintesc orele cu doamna Kraus (sau Craus?),
cu scandări, etimologie, istorii colocviale. La Liceul nr. 1,
din Dealul Morilor, la Bârlad, în ani de destindere (19681972; din 1971 începuse teroarea Revoluţiei culturale, de
inspiraţie nord-coreeană)...
*
În aer timpu-i despărţit de ore
Ca de mireasma lor nişte garoafe...
			(ARGHEZI)

7 ianuarie

Cu câteva ceasuri înainte de a mă fi născut mama Elisabeta. Saveta (cum o alintau fraţi şi surori, 13 la număr, din
care au supravieţuit 9 războiului). Mâine voi împlini 30 de
ani!... Vai, vai, ce vârstă grea, densă!
Cu Iolanda la domnul doctor Dragoş Dragomir (bârlădean,
atlet al medicinei), la Spitalul de pe strada Cuza-Vodă (clădire veche şi anexă nouă, modernă, lângă Teatrul Naţional,
pe locul unde odinioară se afla o veche biserică, Dancu...).
Iolanda este însărcinată (1 lună şi 1 săptămână!)... Mă
bucur de parcă urmează a mă naşte eu însumi. Cu atât mai
mult, cu cât sunt vremuri grele. Va fi o nouă încercare de a
survola... insurvolabilul!
Ieri ne-au vizitat, cu bunătăţi, socrii. Le-am oferit şi noi
ţigări Kent, coniac, suc... Doar tocmai primisem banii pe
volumul de versuri „Despre felul cum înaintez”, de la edi-
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tura Albatros. Prin poştă, mandat: 10.800 lei (Fondul literar
al Uniunii Scriitorilor, Bucureşti).
Poştaşul mi-a adus mandatul cu suma de 10.843 şi 50 de
bani de la FONDUL LITERAR (Bucureşti, strada Nuferilor,
1 Sector 1). Sunt drepturile de autor pentru Despre felul cum
înaintez, cartea de versuri de la editura „Albatros”. Ataşez
cuponul cu socoteala în cerneală:
Vasiliu Lucian
Ed. Albatros
12.425 –
1.212 imp.
60 imp. C
249 – 20%
60,50 taxe p.
_____________
10.843,50
Îi ofer poştaşului mărunţeii, precum şi o pungă cu nuci
din proviziile păstrate de la mama.
Este a doua oară, după banii de pe „Mona-Monada” când
simt că am muncit în afara orelor oficiale de muncă la stat!
Trăiască libera creaţie şi producţie intelectuală...
*
Primesc, de la Aurel Dumitraşcu, prietenul de la Borca
(Valea Sabasei) urări de mulţi ani şi un poem dedicat (mâine
este ziua mea, el ştie, corespondăm intens epistolar, când nu
avem ocazia să convorbim direct, până în zori...):
AN DE GRAŢIE
Lui Lucian Vasiliu
– Isolda umbla prin grădina copou
şi întreba cine îl cunoaşte pe
ştefan a petrei care-i pierduse
ca ultimul neruşinat partiturile de la
o capodoperă a lui wagner
însă târgoveţii şi servitoarele de prin parc
spuneau că n-au auzit de acest ştefan
că nu cunosc decât pe mircea vintilă
şi „Muncă, Marfă, Bani” de karl marx
trebuie înţeleasă descumpănirea isoldei
(tristan muncea pe atunci la încărcatul vagoanelor)
întrucât ea nu găsise lumea mai bună
decât o lăsase pateticul nostru dumnezeu
şi fericirea e miserabilă când nu mai crezi
în revoluţii când nu mai întrebi necunoscuţii
de ce se pierd partiturile domnului wagner
ca o nebună umbla isolda prin grădina copou
studenţii îl citeau pe descartes chivuţele
vindeau numai plăpumi
„e un an de graţie” ziceau teii
Şi toţi întorceau capetele
Când se oprea în staţii tramvaiul.
Aurel Dumitraşcu
*
Lecturile muzeografului:
Să spui lucruri obişnuite, vechi de mii de ani, să le spui
însă altfel – asta-i o artă grea, este chiar aproape toată
arta (Al. PHILIPPIDE)
Din versurile grecului ELYTIS:
Gura ta vorbeşte cu patru sute de trandafiri [...]

Invitatul revistei

Ce frumos miroase în jurul meu deznădejdea [...]
De-ar avea nostalgia trup s-o împing pe fereastră...
*
BOGOMILII – sectă eretică născută/ apărută în Asia
Mică din fuziunea creştinilor cu dualismul persan. Bulgaria
(Bogomil, sec. X), Italia (patarini), Germania (cathari) – am
un coleg cu numele... Cătărău!, Franţa (albigensii). Refuzau
CRUCEA şi VECHIUL TESTAMENT. Doctrina pleacă de
la antagonismul dintre DUMNEZEU ca principiu al binelui
(SUFLETUL OMULUI) şi SATANA (în TRUP – principiul
răului). Predicau asceza. Dispreţuiau bunurile pămâneşti...
*
În FISIOLOGUL (geneză în EGIPT) se spune că PELICANUL (îmi amintesc de poemul lui Mihai Ursachi!) îşi sfâşie pieptul pentru ca din sângele lui să-şi hrănească puii (este
interpretat ca simbol al Mântuitorului, care prin răstignire a
eliberat omenirea de păcatul primitiv).
*
Vom avea FIU sau FIICĂ! Mi-aş dori mulţi copii, să fac
şcoală şi sport cu ei. Cât cuprinde! Îmi voi sfâşia pieptul pentru ei, ca pelicanul...

10 ianuarie

După Bobotează, după Sfântul Ion. Mulţi ani fratelui mai
mare, Ion de... Bârlad!
Pe 8 ianuarie am împlinit 30 de ani! I-am „sărbătorit”
acasă, în „garsoniera” Politehnicii „Asachi”, împreună cu
Iolanda şi socrii Alexandra şi Stelian Dospinescu. Apoi la
slujbă, la Muzeul „Pogor”, cumva frugal (sunt un fel de Prâslea pe lângă veteranii muzeografiei literare: Dumitru Vacariu,
un rafinat om şi cărturar, „scriitor pentru copii”, după vorba
prozatorului Stelian Baboi; Constantin Liviu Rusu, fermecător, năvalnic, pragmatic, naşul nostru de cununie improvizată printre şantiere, la o biserică ascunsă vederii, în cartierul Păcurari; Constantin Parascan, pe care îl ajut, îl secondez în organizarea cenaclului „Junimea”, coordonat, olimpian, de Daniel Dimitriu).
Voi fi prezent cu texte în nr. 100 al revistei sutdenţeşti
„Dialog”. Este singura grupare la care am participat cu toată
inima (1977-1981, ca redactor, ucenic la... Al. Călinescu, în
echipă cu Luca Piţu şi alţi combatanţi... europeni).
De astăzi, Iolanda face practică la noi, la muzeu. Studenţii repartizaţi, coordonaţi de prozatorul-muzeograf Constantin Parascan, dau o mână de ajutor la reaşezarea bibliotecii instituţiei muzeale, precum şi la transcrierea unor Prelecţiuni susţinute la „Junimea” de la „Pogor” (fiul şi tatăl)...
Ninge şi e frumos parcul nostru junimist!
Bat la maşina de scris a instituţiei. O folosim pe rând, cei
trei condeieri: Vacariu, Parascan, Vasiliu; C.L. Rusu este dedicat fotografiei, artei plastice, colecţiilor, chestiunilor tehnice,
care pe noi, ceilalţi, ne depăşesc. Articulez al treilea volum
de poeme, Fiul Omului! Aştept să văd ce se va întâmpla şi
cu microromanul Mona-Simona-Ramona depus la editura
„Junimea” (Andi Andrieş).
Asaltat de tineri interesaţi de Atelierul „Junimea de duminică” (poezie; de proză se ocupă C. Parascan), în bârlogul meu de muzeograf (o cămăruţă pe care am tapetat-o cu
afişe). Mi-am construit singur două banchete de lemn negru
vopsit, pentru oaspeţi, dar şi pentru şalele mele în suferinţă
– discopatie din vremea stagiului militar, accentuată cât am
fost bibliotecar la subsolul umed al universităţii tehnice, dar

Invitatul revistei
https://biblioteca-digitala.ro

şi aici, în clădirea-anexă administrativă a muzeului Junimii
ieşene. Au fost prezenţi în această matinală duminică: Irina
Andone, Iulia Deloiu, Dumitru Agachi, Florin Zamfirescu,
Dan Giosu, Vasilian Doboş (de la Bârlad) ş.a. Elevi şi studenţi, în principal, cu preocupări literare. E un fel de cenaclu
neoficial, de pregătiri de lansare a unor nume pentru... cenaclul oficial, Junimea lui Daniel Dimitriu. Citim, dialogăm,
polemizăm... Ne cunoaştem, ne stimulăm... Le prezint cărţi
(noi sau vechi), în linia normalităţii culturale, le împrumut
acasă unora dintre ei, stimulând preocuparea pentru lucruri
semnificative, ca reacţie la conjuncturalul politizat deseori.
Se anunţă iar vremuri grele la slujba mea de la Complexul Muzeistic, secţia Muzeul de literatură a/ al Moldovei!
Sper să fie bine, DOAMNE!
Aseară, acasă (în cartierul proletar „Nicolina”, bloc de
supravieţuire, un fel de cămin, cu universitari şi angajaţi ai
instituţiilor de învăţământ superior, parter, o cămăruţă cu un
grup sanitar într-un colţ...). Sărbătoare colocvială cu nemţeanul frate Aurel (fratele meu de la Bârlad este celălalt...
Aurel!) Dumitraşcu (student la fără, în Iaşi, la Litere) şi cu
Luca Piţu (capricorn şi el, de 14 ianuarie!). Iolanda cam debusolată de sarcină... Foarte sensibilă... O doresc mai înţeleaptă
în aceste vremuri tulburi.
Am încheiat de bătut la maşină volumul al treilea de versuri (ezit între Dulce şi amară e sămânţa şi Fiul Omului).
Îl voi depune la editura „Cartea Românească” din Bucureşti
(deşi nu sunt membru al Uniunii Scriitorilor!).
Text pentru Opinia studenţească (Valeriu Gherghel). Îl
prezint pe elevul de la Liceul de Informatică Nucu Florea.
Este prieten cu Irina Andone. Mi-au fost recomandaţi pentru „Cenaclul de duminică” de profesorul de română Emil
Alexandrescu. Pe cât pot, îi promovez pe cei tineri, serioşi,
dedicaţi, incomozi...
Aşteptăm CASA (un apartament cu două camere, promis pe lista de aşteptare, ca slujbaş al Complexului Muzeistic Iaşi, director Ion Arhip, şef de secţie Dumitru Vacariu).
De la Comitetul de cultură există făgăduiala de susţinere din
partea preşedintelui Pavel Florea). Aşteptăm COPILUL! Îi
trebuie o cameră îngeraşului!
Bine că a mai nins puţin...
*
Lecturile muzeografului:
Pe noptieră, în aceste nopţi: Ştefan HEYM (Relatare
despre regele David), Stig DAGERMAN (Urme de paşi sub
apă) şi Herman HESSE (Narziss und Goldmund).
*
Dicţionar. Apostat: trădător faţă de Dumnezeu; taumaturg: vrăjitor, făcător de minuni; mansuetudine: blândeţe, milă, îngăduinţă, răbdare; într-un text vechi: hagiica
pentru gagica!
*
Mitul androginului ilustrează o credinţă destul de răspândită: perfecţiunea umană, identificată în strămoşul
mitic, comportă o unitate, care este în acelaşi timp o totalitate. (Mircea ELIADE)
*
Filosofia este pregătire pentru moarte (PLATON)
*
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Teoriile noastre nu au nimic nou şi nu ţin de vremurile
de azi; ele au fost enunţate de mult, fără să fie însă dezvoltate şi noi nu suntem decât exegeţii acestor vechi doctrine... (PLATON)

15 ianuarie

ZIUA EMINESCU. Azi, la muzeul „Vasile Pogor”, în
chilia mea de muzeograf literar, încă o şedinţă Junimea de
duminică... Din păcate, se pare că Valeriu Gherghel, amicul
nostru (şi de partide de fotbal – joacă foarte bine în poartă!)
nu poate să publice în revista Opinia studenţească grupajele
de versuri ale junilor din atelierul nostru de potcovit inorogi.
Chestiune de cenzură la Casa Studenţilor (U.A.S.C.R.)?
Aseară, Iolanda (DANOLIA-IOLANDA) în vizită la colegele de la căminul studenţesc. Deh, ca viitoare mamă! Eu cu
Luca Piţu şi Aurora, în vizită la prof. univ. Ion Condrea, politehnist, bârlădean la origine, colecţionar, iubitor de arte şi de
prieteni spirituali. Ne delectează cu bunătăţi (excelente ceaiuri, între altele!), dialogăm relaxat, despre cărţi, autori şi vremuri... boemiste la bloc, precum noi, într-un spaţiu doldora de
reviste şi cărţi (de ieri şi de azi)... E un fel de Mecena pentru
câţiva dintre noi, în aceste zile crispate de iarnă friguroasă...
*
Lecturile muzeografului:
DE CE CRED ÎN EMINESCU. POETUL JUNE
(schiţă de text)
■ Nu i-ar strica poetului june 1-2 ani de studiu în străinătate. Nu ar juca poker pe-acolo...
■ Pentru Ion Creangă, Iaşul era Parisul vremii lui. Cartierul Ţicău: Montmartre...
■ Poeţi contemporani importanţi, care să predea la
Universitate liber. Cursuri şi seminarii cu scriitori precum Mihai Ursachi sau Dan Laurenţiu, Mircea Ciobanu
sau Cezar Ivănescu...
■ Poetul june să scrie temeinic. Să exerseze mult, să
publice puţin, având în vedere OPERA (lecţia eminesciană, laboratorul alchimic).
■ Cărţile de citit pentru poetul june se găsesc mai puţin
în librăriile de acum, ci mai mult în biblioteci (publice sau
personale), în arhive, în anticariate...
■ Impostură. Mediocritate. Confuzie de valori. Cui
folosesc?
■ Împotriva modei poetice. A devansa gustul publicului.
■ Mi-ar creşte cota de popularitate dacă m-aş sinucide, dacă aş divorţa, dacă aş face puşcărie ş.a.? La ce folos?
■ Poetul trăieşte în continuare (chiar dacă deseori, discontinuu...), are ascendenţi, arbore genealogic.
■ Pentru mine nu este valabil UBI BENE, IBI PATRIA!
Poate pentru frizeri, nu pentru poeţi!
■ România este TROIŢA EUROPEI, îmi pare mie. O
mai fi spus-o cineva?
■ Confini de acum, pentru mine: Eminescu şi Bacovia,
Blaga şi Voiculescu, Tonegaru şi Emil Botta, Geo Dumitrescu şi Nichita Stănescu, Cezar Ivănescu şi Grigore Vieru
(de... dincolo...) ş.a. Acum gândesc altfel, la 30 de ani! Dar
la 50? (dacă voi ajunge...).
■ Poezia ca stare de androginitate primordială. Dialog
cu înaltele feţe ale neantului!
■ Adjectivita semnalează lipsa ideilor.
■ Poezie ironică (socratiană), livrescă, parodică, persiflantă?
■ Poetul ca marcă a libertăţii, a demnităţii, a verticalităţii. Deşi, paradoxal, e un fragil, un vulnerabil, un palid
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prinţ... Poetul nu e o trestie gânditoare, pascaliană, e o îndoială gânditoare, hamangiană...
■ Să nu experimentez facil, să nu cedez ispitelor conjuncturale.
■ Poetul e un etern autodidact...
*
Acum, la 30 de ani, îmi dau seama de ce tatăl meu Ştefan, preot interbelic de ţară (absolvent de Teologie la Cernăuţi, actualmente Ucraina), ezita să ne cumpere cărţi (am
fost trei băieţi în familie, eu – mijlociul!), să achiziţioneze
volume pe care le solicitam în copilărie, în satul situat în
triunghiul format de oraşele Bârlad, Vaslui şi Bacău. Nu
exista librărie, doar din când în când apăreau „cărţi” pe rafturile cu ulei, zahăr, făină şi biscuiţi de la singura cooperativă din cătunul Ruşi. Se numea Ruşi nu fiindcă era acolo
o populaţie slavă, ci pentru că se aşezaseră câţiva basarabeni, moldoveni de est, numiţi de localnici „ruşi” – adică
din Imperiul Rusia, rămaşi, răniţi, bolnavi sau pur şi simplu pribegi, după retragerile armate, urmare Războiului de
Independenţă, din Bulgaria anului 1877... Tatăl meu, bârlădean neam de neamul lui, mi-a oferit aceste explicaţii, pe
când eram elev de liceu.
Cărţile aflate în vânzare erau realist-socialiste, proletcultiste. Este vorba despre perioada 1955-1964 (în 1964,
toamna ne-am mutat la Bârlad). Multe traduse din sovietica vecină. Tata ştia că sunt propagandă şi ne îmbia cu Ion
Creangă, Ispirescu, Slavici. Părintele meu avusese o bibliotecă uriaşă! Parte fusese incendiată de noii ocupanţi, în
cârdăşie cu autorităţile locale, parte fusese îngropată, în
secret, împreună cu un văr, Dumitru Curelaru, într-o „tranşee” săpată sub uriaşul pat de nuc din cămară (– încăpea
toată familia în acel pat imens solid şi simplu construit)...
Cred că prin 1960-1961 am îndrăznit şi am cumpărat,
de capul meu, pe banii de pe ouăle din coteţele bunicii, un
volum ochios: Baba Iarna intră-n sat (de Otilia Cazimir).
Tata a acceptat, tacit, achiziţia mea... poetică. Oricum, volumul, trecut prin mâinile celor trei fii, încă miroase şi acum
a gazul de odinioară al cooperativei săteşti.

18 ianuarie

M-am gândit la încă un titlu: Danolia (Iolanda) şi alte
fulguraţii (pentru al treilea volum de versuri).
Incident cu C. Parascan la atelierul meu „Junimea de
duminică”. Am principii şi sunt ferm în anumite chestiuni. Orgoliile îşi fac de cap deseori! Nu încap două săbii
ascuţite într-o teacă! Suntem prieteni, totuşi, împărţim...
duminicile muzeal-literare şi maşina de scris a instituţiei!
Am început un fel de simfonie poetică (SUBLIMA
EVADARE. Starea I: amintiri prenatale). Merge bine
acum, la început de an, construcţia mea hibernală şi infernală. Dacă aş avea mai multă vreme la îndemână maşina
de scris de la muzeu! (Mama, după spusele fraţilor mei,
adună parale, gologani, creiţari... în ascuns, să-mi cumpere multdoritul instrument de lucru – se găsesc greu
şi sunt scumpe, trebuie înregistrate oficial...).
Vreme rece. Acasă, în cămăruţa – „garsonieră” este
intimitate perfectă cu Iolanda. Îi „cercetez” pântecul
şi convorbesc... mut, cu Viitorul! De aici şi începutul
de poem amplu, un fel de proiecţie a mea în pântecele
soţiei, ca viitor prunc al ei!!! Deh! Poezie...
Asaltat, în continuare, la slujbă, de fel de fel de
„amici”... Este multă invidie, suspiciune, chiar ură. În
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oraşul nostru cu peste 300.000 de locuitori sunt multe
urechi şi timpane... Făţărnicie, duplicitate, perfidie! Mă
expun! N-am unde să mă refugiez. Lucrez în relaţie cu
publicul. Prezint grupurilor de vizitatori circa 200 de ani
de istorie a literaturii, în modul meu subiectiv, uneori
riscant, ostentativ faţă de clişee, mai aproape de discursul interbelic decât de cel... cotidian. Aceasta este natura
profesiei mele (pentru care am emoţii: continuă ameninţările, insinuante, explicite, repetate...).
Sunt, se pare, şanse să ne mutăm într-un apartament
de 2 camere (nedecomandate), la ultimul etaj, într-un
bloc vechi de pe strada Tudor Vladimirescu (intersecţia Bucşinescu – nume de poet paşoptist, uitat de lumea
noastră!). Criticul de artă, muzeograful consacrat Claudiu Paradais va primi repartiţie pentru 3 camere (deşi
nu are copii) într-un bloc nou, de elită, care se construieşte în preajma casei mitropolitului Dosoftei (secţie de
literatură română veche a Muzeului de literatură – operă
a domnului Dumitru Vacariu, magistru drag din multe
puncte de vedere, fost deţinut politic sau, cum îi spun
glumind „absolvent al Universităţilor Oxford şi Cambridge, la cules de stuf în deltă!”).

21 ianuarie

Text de prezentare, în Opinia studenţească (în sfârşit, Valeriu Gherghel a reuşit o deblocare...), pentru Ovidiu Nimigean:
Fulgurante poeme, deseori premeditat incongruente, dispune (grafic) în răspăr, uzând de o sintaxă
sincopată (care ar sugera, parcă, întreruperea bătăilor inimii), scrie Ovidiu Nimigean, student în anul I
al Facultăţii de filologie din Iaşi, ardelean cu o mustăcioară episodic-labişiană.
Hieratice, textele sale se constituie într-o luptă a
poetului tânăr cu metafora (replică, oare, la ambigua „Luptă a lui Iacob cu îngerul"?!?). E o luptă asumată cu gravitate, conţinând, deopotrivă, răsăritul
şi apusul cuvintelor.
„Şi e destulă poezie pentru/ a mai trăi frumos...”,
declamă autorul ei.
În acelaşi număr 1 (an XI, Iaşi) al Opiniei studenţeşti
semnează, între alţii, în ordinea paginării, Luca Piţu,
Gheorghe Grigurcu, Liviu Antonesei, Valentin F. Mihăiescu, Nichita Danilov... Colectivul de redacţie (selectiv): Dumitru Pană (redactor-şef ), Daniel Condurache,
Valeriu Gherghel (redactori şefi adj.), Florin Zamfirescu
(secretar responsabil de redacţie). Tehnoredactor: Silviu
Lupescu. Adresa: Casa de cultură a tineretului şi studenţilor, str. F. Engels, nr. 30.
Întrevedere frumoasă şi îndelungată cu familiile care
m-au adoptat, Dospinescu (părinţii Iolandei) şi Savin
(bunicii de la Huşi, stabiliţi în Iaşi, târg unde Iolanda
a adăstat de multe ori în vacanţă, iar tatăl meu a fost...
seminarist interbelic). Eu, practic, din 1984, momentul
când am fost repartizat în Iaşi (la cererea mea accentuată, ca şef de promoţie la... Bucureşti!), am fost orfanul
cetăţii. Rudele mele sunt răspândite la Galaţi, la Bucureşti, în Transilvania. La Iaşi, doar... Creangă, Pogor,
Gane, alţi junimişti toleranţi cu bietul de mine!
Vreme mohorâtă. Ieri, un vag cutremur, anunţat şi
comentat la TV Chişinău (mă uit mai mult pe progra-
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mul R.S.S. Moldova, la micul meu televizor de cameră,
marca „Sport”, alb-negru, pistruiat şi bolând...).
Mi-e dor de acasă, de ai mei. De fiecare dată când vine
vorba despre cutremure mă gândesc la satul natal, la devastatorul cutremur din 1940, despre care mama ne-a vorbit
totdeauna cu înfiorare şi tulburare.
După „disputa” cu colegul de muzeografie Constantin Parascan, am adâncit separarea cenaclurilor noastre
de... birou. El cu proza, eu cu poezia! Junimiştii să aleagă!
Iolanda a dat lucrare dificilă cu exigentul nostru magistru, eminescologul Dumitru Irimia. Sarcina înaintează
bine... Ca şi exerciţiile mele poetice pe tema (pre)natalităţii
(Sublima evadare)... Dulcea studenţică învaţă toată ziua
în bârlogul nostru de lângă piaţa alimentară „Nicolina”...
Nu am veşti de la editura „Junimea” despre romanul
depus cu luni în urmă. Sper să nu am necazuri. Domnul Virgil Cuţitaru pe care l-am ajutat, prin participare şi comentarii, la câteva şedinţe ale cenaclului literar „Mihai Eminescu” de la Casa de Cultură a Studenţilor (am abandonat, în favoarea „Junimii” de la Pogor a lui Daniel Dimitriu!), domnul redactor de unică editură moldavă zice că
nu pot înlocui propunerea de roman cu un volum de versuri. Mă gândeam să retrag proza, să o dezvolt, dacă tot
este gata o carte de versuri articulată... Terori... editoriale!
*

Lecturile muzeografului:
... Foarte probabil şi cuvântul asin, din textele religioase, începând cu Coresi, este şi el un neologism al traducătorilor epocii.
Pe când măgar, onagru şi colun sunt toate cuvinte
străine (în special bulgăreşti), cal, harmasar, iapă, bou,
vacă, viţel, porc, scroafă, berbec, oaie, miel, capră, cerb,
lup, urs, mistreţ sunt toate de origine latină.
Toate aceste fapte ne arată că la noi magarul nu-i
autohton... (G. PASCU, în: Revista critică, nr. 2-3, 1937,
Iaşi)

25 ianuarie

Zi de salariu. Din fericire, graţie ajutoarelor tătărăşene
(Dospinescu şi Savin), reuşim să o scoatem la capăt... mai
ales că vom fi... trei!
Epistole de la bunii prieteni Marta Petreu (din Cluj,
aflată la a doua carte) şi Aurel Dumitraşcu.
Zi de zi de serviciu la muzeu. Îndrumare şi lecturi.
Ieri, un drum scurt, cu Vasilian Doboş, la revista „Convorbiri literare”. Noutăţi? Valeriu Stancu redactor la „Cronica”, după un timp de navetă Iaşi-Paşcani (profesor). Nici
un răspuns de la editură în legătură cu volumul de proză.
Evazionism. Tăcere. Amânări...
Aştept certitudini în legătură cu promisa... casă/ apartament, spre a mă aşterne altfel pe lucru, spre a-l creşte
pe cel/ cea care va veni... Tot visăm casă, casă, casă! Cu
pântecul la gură, iolandian...

27 ianuarie

Ieri, 26 ianuarie, l-am sărbătorit... muzeograficeşte
pe colegul şi prietenul Constantin Parascan. Ştim să fim
solidari! În afară de convivii Vacariu şi Rusu, au fost prezenţi Daniel Dimitriu şi Dan Florin Popescu (tânăr prozator junimist şi... economist).
HYPERION
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Ne-am cumpărat blugi, cu Iolanda. Alt tip de... solidaritate!
Am scris, pentru „Convorbiri literare”, despre a doua
carte a Martei Petreu (temeinică!). O voi duce lui Alexandru Dobrescu pentru publicare.
Vreme închisă. Astăzi deschidem cenaclul consacrat,
Junimea de la Pogor, ca de obicei, în ianuarie, după sărbătorile de iarnă, când revin elevii şi studenţii în bibliotecile Iaşiului!

29 ianuarie

Aseară, cu Iolanda, viitoare mamă, în cartierul Tătăraşi,
la cei dragi. Ne înţelegem de minune. De-ar ţine!
Şedinţa 123 a „Junimii” (consemnez, într-un registru
mare, parte dintre adunările cenacliere, când lipseşte „scribul” oficial, Nicolae Purcaru!). 25 de participanţi (între cei
mai semnificativi: Daniel Dimitriu, Constantin Parascan,
Daniel Lascu, Cassian Maria Spiridon, George Ceauşu).
Lecturi: Marilena Istrate (studentă la Litere), Bianca Marcovici (inginer) şi Dorel Istrate, soţul Marilenei, student
la Litere. Toţi au citit poezie!
În paralel cu „Junimea” mare, „antrenez”, duminica
dimineaţă, tineri preocupaţi de creaţie şi lectură, în chilia mea de muzeograf. După împărţirea mini-cenaclurilor
cu C. Parascan, mi-am făcut, începând cu acest an, propriul caiet (şcolar) cu DOSARUL MEMBRILOR. Prima
înscrisă este Petronela Gogescu, elevă în clasa a IX-a la
Liceul „Emil Racoviţă”.
Maşina de scris este „înfiată” de C. Parascan. Transcrie
al treilea lui roman. Eu citesc pe ruptele, extrag, consemnez, proiectez... Voi începe travaliul la temele de cercetare.
Zile întunecate, meteo. Se străduieşte să ningă...
*

Lecturile muzeografului:
Subsemnatul D.A. Mavrocordat în videre de a liquida
averea mea am însercinat întru aceasta pe D-nii avocaţi Gr. N. Macry şi A.I. Drăghici din Iaşi, cari singuri
sau împreună vor trata despre condiţiunele de venzări.
Imobilele ce au a fi vendute sunt:
1) Moşia Sengerii, comuna Gropniţa, judeţul Iaşi.
2) Moşiile Storeşti şi Vlădenii, comunele Rădenii
şi Storeştii, judeţul Botoşani (aceste moşii se vând şi a
parte).
3) Casele strada Seulescu.
4) Hotel pronomit Ilie Armanu, cu dughenile din
strada Baston Iaşi;
5) Localul cu materialul (Hotel Europa), Strada Mare
Iaşi.
D.A. MAVROCORDAT
10 Noembrie 1888
(În: ziarul Curierul, an XVII, nr. 7, 18/ 30 ian. 1889,
pag. 3)
*

În acelaşi număr al ziarului realizat de Theodor
Balassan, încă un „anunciu” simpatic:
În pivniţa din via sub-iscălitului, aflătoare lângă
monastirea Socola, având peste două mii vedre vin alb
şi roş din recolta anului 1888, care vin este din soiuri de
viţe de poamă, adusă nu de mult din străinătate, anume:
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bordeaux, grasă de Cotnari, pe fragi, busuioacă, malvoazie şi altele [...]
Dorind a vinde cu preţ foarte moderat, atât fânul
cât şi vinul, amatorili a cumpăra vor bine-voi a se înţălege cu sub-iscălitul, care şede în casele de lângă feredeul pronumit turcesc.
Neculai CIUCĂ

31 ianuarie

Am citit, zilele acestea cronici, recenzii, adnotări la
volumul „Despre felul cum înaintez”, semnate de Eugen
Simion (în România literară), Ioan Buduca (în Viaţa studenţească), Radu G. Ţeposu şi Ion Murgeanu (în Tribuna
României), Ioan Holban (în Flacăra Iaşului), Val Condurache (în Convorbiri literare). Din fericire, nu ducem
lipsă de cititori profesionişti, de critici literari de calitate!
Continuă rubrica mea Exerciţii de tragere (în complicitate cu Daniel Dimitriu, semnez cu pseudonimul...
JUNIMIST), rubrică începută în nr. 5, din mai 1983. Conţine extrase din lecturile mele (presă veche, arhivă, texte,
cărţi, autori uitaţi sau ignoraţi, lucruri mai puţin... ştiute
şi... comode.).
Sunt la slujbă şi nu-mi aflu ritmul. Fără maşină de scris
sunt paralizat! Citesc pe ruptele, ca muzeograf care are de
prezentat publicului kilometri de literatură, după ce am
avut trei grupuri de vizitatori foarte interesaţi! Am răguşit un pic, prin cele multe saloane paşoptiste, junimiste,
interbelice! Una e să prezinţi Bojdeuca lui Ion Creangă
şi alta ditai conacul familiilor Cerchez-Pogor-Brătianu!
Câinele Jacques (sau Jack – de la Iacob Negruzzi, junimistă reîntrupare... canină, negru şi tandru!), dulăul meu
favorit între maidanezii parcului muzeografic, doarme la
picioarele mele, tresărind prin somn, sub birou. O fi visând
o seară la „Junimea” veche, unde doamnele nu aveau acces?
Frumoase zile cu Iolanda, acasă. Pântecul ei creşte,
precum cozonacii bunicii, de Paşti! Am ajuns să mă simt
bine ca viitor tată, la 30 de ani!
Lecturile muzeografului:
Jean CALVIN, reformatorul religios (începutul sec.
al XVI-lea, Geneva) susţinea, printre altele, întemeierea primului stat al lui Dumnezeu pe pământ. Cu stricte
reguli. Propunea uciderea bucuriei de a trăi, bucuria artei.
Omul, zicea elveţianul de origine franceză, este „o fiară,
o scârnăvie”... Să fie mereu supravegheat, pedepsit, ţinut
în căpăstru. Interzicerea să se servească mai mult de un
fel de mâncare la masă! Să nu se consume băuturi, să fie
interzise petrecerile, să nu se cânte pe stradă!
Asemenea idei te iau cu fior, mai ales în S-Estul nostru european! Peste timp, uitând complet preceptele calviniste, Charles de Gaulle devenea celebru şi cu următorul enunţ: Cum poţi guverna un popor care are 364
feluri de brânză?
Iar noi, toleranţi cu tot felul de experimente încercate, ieri sau astăzi, de unii şi de alţii, punem punct stării de revoltă cu Oscar Wilde: După o masă bună poţi
ierta pe oricine!
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REFERINŢE CRITICE
(FOARTE SELECTIV ŞI CRONOLOGIC)

Cu un an în urmă (1972 – n.n.), primeam din partea unui elev
al Şcolii de Biblioteconomie din Bucureşti un plic voluminos
(...). Şi iată, într-una din zile a venit (la redacţie – n.n.) însuşi
Lucian Vasiliu, un tânăr tăcut, cu înălţimea lui îndoită de teancul de manuscrise (...). Îl prezentăm călduros cititorilor noştri.
(Ioanid Romanescu, în: Convorbiri literare, nr. 16, august 1973)
Lucian Vasiliu se deosebeşte de majoritatea poeţilor mai tineri
de azi, el nu este un experimentalist frivol ca atâţia, ci un devotat al esenţei, al ultimei esenţe. (Mihai Ursachi, în: Opinia studenţească, nr. 4, Iaşi, 1978)
Lucian Vasiliu reprezintă noua generaţie de poeţi care s-au
maturizat repede, şi care şi-a cucerit spectaculos dreptul de
a părăsi anonimatul... (Daniel Dimitriu, în: Convorbiri literare, 1979)
Lucian Vasiliu nu mai are de mult trebuinţa unei „bunevestiri”,
poezia sa vestindu-se singură, prin ceea ce are mai adânc în ea...
(Valeriu Gherghel, în: Dialog, Iaşi, mai 1980)
Oriunde am deschide cele două cărţi de poeme ale lui Lucian
Vasiliu, ne întâmpină aceeaşi murmurare complice-şireată, linsibilină, aceeaşi voce care ştie să seducă... (Cezar Ivănescu, în:
Luceafărul, 1981)
Vocea e a unui poet format, cu un timbru distinct... (Laurenţiu Ulici, în: România literară, nr. 43, 22 oct. 1981)
... Pe deplin convingător, Mona-Monada este un volum ce
impune numele unui poet foarte dotat. (Mircea Mihăieş, în:
Orizont, Timişoara, iunie 1982)
... În poemele lui Lucian Vasiliu există un larg spaţiu de manifestare a absurdului, a grotescului şi chiar a scandalului. (Dan
Cristea, în: Luceafărul, 12 iunie 1982)
... Talentul lui Lucian Vasiliu, dublat de inteligenţă critică, promite o carieră lirică ieşită din comun. (Val Condurache, în:
Convorbiri literare, nr. 1, 1984)

... Lucian Vasiliu „învaţă să înainteze” cu multă precauţie în
poezie, cele două cărţi publicate propunându-ne un poet foarte
atent la evoluţia domeniului. Nu mă îndoiesc că el reprezintă
una din vocile profunde ale noii generaţii. (Marian Mincu, în:
România literară, nr. 1, 1985)
... Fiul Omului e o carte în multe privinţe remarcabilă şi care ne
face să aşteptăm cu interes evoluţia viitoare a lui Lucian Vasiliu. (Al. Călinescu, în: Cronica, nr. 5, ian. 1987)
... Lucian Vasiliu, poet cu o notă originală în generaţia ’80,
încearcă în Fiul Omului o altă formulă lirică. Imaginaţia lui
bufonă, parodică, se apropie, aici de temele mari ale poeziei.
(Eugen Simion, în: România literară, ian. 1987)
... Lucian Vasiliu este poetul viziunilor grave şi solemne, încărcate de hieratism simbolic, întotdeauna cu deschidere spre
sensurile adânci ale existenţei. (Radu G. Ţeposu, în: Tribuna
României, martie 1987)
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... Când mai toţi poeţii îşi caută maeştri printre ultimii monştri
sacri ai modernismului şi post-modernismului, Lucian Vasiliu
şi-l ia ca maestru, nici mai mult, nici mai puţin, pe preclasicul
Conachi. (Gellu Dorian, în: Hyperion, serie nouă, iunie 1990)
Lucian Vasiliu este unul dintre reprezentanţii de marcă ai generaţiei ’80, cărţile sale ilustrând poetica acesteia... (Ioan Holban,
în: Cronica, august 1994)
Lucian Vasiliu, conştient, prea conştient de sine, se situează
în lumea apusului de zeitate din eminescianul Memento mori.
Asta mă face să văd în Lucian Vasiliu nu un poet ironic, ci unul
tragic. (Mircea A. Diaconu, în: Luceafărul, nr. 13, 1997)
... Mierla de la Casa Pogor ne oferă imaginea unuia dintre poeţii importanţi ai generaţiei optzeciste, deopotrivă grav şi ironic,
lucid şi inventiv, livresc şi ezoteric, reflexiv şi senzual... (Arcadie Suceveanu, în: Contrafort, Chişinău, nr. 6, 1996)
... Echilibrându-se, melancolia devenită ironică şi ironia melancolizată echilibrează sufletul acestui poet inspirat de magia
Dulcelui Târg, precum de o irezistibilă muză... (Gheorghe Grigurcu, în: România literară, nr. 27, 1999)
... Mai vechiul şi mai personalul Vasiliu apare, în solist, fie în
poemele ce parcurg înfiorări sacrale, în pasteluri peste care se
dă cu cădelniţa, fie în poemele ce abat melancolia şi angoasa
spre euforia jocului discursiv... (Al. Cistelecan, în: Cuvântul,
nr. 11, 1999)
... În condiţiile statului de drept şi economiei de piaţă, de la
libertatea de expresie până la adevărata libertate e cale lungă
şi sunt puţini poeţii cu adevărat conştienţi de acest lucru. Spre
marele său merit, Lucian Vasiliu se numără printre ei. (Ion
Mircea, în: Ziarul financiar/ Ziarul de duminică, 17 ianuarie 2003)
„Monodologul” se află prins între dorinţa de a numi nuanţat realitatea prin diversificarea semantică şi efortul de a capta
forţa originară, sintetică a cuvântului. Într-o lume vidată de
sens, se redescoperă Logosul prin schimbarea direcţiei dinspre
scriitura experienţei către experienţa scriiturii. (Vasile Spiridon, Apărarea şi ilustrarea poeziei, Iaşi, Timpul, 2009)
... demersul poetic pare unul întregitor; poemele reunesc cioburile unei existenţe vizând, cu obstinaţie, recuperarea totului, inclusiv a celui individual, poetic. Doar că maniera de lucru
nu presupune transcrierea transparentă a filonului realist biografic, ci învestirea lui cu un coeficient semnificativ de mysterium fascinans. (Emanuela Ilie, Dicţionar critic..., Iaşi, Fundaţia „Poezia”, 2011)
Modernitatea făţişă şi tensiunea discursului liric din primele
volume au cedat locul unei poezii în care se mizează, cu o disimulată inocenţă, pe voluptatea jocului cu valenţe „retro” şi pe
recuperarea frumoasei simplităţi a rostirii, sub semnul unei
impecabile măiestrii a organizării efectelor lirice... (Mircea
Bârsilă, în: Argeş, Piteşti, nr. 2, 2013)
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Lucian ALECSA

STRĂLUCITOR PRIN DISCREŢIE,
LUMNINOS PRIN CREAŢIE

L

Lucian Vasiliu e cât se poate de discret cu propriile creaţii, dă impresia că nici nu i-ar aparţine, că un
altul, al cărui nume îl poartă, e trăitorul acelor stări
încorporate în plămada cuvintelor. Debutul a fost
unul strălucitor, se întâmpla în 1981, pe când ai lui
colegi de generaţie abia de-şi defineau intenţiile poetice. Volumul „Mona Monada” a făcut valuri în acele
ponosite vremuri. Lucian Vasiliu, cu timiditate, îşi
armoniza vocea cristalină şi unică pe partitura postmodernismului care abia îşi definitiva corpul estetic.
La „Cenaclul de Luni”, al cărui amfitrion era actualul preşedinte al USR, criticul şi profesorul Nicolae
Manolescu, se cocea ideea textualismului, apele erau
agitate, se încerca a se da replică modernismului stănesciano-sorescian dar şi generaţiei următoare, cu
câteva voci autentice şi originale: Virgil Mazilescu,
Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu. Mircea Ivănescu
îşi alesese calea experimentalismului şi nu prea era
băgat în seamă de confraţi. Vocile tinere se intersectau, se amestecau, cu greu se puteau impune spre
a se face auzite. De originalitatea lor încă nici nu
putea fi vorba. Iaca, în acest context, ecoul cuvintelor lui Lucian Vasiliu a spart auzul câtorva critici şi
poeţi consacraţi, poemele sale fiind de îndată luate în
seamă. Poetul a fost perceput ca un meditativ lucid,
ce-şi adânceşte cu foarte mare atenţie privirea până
în miezul lucrurilor de unde extrage fermentul liric,
expunându-l cititorilor într-un limbaj simplu, sensibil şi original. În cei peste 30 de ani pe tărâmul poeziei, Lucian Vasiliu nu s-a dezis de la convingerile
sale poetice, şi-a trasat crochiul liric fără a se lăsa
sub influenţa megieşilor de condei, a optzeciştilor de
Bucureşti, şi-a urmat drumul după cum i-au cântat
„Mierla de la Casa Pogor” şi propriile lui simţiri poe-
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tice. Aspect poate mai puţin observat de către critici,
verbul lui Lucian Vasiliu are puterea de-a insinua cu
aceeaşi uşurinţă în masa unui corp liric atât tonul
grav, maiestuos, cât şi ironia fină, abia perceptibilă.
Această complementaritate nu face decât să fluidizeze masa lirică, cu toată tensiunea existentă la nivelul miezului ideatic prin aceste mici puseuri umorale, să creeze un anume confort exprimativ textului. Lucian Vasiliu îşi disciplinează poezia între două
ţinuturi, cel imaginar – supus fanteziilor şi interogaţiilor trecutului – şi altul afectiv, deschis spre dulcele
târg al Iaşiului, cu centrul la Casa Pogor, populat de
oameni obişnuiţi dar şi de spiritul marilor personalităţi ce încă bântuie aceste locuri. Nostalgiile nu au
tonul ruginiu al tristeţii, din contră, sunt atinse de ironie şi chiar autopersiflare. Efectul este unul benefic
pentru poezie. Dacă ar fi să aleg un singur poem care
să-l reprezinte pe Lucian Vasiliu, aş merge, fără a mă
gândi prea mult, pe „ Mierla de la Casa Pogor” care
e ca o manta ce acoperă întreaga sa creaţie. Ţinut în
şocuri de amintirile vremurilor de odinioară, poetul
se refugiază în sinele său, ca-ntr-un laborator alchimic, unde-şi reevaluează toate prospecţiile sentimentale: „ Chiar acum îmi ia vederea / mă aruncă în disperarea absolutului / mă umileşte / mă îneacă şi mă
salvează de la înec - /timp în care Dumnezeu / se furişează în laboratorul alchimic, / îmi bate la maşina de
scris texte /ilustrând / alarma viermilor care compun
/ trupul meu / de funcţionar pe cale de dispariţie / 1.
Trag sabia de la şold: îmi ucid certitudinea / bătătoresc pământul peste o groapă nouă /închin /dulci
libaţii creierului meu - /cad străpuns de suliţe necunoscute /zac, mort neîngropat, liniştit şi singur / 2.
Un pâlc de zăpadă /mai stăruie alături, /o rană albă,
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indescifrabilă - /cu mine se îngraşă cârtiţa / cu mine,
cea din urmă rugăciune / cu mine, un tablou / dintr-o
expoziţie inexistentă / 3. TU, în afara mea / prudentă
străbaţi hăţişurile, /hectare virgine: / îndoială şi răzvrătire / vanitate şi umilinţă /4. Îmi amintesc /de zile
şi nopţi prenatale; / magi cu şerpi morţi în palmă. /
Sufletul mamei în nemişcare / veghează la pândă cu
şopârla /căderea soarelui în eleşteu / îmi amintesc
întunecimea unui loc uscat / extazul ochiului deschis
în întuneric / întrezărind / dincolo de carne altă carne
/ dincolo de disperare altă disperare /5. Secvenţele
obscure / în care mi-am surprins părinţii /m-au ajutat să înţeleg / noaptea / de 8 ianuarie 1954 / şi trupul mierlei, fraged / în gura şobolanului / şi, mai ales
/ cântecul care însoţeşte disperarea / de a nu şti, de a
mă teme, /de a trăda consemnul; /”Luminaţi-vă faţa!
Luminaţi-vă faţa”/”.
Poezia lui Lucian Vasiliu urmează un traseu pe cât
de simplu pe atât de circumspect ideatic; pleacă de la
diafanul cânt al mierlei, modulat pe spiritul încărcat
de istorie al Casei Pogor, şi până hăăăt în întunecimea
întunecimii unde doar ochii Şobolanului Bosch, ca
două scântei ale iadului, anunţă ceva: „Îl las să vină./
îmi roade cătuşele: Cranţ! Cranţ! Cranţ!”. Poetul - şi
atunci când devine ludic şi ironic - îşi încarcă poemele
cu disperare, numai că are ştiinţa camuflării ei sub o
ţinută vie, edulcorând astfel tensiunile surprinse de
ochiul lăuntric. În astfel de poeme tabloul imagistic
este extrem de greu de controlat, se suprapun planuri,
se amestecă nuanţe contrare, dar fără a strica întregul
sau a diminua în vreun fel mesajul insinuat în cuvintesimbol. Această pliere a stărilor pe mai multe paliere
exprimative dă poemelor o consistenţă aparte. Lucian
Vasiliu găseşte în personalităţile Evului Mediu convivi extrem de plăcuţi, foarte prezenţi în structura fiecărui om de cultură de astăzi – este de ajuns să răsfoim cărţile de căpătâi ale literaturii noastre de altădată. Rolul creatorului este de a-i aduce pe scena vieţii de zi cu zi, de a-i face cunoscuţi şi publicului larg,
de a-i pune în dialog cu acesta. Seva acestui spaţiu
prăfuit devine izvor benefic pentru verbul lui Lucian
Vasiliu, aici poetul îşi câştigă întru totul originalitatea. Sub masca unor cuvinte fireşti şi sub „protecţia”
unor versuri aproape desuete ascunde toată puritatea veacurilor mişcate de propriile lui trăiri şi sentimente. Poetul gârbov, bolnav de discopatie poetică,
se confesează anecdotic lui Costache Conachi. Dialogul dintre cei doi e cât se poate de firesc şi plin de
farmec, ca între doi confraţi de condei sau între doi
buni prieteni care nu s-au văzut de câteva veacuri, iar
acum îşi pun cele mai banale întrebări: „ – Ce mai faci,
pogoreanule? / - Îl recitesc pe Lucian din Samosata /
în drum cu trenul spre Sovata…./ -Şi ce mai faci? / Scriu, în acvariu,/ despre peştii spahii… / - Şi ce mai
faci ? / - Din când în când, în tramvai / sunt vecin de
scaun cu Lumière. / N-aţi aflat despre ultimul lui accident rutier ? / -Şi ce mai faci ? / - Fac şi desfac patul
/ disco-pat, / seara…/ Dimineaţa, / studie în extaz /
petele de petrol / de pe sandalele lui Octavio PAZ…/”
Ei bine, ludicul din acest poem creează suspans, iar

Invitatul revistei
https://biblioteca-digitala.ro

firescul dialogului nu diluează în niciun fel mesajul
precum eşti tentat să crezi după prima lectură, din
contra, relaxează atmosfera creată.
Lucian Vasiliu poate fanda cu aceeaşi abilitate stilistică şi în cotidian, întâmplările zilnice îi alimentează
verbul poetic cu imagini deşucheate, dar care dau destul de bine în corpul sobru al textului, absorbţia fiind
făcută cu multă prudenţă, fără a produce şocuri în materia lirică. Departe de ceea ce fac minimaliştii mileniului trei. În adâncul poeziei lui Lucian Vasiliu fierb simboluri, sunt strecurate cu multă discreţie în ţesătura
metaforelor, atât cât să incite imaginaţia cititorului, ca
împreună să reconfigureze aura ideatică a întregului.
Abia în felul acesta se întregeşte tabloul poetic. Un alt
ferment puternic al poeziei lui Lucian Vasiliu este ironia. Nu e vorba de una agresivă, ci una doar aluzivă,
strecurată în suflul versurilor ca o adiere, fără a provoca valuri. Discursul poetic rezultat este unul vioi,
cu trimiteri subtile la banalul vieţii de zi cu zi, pliat
pe teme serioase, cu adânci rezonanţe în sufletul trăitorului sensibil la tot ce se întâmplă în jurul lui. Poetul e un melancolic incurabil, al cărui singur vinovat
este chiar el, propriile lui sensibilităţi şi predispoziţia
sufletească spre visare. Chiar şi această „tară” ştie s-o
estompeze, s-o picure în versuri de mare rafinament
încât cititorul s-o perceapă ca pe o frisonare şi nu ca
pe o stare poetică evidentă, impusă cu bună ştiinţă de
către autor. Duminica este ziua odihnei şi a melancoliei, când îţi poţi permite să-ţi laşi sufletul să hălăduiască în lumea oniricului, a trăirilor fără frontiere
concrete. Vă punem la dispoziţie unul dintre cele mai
sensibile poeme scrise de Lucian Vasiliu: „Azi, duminică, s-a născut o fată magnolie. / Azi, duminică, un
căţel roşu a străbătut /oraşul, fără să vadă nimeni. Azi,
duminică, / au fost scoase la iveală comorile scufundate /ale lacrimii tale. Azi, duminică, / mama încă nu
s-a întors de la cimitir. Azi, duminică, / din cer s-a desprins o pajişte şi a plutit / circa o oră deasupra municipiului. Azi, / duminică, geneticianul a privit prima
oară / printr-o fereastră oarbă. Azi, duminică, / sâmbătă a făcut dragoste cu luni, într-un / pumn de aer.
Azi, duminică, / deasupra Casei Pogor, norii au luat
chipul mierlei. / Azi, duminică, arheologul a iubit în
extaz / o piatră funerară frigiană. Azi, duminică, fiica
noastră s-a îmbarcat pe o corabie vikingă./ Azi, duminică, mâinile mele au ţinut sfat cu / mâinile fraţilor
mei. Azi, duminică, am înţeles / că morţilor le este frig.
Azi, duminică, bunicii / şi-au recitit actele de naştere
originale. Azi, / duminică, femeia mea s-a ruşinat de
frumuseţea ei. / Azi, duminică, salcâmul din faţa casei
natale / a ţinut în detenţie, la umbră, un miel./ Azi,
duminică, trei fiice de sultan m-au servit / cu şerbet.
Azi, duminică, maşina de scris /a învăţat limba toharică. Azi, duminică, aheii / şi-au sărbătorit caii victorioşi. Azi, duminică, / zidul de pe faţa căruia am scris
/ a devenit cenuşă”.
Da, cu o asemenea poezie Lucian Vasiliu poate
oricând sta în poziţie verticală în faţa juraţilor lirici,
sunt convins că va primi gloria pe care o merită întru
veşnicie.
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„Peste 300 de oameni de toate
vârstele au fost la Bienală“
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU ANDREI BODIU

În perioada 11-12 octombrie 2013, în Aula Universității Transilvania din Braşov s-a desfăşurat Bienala Europeană
de Poezie (Maratonul European de Poezie la feminin), ediția I, ultima secvență a proiectului Excelență Culturală
Academică Braşoveană. Au participat 34 de autoare din 10 țări europene: Anglia, Olanda, Polonia, Ungaria, Slovenia, Serbia, Turcia, Spania, Republica Moldova şi România. Invitate: Judy Kendall (Anglia), Eva Gerlach (Olanda),
Marta Podgornik (Polonia), Judith Agnes Kiss (Ungaria), Barbara Pogacnik (Slovenia), Yaprak Oz (Turcia) Sonia
Moll (Spania), Jasmina Topic (Serbia), Irina Nechit (Republica Moldova), Angela Marinescu, Ioana Ieronim, Iolanda
Malamen, Ioana Crăciunescu, Carmen Elizabeth Puchianu, Cornelia Maria Savu, Magda Cârneci, Ruxandra Cesereanu, Eliza Macadan, Simona Popescu, Doina Ioanid, Adela Greceanu, Ioana Nicolaie, Livia Roşca, Andra Rotaru,
Iulia Militaru, Medeea Iancu, Cristina Ispas, Elena Vlădăreanu, Svetlana Cârstean, Sabina Comşa, Domnica Drumea, Naomi Ionică, Teodora Coman, Cosmina Moroşan. Moderatorii evenimentului au fost: Adrian Lăcătuş, Xavi
Pauli Montoliu (Spania), Radu Vancu, Claudiu Komartin, Georgeta Moarcăs, Rodica Ilie, Caius Dobrescu, Andrei
Bodiu. Cu această ocazie a fost editată şi antologia evenimentului, publicată la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
coordonator Andrei Bodiu.

Î

Andra Rotaru: În perioada 11-12
octombrie 2013, la Braşov a avut
loc prima ediţie a Bienalei Europene de poezie, un maraton care
a reunit 34 de autoare din 10 ţări
europene. Cum v-a venit această
idee şi cât de greu s-a materializat ea?
Andrei Bodiu: Am inițiat maratonul de poezie în 2001, în cadrul
manifestărilor unui festival
tradițional la Brașov, organizat
de colega mea de la Facultatea
de Industria Lemnului, Marina
Cionca. Festivalul se cheamă
Etnovember, iar noi desfășurăm
maratonul în ultima zi a festivalului, luni. În 2013 acest maraton a avut a 13-a ediție. În 2007
am organizat Maratonul Euro-
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pean de Poezie în cadrul manifestărilor Sibiu-Capitală Culturală Europeană. A fost un succes. Apoi am
vrut să fac maratonul la Brașov, în
orașul meu. Mi-am luat inima în
dinți abia la șase ani distanță pentru că trebuie bani, și aici m-au ajutat Primăria și Universitatea Transilvania la care lucrez, dar și un efort
organizatoric real, care ocupă puțin
câte puțin vreo câteva luni de lucru.
Sigur, nu lucrezi o zi întreagă pentru eveniment, dar lucrezi în fiecare zi. Ca să pot face Bienala de
anul acesta, mi-am scurtat vacanța
cu o săptămână în august. Proiectul
l-am făcut în decembrie 2012. Cum
am avut bani măsurați, a trebuit să
gândesc un eveniment reprezentativ. Am decis să aleg un eșantion
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de autoare pentru că poezia scrisă de femei trece,
după părerea mea, în România, printr-o perioadă
fastă. Cred că am mizat corect pentru că cele 11 ore
de lectură au fost foarte bune. Vocile românești și
europene, cu autoare de excelentă calitate din 10
țări, au răsunat în Aula Universității până târziu în
noapte. Au fost poeme diverse și complementare –
de la poeme ludice, la poeme erotice sau poeme care
au vorbit despre limitele existenței noastre. Publicul s-a rulat constant: per total peste 300 de oameni
de toate vârstele au fost la Bienală. Am avut, la eveniment o echipă restrânsă dar extrem de eficientă,
studenți, masteranzi, doctoranzi și doctori în filologie: Andreea Ivan, Luciana Sima, Simona Olteanu,
Dan Tabac, Dan Țăranu, Alexandru Căldare, Georgiana Argăseală, Violeta Rusu. I-am pomenit pentru
că m-au ajutat, realmente, foarte mult. Sunt bucuros
că am deschis Bienala cu poezie scrisă de femei. A
fost o idee de efect.
A.R.: Acest maraton poetic a încheiat ultima secvență
a proiectului Excelență Culturală Academică
Brașoveană.
A.B.: Da, e a treia secvență din proiectul Excelență Culturală Academică Brașoveană, finanțat de Primăria
municipiului Brașov care a ajuns la a III-a ediție.
Primăria ne sprijină financiar foarte serios și fără
banii din proiectele cu care concurăm din 2011 nu
am putea face toate evenimentele. În 2013 au fost:
a X-a ediție a Colocviului Național Universitar de
Literatură Română Contemporană dedicată poeziei
lui Dorin Tudoran și prozei lui Dumitru Țepeneag,
a II-a ediție a Conferinței Internaționale de Literatură Comparată și Studii Culturale la care au fost,
printre alții, Virgil Nemoianu și Mircea Martin
și Bienala Europeană de Poezie, în 11-12 octombrie. Cred că acest proiect dificil ar fi greu de dus
la capăt dacă nu aș lucra la Facultatea de Litere a
Universității Transilvania din Brașov, unde există
o cultură a lucrului bine făcut și o orientare clară
spre performanță. E esențial, după mine, să ai colegi
care lucrează constant pentru binele comun, adică
nu pleacă acasă după ore, considerînd că acolo se
termină tot. Locul de azi al facultății noastre s-a
construit cu truda imensă a unui grup din care, din
păcate, astăzi, nu mai sunt nici Alexandru Mușina,
nici Gheorghe Crăciun. Vin însă din urmă tineri
foarte buni, deschiși spre educarea studenților, spre
cercetare și spre cultură. Literele brașovene se vor
mișca la fel de viu, sper. Numai când mă gândesc
câte personalități din România și din lume au fost
invitate la noi în ultimii ani, îmi dau seama că suntem
pe un drum bun. Ritmul muncii noastre trebuie să
fie însă același, dacă nu unul mai ridicat, pentru că
se trezesc și alții.
A.R.: Au fost invitate poete, iar singurii poeţi au fost dintre moderatori. Există diferenţe, în opinia dvs., între
poezia scrisă de femei şi poezia scrisă de bărbaţi?
A.B.: Calitatea, nu genul face diferența. Moderatorii nu
au fost doar bărbați. Am evitat cu bună știință asta.
Au moderat și Georgeta Moarcăs și Rodica Ilie, colegele mele. Nu am riscat nimic pentru că am și fost
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chestionat: „aha, judecătorii tot bărbații sunt…“. Am
avut asul în mânecă. Știam că poetele sunt foarte
sensibile. S-au comportat, toate, exemplar la recital:
profesionist, inteligent, atent. Îmi pare bine că am
gândit așa ediția asta.
A.R.: Care au fost criteriile de selecţie? Sunt reunite
poete din generaţii literare diferite…
A.B.: M-am gândit să aduc autoare de vârste diferite, să
realizăm un „concert“ complex, o simfonie a diverselor perspective din care se scrie poezie astăzi. Am
mizat pe cultura și pe inteligența artistică a poetelor invitate și nu am greșit. Am admirat faptul că
majoritatea autoarelor din străinătate, Eva Gerlach,
Judy Kendall, Barbara Pogacnik, Judit Agnes Kiss,
Sonia Moll, de exemplu, au stat 11 ore să le asculte pe
colegele lor. La fel, majoritatea româncelor au fost la
înălțime, invitatele au participat la întreg maratonul.
Apoi m-am simțit onorat că unele autoare au venit
la Brașov chiar dacă erau bolnave. Devotamentul lor
față de arta poetică și față de promisiunea de a veni
la Brașov îl voi ține, neîndoios, minte.
A.R.: Există intenţia de a organiza şi Maratonul european de poezie „la masculin“?
A.B.: Am deja o idee. Dar nu o spun încă pentru că
depinde de multe. Adică să fim sănătoși, să câștig
proiectul în 2015. Important e că prima ediție a
fost un succes. Am argumente să solicit din nou
finanțare. Nu va fi o ediție „la masculin“, ci voi utiliza un alt principiu de selecție. Nu spun mai mult.

Cristian Bădiliţă – Fapt divers
Poem ilustrat de Malvine Mocenco
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„Suntem definiți de multiple,
fascinante simetrii față de
universul ce ne înconjoară:
viu sau inanimat“
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU IOANA IERONIM

C

De curând, la Editura Cartea Românească, în colecţia „Poezie“, a apărut volumul Când strugurii se prefac în vin, de
Ioana Ieronim. Andra Rotaru a dialogat cu autoarea despre acest volum:

Andra Rotaru: Cum vă imaginaţi vremea în care „nu
toate lucrurile aveau un nume“?
Ioana Ieronim: Mă gândeam, în acel punct, la zorii
omenirii, un orizont de fapt greu imaginabil. Un
drum al poeziei, dintre multele sale căi, este să
încerce să ajungă pe firul cuvintelor înapoi (în adânc)
la origini, să „sleiască“ sursa cuvintelor, cum se spune
la curățirea fântânilor. Să imagineze miracolul numirii dintâi. Aceea din Geneză. Cuvintele sunt, bine se
știe, esențiale omenescului din noi. Și ele presupun
în fiecare clipă haloul tăcerii din care s-au născut la
început și continuă neîncetat să o facă: din tăcere vin
și în tăcere se întorc. Precum fiecare sunet muzical:
Daniel Barenboim explica, într-o clipă memorabilă a
sa ca maestru al unor tineri interpreți, că potențialul
emoțional excepțional al muzicii vine din faptul că
fiecare sunet în parte își conține ciclul complet al
existenței, de la naștere la extincție. L-aș cita aici pe
cunoscutul american-sârb Charles Simic, care mărturisea că în poezia sa urmărește „viața dinainte de
venirea limbii. Locul unde începem să auzim glasul
universului inanimat.“ Spunea el: „Cuvintele nu pot
spune niciodată ceea ce am văzut și am simțit, poeții
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știu asta. Avantajul imaginii poetice este acela că
păstrează și absența cuvântului… Eu încerc să găsesc
echivalentul abisului care precede limba.“
A.R.: Există o organicitate în poemele acestui volum,
prezentă acut în toate gesturile pe care le face personajul, o însoţitoare care uneori mută accentul asupra ei înseşi.
I.I.: Cred că așa este: ansamblul de poeme din această
carte este, din punctul de vedere al autorului, o
încercare susținută de autodescoperire, de autoexprimare (ambele într-o aceeași respirație). Nimic
mai natural, în poezie. Totuși Strugurii… este primul meu volum românesc în care primează un asemenea demers centrat pe sine, o expresie accentuat
subiectivă. Poemele din carte sunt încercarea de a
capta și transcrie o zonă de grație a sentimentelor, un
peisaj interior în mișcare, un discours amoureux mai
ales, cu fireștile sale atingeri transcendente (precum
știm încă de la grecii antici). Scrisul pentru mine
este întotdeauna un demers de cunoaștere – dar în
cărțile mele românești anterioare m-am concentrat
pe diverse zone mai degrabă exterioare „eului“ (locul
și timpul copilăriei, apoi al adolescenței, transpuse în
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poezie narativă; tipurile umane ale anilor dinainte de
1989, privite ca mitologie ironică; planul „electronic“
și virtual al vremii noastre, perceput deschis, cooperant, în raport cu omenescul din noi). Poetul era
astfel, în mod predilect, un martor. Încercam pe cât
posibil să fiu privirea limpede, neutră, calmă, descoperitoare – și nu prezența corporală sau mentală
care dereglează contururile. O dorință și aceasta utopică, desigur. În cartea de față, chiar și acolo unde
eventual nu pare, martorul, cel ce scrie, este protagonistul, implicat până la punctul de a-și pierde capacitatea privirii „din afară“ – și până la urmă capacitatea privirii, care prin definiție presupune o distanță.
A.R.: De asemenea, se merge deodată cu natura, şi nu
împotriva ei. Personajul face gesturile pe care i le
transmite această natură. Există, astfel, un tandem
care aduce o germinaţie, care acţionează bilateral: şi
dinspre om către natură, dar şi viceversa. Se poate
merge şi împotriva naturii fără să fii doborât?
I.I.: Elementele naturii apar aici, cred, mai ales în rol de
corelativ obiectiv. Suntem definiți de multiple, fascinante simetrii față de universul ce ne înconjoară: viu
sau inanimat. Ne aflăm în contiguitate, în continuitate cu acesta. Natură suntem noi înșine, cum altfel…
Iar natura este și ea proiecția percepțiilor noastre.
Pentru că despre (auto)cunoaștere e vorba, vom avea
ce afla și din a merge cu, și din a merge în răspăr. Este
în natura noastră umană să forțăm limitele. Iar riscurile… nu lipsesc din nicio cale.

A.R.: Ce este „foamea absolută“?
I.I.: E un fel de a numi efectul pe care-l are legea atracției
universale asupra omenescului din noi. Sensul
incompletitudinii și foamea de un altul și altceva.
Erosul, ca forță cosmică (în sensul în care îl vedeau
anticii).
A.R.: Există reversibilitate în acest volum, elementele
naturii trec unele într-altele, îmblânzirea naturii se
petrece deopotrivă cu înrăirea ei. Conform acestor
noi forţe ce guvernează, se poate preface vinul în
struguri?
I.I.: Întrebarea mă face să mă gândesc la splendoarea și
misterul miniaturilor din vechile Biblii (ca să rămânem în lumea noastră). De exemplu, chenarele decorative – acele înlănțuiri exuberante și pline de tâlc
din fabuloasa Book of Kells (volumul cuprinzând
Evangheliile în latină, cu inluminuri, pictate de călugării celți din Irlanda la anul aproximativ 800). Este
reprezentată acolo curgerea unor forme de viață în
altele: animale, plante, oameni. Ceea ce se întâmplă
până la urmă este un continuum – închiderea cercului, reluarea, fără început ori sfârșit, a metamorfozelor. În volumul meu, vinul nu se întoarce în struguri, ci se metamorfozează în alte forme, fizice și virtuale. Cred că aici sensul dominant este deschiderea,
avântul (în lipsa unor termeni mai potriviți): dincolo
de care, sigur, reversibilitatea nu se eludează – dar
aș zice că ea nu-și are locul în acest decupaj poetic.
Poate altundeva, în texte viitoare.

„Se pare că ne-am
specializat în a ne ţine
«mici» şi lipsiţi
de responsabilitate“
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU SANDRA PRALONG

De curând, la Editura Polirom, în colecţia „Hors Collection“, a apărut volumul “Mai români decât românii? De ce se
îndrăgostesc străinii de România”, coordonat de Sandra Pralong. Volumul cuprinde texte semnate de Raed Arafat, Steven van Groningen, Graham Perolls, Jakob Hausmann, Alison Mutler, Alexandre Eram, Alessandro Amato,
Peter Hurley, Jean Valvis, Walid Abboud, Mbela Nzuzi, Wajiha Haris şi mulţi alţii, prezentaţi în carte în ordinea
stabilirii lor în România. Andra Rotaru a dialogat cu Sandra Pralong despre acest volum:

U

Andra Rotaru: Una dintre abordările constante pe care
le-aţi evidenţiat în cărţile coordonate de dvs. din
ultimii ani a fost aceea a motivaţiilor care determină
o persoană care a cunoscut succesul într-o altă ţară,
să revină în România. Credeţi că aceste demersuri şi
exemple personalizate au schimbat ceva în mentalitatea generaţiilor tinere din România?
Sandra Pralong: Mi s-a întâmplat să aud că “De ce
m-am întors în România” a contribuit la demersul
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unei persoane şi, separat, al unei familii de a se repatria. Poate or mai fi şi alte cazuri (sper!) dar de acestea
două am aflat eu. Vă spun lucrul acesta nu ca să mă
laud ci pentru că tind să cred că o carte ca aceasta,
de mărturii, nu schimbă mentalităţile, în alte cuvinte
nu operează în masă, ci mai curând trezeşte conştiinţe individuale – oamenii se identifică cu mărturia unuia sau altuia dintre co-autori şi se instalează
cumva un fel de dialog imaginar între cititor şi autor,
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care ajută cititorul să ia o decizie pe care altfel poate
că nu ar fi luat-o. Pe de altă parte, îmi place să cred
că, văzând atâţia oameni care reprezintă repere în
lumea românească şi care au făcut fie pasul de a se
întoarce în ţară (Neagu Djuvara, Mariana Nicolesco,
Gheorghe Zamfir, Radu Gabrea, Dan Chişu, Mihaela
Mihai etc), fie pasul de a se stabili la noi (Raed Arafat, Steven van Groningen, Leslie Hawke, Jean Valvis, Roberto Musneci, Alison Mutler etc), atât cititorii volumului “De ce m-am întors în România”, cât
şi cei ai ultimului volum, “Mai român decât românii?
De ce se îndrăgostesc străinii de România”, vor gândi
că merită să arunce o privire nouă asupra României
şi a potenţialului ei. Avem o ţară prea minunată ca să
nu o iubim cum se cuvine – şi pe ea, şi pe noi înşine!
A.R.: Aceste abordări sunt bilaterale: ce-i motivează pe
străini să îndrăgească România, precum şi ce-i determină pe românii plecaţi peste hotare să revină. Se
aseamănă tipurile de răspuns, percepţiile acestora
despre ţara noastră?
S.P.: Cred că atât românii întorşi acasă cât şi străinii stabiliţi aici au în comun abilitatea de a iubi—atât ţara
cât şi pe oamenii ei. Ei văd partea plină a paharului (în loc să cârcotească despre ce lipseşte), şi chiar
atunci când critică (şi o fac cu multă pertinenţă),
găsesc maniera cea mai iubitoare de a ne arăta ce
putem îmbunătăţi sau schimba.
A.R.: Există o anumită cecitate care, pentru cei care trăiesc într-un anumit loc devine normală, iar pentru
alţii, aceasta dispare. Cum credeţi că pot fi motivaţi
românii să privească din nou către România, altfel
decât cu prejudecăţile şi lipsa de încredere generalizate?
S.P.: Călătoriile ne formează şi ne dau posibilitatea de
a compara şi contrasta, iar din asta învăţăm cel mai
bine. Aşadar, urez cât mai multor români să aibă
experienţa lumii aşezate şi civilizate spre care tindem, pentru a reveni cu idei proaspete despre ce ar
putea fi diferit şi la noi.
A.R.: A contribuit literatura, prin victimizarea şi încrâncenarea într-un sistem acaparator, să schimbe imaginea României peste hotare? Am ajuns să ne identificăm prin ceea ce văd şi cer alţii de la noi?
S.P.: Puneţi o întrebare dificilă cuiva ca mine care nu
mai citeşte de mult beletristică—viaţa reală este prea
fascinantă pentru a nu fi absorbită şi curioasă despre ea… Dar în general cred că aveţi dreptate, avem
un fel de a fi care se “supune” prea lesne aşteptărilor
celorlalţi, în loc să le impunem noi tonul şi valorile
noastre. Vrem să le facem pe plac ca să ne iubească
poate… Cât despre “victimizare”, pare că ne-am specializat în a ne ţine “mici” şi lipsiţi de responsabilitate. Dar ne trezim, încet-încet, la propria noastră
putere şi când vom deveni conştienţi de măreţia de
care suntem capabili, nu vom mai accepta să fim victimele nimănui, vă garantez!
A.R.: Dacă aţi putea să faceţi o primă schimbare (drastică) în România, care ar fi aceasta?
S.P.: Nu cred în schimbări drastice, cred că transformarea vine întâi din acceptare, şi fiecare se metamorfozează în ritmul său—deja a început să existe o
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masă critică de oameni treji în Romania. Dar clar aş
schimba sistemul de educaţie pentru a pune accentul pe formarea caracterului copiilor şi pe abilitatea lor de a judeca singuri şi de a gândi critic, mai
curând decât pe cunoştinţe înmagazinate cu forţa.
Cu alte cuvinte, aş pune accentul pe “a fi”, mai curând
decât pe “a avea” şi aş arăta că “a face” trebuie să fie
o reflectare a cine eşti, nu a ce vrei să obţii. Şi aş mai
face ceva, cred important: aş convinge lumea, de la
şcoală deja, că a “greşi” înseamnă a învăţa şi că nu
există progres decât în măsura în care îţi îngădui să
dai greş, deci departe de a fi o dramă, eroarea este
o mare şansă pentru că îţi corectează direcţia, este
ca o busolă... Această atitudine are multe repercusiuni pozitive, de exemplu, vine cu ideea că “complaint is a gift”, adică o plângere este un cadou, nicidecum o pedeapsă etc. Pe scurt, aş promova atitudini
care să ne permită să ne relaxăm în ceea ce priveşte
viaţa şi să ne luăm treaba în serios. Acum noi facem
exact invers.
A.R.: De ce se îndrăgostesc străinii de România şi românii, nu? De ce reuşesc alţii să vadă în produsele culturale din România nişte valori, iar românii să le dispreţuiască?
S.P.: Puneţi fix întrebarea pe care mi-o pun în carte şi
care m-a motivat să adun aceste mărturii… Cred că
noi avem un bagaj emoţional care ne împiedică să ne
privim cu suficientă seninătate ca să vedem lucrurile
minunate din noi înşine şi din jurul nostru—şi nu am
învăţat încă să ne acceptăm defectele fără a le dramatiza. Dar încet-încet, o carte ici, o carte colo, mai un
film, mai o piesă de teatru, ne ajută să ne deschidem
ochii şi sufletul şi să ne dăm seama că putem fi iubiţi
exact aşa cum suntem, cu bube cu tot!…

Cristian Bădiliţă – Testament vegetal
Poem ilustrat de Malvine Mocenco
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Scriitorul
- destin și opţiune -

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

SIMONA-GRAZIA DIMA

«Scriu de când mă ştiu, iar poezia a apărut
şi ea devreme, pe la 6 ani, dar sub formă
uneori umoristică sau şăgalnică. Poezia ca
expresie unei stări definit poetice s-a născut
puţin mai târziu şi a coexistat cu cea de
factură mai realistă, premergătoare.»
Scurtă autobiografie

Poetă, eseistă, critic literar, traducătoare, publicistă, SimonaGrazia Dima este, prin formaţie, filolog, absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, cu diplomă de merit, ca şefă de
promoţie naţională. A avut un debut precoce, la 8 ani, cu o
scenetă premiată la un concurs iniţiat de Teatrul de păpuşi din
Timişoara, jucată în turnee prin ţară şi străinătate (Modena,
Italia). Redactor în cadrul Academiei Române din Bucureşti,
membră a Uniunii Scriitorilor din România (din 1990), a Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, ulterior Filiala Poezie, Bucu-
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reşti (din 2001), secretar general al PEN-Clubului Român
(din 2006). Colaborează susţinut la principalele revistele din
ţară şi la publicaţii literare din străinătate şi este autoarea a
15 volume apărute, dintre care 11 volume de poeme: Ecuaţie liniştită, Dimineţile gândului, Scara lui Iacob, Noaptea
romană, Focul matematic, Confesor de tigri (premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Timişoara, 1999), Ultimul etrusc, Călătorii apocrife, Dreptul rănii
de a rămâne deschisă, La ora fulgerului, Interiorul lucrurilor;
trei volume de critică literară şi eseistică: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, modele pentru scriitori români contemporani. O anchetă literară (în colaborare cu Aurelian
Titu Dumitrescu), Labirint fără minotaur, Blândeţea scorpionului, o traducere de orientalistică din limba engleză: Arthur Osborne, Sri Ramana Maharshi sau Calea Cunoaşterii
Supreme, traducere din limba engleză (titlul original: Ramana
Maharshi and the Path of Self-Knowledge).
Poeziile şi eseurile sale au fost traduse în limbile engleză,
franceză, italiană, germană, maghiară, slovacă, turcă, galeza
scoţiană, bulgară. Prezentă în antologii editate în ţară şi în
străinătate, în numeroase volume colective, participantă la
manifestări literare naţionale şi internaţionale.
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Printre premiile acordate: premiul pentru poezie al Filialei
Timişoara a USR (1999), premiul revistei „Acolada”.
Simona-Grazia Dima a tradus şi poezie semnată de autori
străini, grupaje apărute în reviste literare din ţară („România
literară”, „Luceafărul de dimineaţă”, „Steaua”, „Ramuri”, „Poesis” etc.).
1. Au jucat, aşa cum afirmaţi, un rol fundamental. Am
ştiut că acest destin nu este unul uşor de asumat şi de urmat,
mai ales în perioada în care am luat această decizie, cea a
studiilor gimnaziale. Totul părea împotrivă, dar mi-am
asumat riscurile. Eram fiică de scriitori, iar acest factor a
obscurizat drumul meu exoteric, ca să mă exprim astfel.
A existat, la început, o invidie surdă, precum şi o neîncredere în mine, în loc să se aprecieze faptul că se crea in vivo
o generaţie scriitoricească. Am avut de depăşit obstacole
cu care nu s-au confruntat alţi colegi de-ai mei.
2. Scriu de când mă ştiu, iar poezia a apărut şi ea
devreme, pe la 6 ani, dar sub formă uneori umoristică sau
şăgalnică. Poezia ca expresie unei stări definit poetice s-a
născut puţin mai târziu şi a coexistat cu cea de factură
mai realistă, premergătoare. Totuşi, dacă ne referim la un
moment oficial, voi preciza faptul că debutul meu absolut
s-a petrecut într-un chip destul de original, la vârsta de
şapte ani şi jumătate, câştigând un premiu la concursul de
creaţie pentru copii, iniţiat de Teatrul de păpuşi din Timişoara, cu sceneta Masca lui Lică, jucată pe scena acestui
teatru de stat, în cadrul unui spectacol mai amplu, intitulat: Spectacolul de miniaturi A. B. C. D. şi Elefantul Bimbo
(regia: Florica Teodoru, decor şi păpuşi: Ioana Constantinescu, laureată a Premiului de Stat, ilustraţia muzicală:
Nicolae Boboc, artist emerit). Ulterior, întregul spectacol a
fost filmat la Bucureşti şi difuzat pe postul naţional de televiziune, apoi a fost prezentat în turnee prin ţară şi în străinătate, de pildă în Italia, la Modena, într-o perioadă fastă,
când acolo concertau orchestra din Bologna, sub bagheta
lui Sergiu Celibidache, şi Orchestra BBC din Londra şi se
producea Teatrul Insieme din Modena. Ce companie pentru Teatrul de păpuşi din Timişoara, ai cărui profesionişti
entuziaşti s-au prezentat excelent, precum şi pentru creaţiile noastre, ale autorilor-copii, trei la număr, semnatari
ai miniaturilor, deşi nu am fost prezenţi acolo! Am regăsit
toate aceste amănunte rememorate cu nostalgie şi mândrie,
de teatrul timişorean, în publicaţiile sale jubiliare. A existat şi o bună primire în presa de specialitate: Dana Crivăţ,
cronicar teatral, în prestigioasa revistă „Teatrul” (unde au
apărut şi două fotografii ce mă privesc – una cu mine în
uniformă de elevă în clasele primare şi alta din spectacol,
cu marionetele jucând în sceneta mea!), afirma despre creaţiile noastre, ale celor trei copii laureaţi, că au produs „un
spectacol nu numai încântător, ci [şi] pe deplin matur din
punct de vedere artistic”. Le dictasem părinţilor totul, textul
este aşadar autentic (ştiam să scriu, dar îmi plăcea să dictez). Am dat un interviu la Televiziunea naţională atunci,
a fost o onoare şi o mare bucurie auctorială! Aspectul profesionist al întregii întâmplări este cel care mi s-a impus în
amintire, dându-mi şi astăzi satisfacţie, iar nu cel spectacular, al succesului propriu-zis. Am avut întotdeauna oroare
de amatorism, de lucruri făcute pe jumătate. Trebuie să
spun că, spre cinstea mea, succesul nu m-a influenţat cu
nimic, am continuat să-mi trăiesc viaţa cu toate fazele ei
fireşti, pentru mine scrisul fiind ceva normal. Sceneta se
baza pe experienţa mea de copil, tratând despre un grup
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de animale de jucărie, care-i spuneau stăpânului lor, frecventator al unei grădiniţe, că ar trebui să fie mai glijent şi
să se spele regulat. Avea deci o propensiune practică, iar
această orientare (umoristică şi practică) a coabitat în chip
firesc cu adevărata poezie, născută mai târziu, situaţie care
mi-a dat de gândit: nu cumva poezia este inextricabil legată
de existenţă, de însuşi caracterul practic al acesteia? Adică
poezia nu este un lux, ci esenţa vieţii, ceva absolut normal,
cum ar fi spălatul pe dinţi, iar nu numai un ritual misterios? Îmi pun această întrebare fiindcă mi se pare cu totul
natural să trăieşti poetic, citind poezie, trăind-o, experimentând-o, pentru asta nu e nevoie să poetizezi, să devii
literaturizant cu orice preţ. Debutul pe care îl menţionez
pentru poezie s-a petrecut la 20 de ani, cu un poem la care
ţin, în Almanahul scriitorilor apartenenţi la Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti, graţie unui binecunoscut poet, care
a apreciat acea lucrare a mea. Din nou, o mulţumire profesională, emoţia dulce a lucrului împlinit, bine făcut. Nicio
exaltare în afară de această minunată bucurie reţinută, păstrată în suflet. Nu este un fapt exterior.
3. Unul foarte anevoios, din mai multe motive (mai mult
sau mai puţin evidente): în primul rând, nu scriam o poezie inseriabilă. Viziunea mea era de natură spirituală, iar
critica a dovedit (şi mai dovedeşte) mefienţă faţă de acest
tip de viziune/opţiune, poate fiindcă este mai rar. Şi acum,
de altfel, mă simt un etern debutant, deşi numeroşi sunt
aceia care m-au înţeles. Dar îmi place situaţia asta de incertitudine, e plină de prospeţime. Frâne au fost şi motivele
familiale, nu mai insist. Spun însă că, la vârsta când aş fi
avut nevoie de încurajare, când aveam fragilitatea firească
a adolescentului, nu am fost sprijinită social decât în foarte
mică măsură. Mamei mele îi datorez statornicia mea –
încurajărilor ei, credinţei sale absolute în mine, în talentul
meu. Voi rememora momentul declanşării unei viziuni,
erupţia motivului poetic al fiinţelor mici, unul major al liricii mele: mă plimbam la un moment dat, prin anii deceniului 8 al secolului trecut, cu prilejul unei manifestări studenţeşti naţionale desfăşurate la Suceava, prin pustia Cetate
de Scaun. Eram foarte supărată pe situaţia ca un fund de
sac în care simţeam că este afundată ţara (şi unde nu vedeam
nici ce rol urma să joc eu). Festivalul sau colocviul acela mi
se părea politrucizat, previzibil, tendenţios. Aşa şi era. Greşeala noastră, a românilor, este că nu am avut, decât în
foarte mică măsură, apetenţa pentru miraculos, nu am
aşteptat decât previzibilul, ne-am mulţumit cu el. De fapt,
chiar asta mă făcea să disper cel mai mult – banalitatea –,
nu lipsa mâncării etc,. pentru care se puteau găsi rezolvări
ingenioase. O paranteză: familia noastră a fost obişnuită
cu greutăţile, bunica mea, o doamnă răpitor de frumoasă
şi cultă, soţie de notar, a străbătut două războaie mondiale
şi mai multe regimuri politice, împreună cu familia ei destul de împovărătoare, mânuind la nevoie toate sculele meşteşugăreşti. Ştia, de pildă, să monteze, cât ai clipi din ochi,
un dulap făcut scânduri din cauza transportului (cu căruţele, pe atunci). Bucătăreasă de premiul Nobel, cum o alintam eu, a trecut acest har (de a face, precum bucătarii chinezi, mult din mai nimic!) şi mamei mele şi, de ce să nu o
spun, şi mie. În general, nu ne-a plăcut văicăreala şi am crezut ferm că omul nu trăieşte numai cu materie, aur, bogăţie, cu bunuri obţinute mură-n gură, ci are el de dăruit ceva,
de inventat, de creat. Pe acest fundal, percepţia poeziei îmi
apărea ca fiind incandescentă, vie, consolatoare, aproape
maternă. Cu privirea aţintită într-unul din hăurile cetăţii
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(arheologia a fost dintotdeauna o pasiune), m-a cuprins un
vertij şi m-a invadat o suferinţă extraordinar de intensă, de
parcă aş fi văzut moartea cu ochii, fundătura absolută. Apoi,
deodată, am trăit o resurecţie deplină, urmată de vederea
mentală, intimă, perfect de clară, a unui fluviu de lumină
– liniştit, beatific, prietenos, veşnic. În acel fluviu de miere
groasă, argintie, luminiscentă, se aflau concentrate lumea,
înţelepciunea, sensurile universului, dar şi toată poezia
lumii, inclusiv a mea. Am avut în acel moment certitudinea că, dedesubtul realului copleşitor, sălăşluieşte, din vecie,
un strat de linişte eternă, de relaxare şi prietenie, de umor
şi voioşie perfect naturale, apropiate, milostive. Nu existau
decât iubirea, compasiunea, atotînţelegerea. Din acel
moment mi-am găsit inspiraţia poetică plenitudinară, plăsmuind mitologia fiinţelor mici, pe care simt nevoia să le
definesc în continuare, spre a le feri de vulgarizarea căreia
îi pot cădea (i-au şi căzut uneori) pradă. Căci fiinţele mici
nu sunt nişte existenţe minore, de confundat cu nişte făpturi precum florile, micile animale etc. (deşi în poezia mea
am făcut risipă şi de asemenea ipostaze), ci figurează stratul etern creator, temelia inerentă manifestării, existenţei
generice, iar în acest punct ele se întâlnesc cu mesajul christic ori cu acela upanişadic (după cum se vede, am ajuns
atunci, instantaneu, şi la concluzia unei convergenţe a religiilor, a unui nivel metafizic al lor, ceea ce poate îngădui –
şi prilejui, ca pe un ales festin– unitatea în diversitate). Dacă
ele sunt mici, aceasta se întâmplă pentru că sunt modeste,
sunt existenţa ascunsă din sânul manifestării, cea care o
determină pe cealaltă, cea vizibilă. Ele pot fi asemănate, în
planul exterior, manifestat, cu acei oameni smeriţi, lăudaţi
de Iisus în Predica de pe munte, dar sunt şi de temut, căci
creează lumea şi, după ce ea se uzează, o distrug. Adică îi
distrug doar forma, de vreme ce existenţa dinăuntru rămâne,
oricum, eternă. Resuscitată ca o celebrare a existenţei neostoite. Par multiple, dar sunt o existenţă-monolit, un bloc
ontologic, neputând fi gândite separat. Chiar dacă se pot
desface în existenţe separate. O zodie a oximoronului, a
paradoxului li se potriveşte în chip de eventuală descriere,
realizabilă doar prin poezie, ceea ce am încercat să fac. Aşadar, poezia a jucat, pentru mine, un rol nu numai estetic,
ci şi ontologic, de înţelegere a vieţii şi de trăire a ei pe coordonatele cele mai înalte. Am echivalat deşertul dintr-o ideală mistică a deşertului cu deşertul epocii în care trăiam şi
analogia a funcţionat de minune. Poemele care au izvorât
în cascade, literalmente, după şi din acea infinitezimală
clipă, au fost incluse într-un volum care a văzut foarte greu
lumina tiparului, din pricinile ideologice ale epocii. Fiinţele mici au fost considerate, pe drept şi pe nedrept, subversive. Pe drept, pentru că păreau o subminare a ordinii
de stat, un soi de marţieni ameninţători, ceea ce şi erau,
dizolvând conceptualizarea aridă dintotdeauna neprielnică
vieţii spiritului. Pe nedrept, deoarece, ele sunt eterne, ţin
de orice timp, de orice loc, iar, invulnerabile fiind, nu pot
fi atacate (şi nici nu sunt malefice, ci, în schimb, beatifice).
Era, aşadar, o naivitate să le negi. Dar cenzorii nu ştiau asta.
Sistemul funcţiona în cadrele sale absurde. Ca atare, am
publicat întâiul meu volum, Ecuaţie liniştită, la editura
bucureşteană Albatros (ce păcat că nu mai există astăzi!),
după ce a fost scos de cinci ori din planul editorial (producţia de carte era planificată, în acei ani), dar incomplet,
căci ar fi fost prea mare şi nu toate poemele „mergeau”, în
optica cenzorilor. Următorul volum, Dimineţile gândului,
a venit în prelungirea primului, trăind aceeaşi experienţă
cenzorială). El cuprindea şi alte poeme din ansamblul ini-
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ţial, iar cenzura a fost încă o dată nemiloasă în ceea ce-l
privea. Am fost gata să renunţ, doar editorii au fost aceia
care m-au convins să public volumul ţinând cont de sugestiile cenzorului bucureştean (o doamnă de o remarcabilă
opacitate, care scrisese pe marginea paginilor volumului
meu: „Mai puţină plutire, vă rog!”). Am ţinut cont de observaţiile sale, mulţumindu-mă să mut poemele din faţă (cele
cu plutirea) în spate şi punându-le înainte pe cele în care
apărea pământul (entitate mai grea, substanţială, dar, în
fond, o metaforă filosofică!). Aşa că nu am schimbat de fapt
nimic. Apoi am scos pur şi simplu câteva poeme pe care
mi se spunea să le modific, preferând deci să renunţ la ele
(trist a fost că editorii nu au îndrăznit să pledeze pentru
integritatea volumului, dovedind o lipsă de curaj deconcertantă, în comparaţie cu alonja europeană pe care o afişează astăzi – nu dau nume, dar ştiu exact ce spun; unul
din ei a mers până-ntr-acolo încât a schimbat câteva versuri, punând în loc nişte sintagme proprii, banalizându-mi
poemele!). Nu am vrut să le desfigurez, încât ele au apărut
intacte după 1990. De aceea, primul meu volum de după
1990, Scara lui Iacob, 1995, a continuat cartea originară,
risipită, iar celelalte volume publicate, de atunci, au continuat acest motiv. Astfel, elemente ale ei se află, deopotrivă,
în toate culegerile de poeme publicate de mine până astăzi.
Am alcătuit, aşadar, în minte deocamdată, un ipotetic volum
integral, gândit ca o unitate, în datele sale esenţiale, aşa
cum l-aş fi dorit atunci şi sub titlul pe care mi l-aş fi dorit,
deşi mult îmbogăţit de o reflecţie aprofundată faţă de cea
de atunci (timpul îşi pune amprenta) şi de o creaţie ulterioară (acest filon al inspiraţiei continuă).
4. Am fost membră a mai multor cenacluri timişorene,
chiar preşedintă a unuia dintre ele, „Pavel Dan”, al Centrului Universitar (cenaclu longeviv, cu o tradiţie deja respectabilă, laborator literar unde s-au format numeroşi scriitori bănăţeni), până la limita de vârstă permisă, adică un an
după absolvirea universităţii, deoarece era un cenaclu studenţesc. Ca preşedintă-studentă, am participat la organizarea unor întâlniri cu alte cenacluri importante din ţară,
iar ca preşedintă-profesoară făceam acelaşi lucru, venind
de pe navetă şi petrecându-mi duminicile (două pe lună)
îmbăiată în apele hrănitoare ale atmosferei şi lucrărilor
cenacliere. Menţionez că la toate întâlnirile de lucru am
urmărit scrisul celorlalţi, într-un mod activ, prin luări de
cuvânt şi prin referate, foarte preţuite, pe marginea lucrărilor ce urmau să fie citite. La fel făceam şi la întâlnirile din
cadrul altor prestigioase cenacluri timişorene a căror membră eram: „Hyperion”, al Facultăţii de filologie a Universităţii din Timişoara, şi „Cenaclul scriitorilor”, desfăşurat la
sediul revistei „Orizont” (în Sala sa cu lambriuri) oficial
numit al Asociaţiei Scriitorilor din Timişoara (cum se intitula pe atunci filiala de astăzi). La ultimul am avut parte de
o strălucită introducere în rândul scriitorimii locale, cu un
grupaj de poeme în lectură proprie şi referate de Marcel
Corniş Pop şi Vasile Popovici. Atenţia, colegială şi critică,
la scrisul celorlalţi a existat întotdeauna, este o parte componentă a personalităţii mele. Am fost apreciată, din studenţie, de profesori excepţionali, totodată scriitori importanţi, precum Livius Ciocârlie, Marcel Corniş-Pop, Eugen
Todoran. Ultimul, de o vastă cultură europeană, exeget fundamental al lui Eminescu, scosese de la naftalină un fascinant curs de folclor care mă arunca, de fiecare dată când
îl auzeam rostit, sfătos şi molcom, de profesor, cu atâtea
referiri la Eliade, Lévy-Bruhl ş.a., într-un adevărat extaz,
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influenţându-mi viziunea poetică prin cosmicitate, apelul
la mit, toate în dezacord cu meschinăria filosofiei oficiale.
Marcel Corniş-Pop era profesorul meu de literatură engleză
şi americană, dar şi un critic avizat, ale cărui observaţii pe
textele mele poetice le luam în seamă. Livius Ciocârlie îmi
făcea reclamă pe la alţii că sunt un remarcabil „cap critic”
şi „scriitor de cursă lungă”, după cum am aflat după mulţi
ani. Nu mică îmi este mirarea să constat şi, implicit, să-mi
reamintesc în ce atmosferă liberală m-am format, o atmosferă culturală densă. Nu eram conştientă pe atunci de acest
noroc, îmi tuna şi fulgera mereu. Erau anii ’80, iar eu îmi
publicam primele cronici şi recenzii în revistele „Orizont”
şi „Forum studenţesc” din Timişoara, pe când eram deja
membră, apoi preşedintă, a cenaclului „Pavel Dan” al Centrului Universitar, mai sus-pomenit, fiindcă iubeam şi critica, într-o măsură apreciabilă. Dar cel mai mult m-a influenţat viaţa mea de familie, faptul că am cunoscut un om
perfect: mama mea. A fost evenimentul miraculos al existenţei mele. Mă simt o făptură împlinită prin acest eveniment, ştiu că nu am trăit degeaba. Puteţi întreba de ce, vă
răspund: fiindcă literatura este un pariu ontologic, nu doar
unul scriptural sau intelectual, aşa că ea se leagă, în cazul
meu, de o căutare a esenţelor, a metafizicului. Mama mea
este şi un maestru spiritual, pentru mine, ceea ce este greu
de explicat – cu totul altceva decât o simplă mamă, oricât
de iubitoare. Este un om care îţi picură pacea în suflet, în
preajma căruia simţi că ai ajuns la un liman, că nu mai ai
nimic de căutat, iar nu unul care te îndoctrinează, asta înţeleg eu, în acord cu Sri Ramana Maharshi, printr-un maestru spiritual, spuneţi-i cum vreţi, duhovnic, confesor, deşi e
cu mult mai mult. Cuvintele sunt prea slabe pentru a putea
explica aceste lucruri inefabile, aşa că îmi rezerv plăcerea,
voluptatea chiar, de a le lăsa nespuse până la capăt şi de
a visa, eventual, la nişte proze care să le poată cuprinde/
sugera. Adică tot la literatură, singura prin care pot să mă
exprim cu adevărat.
5. În mod normal, aceste disjuncţii şi departajări (scriitor şi cetăţean vs. putere politică) nu ar trebui să existe.
Puterea este aleasă de popor şi ar trebui să-l reprezinte,
nu ar fi normal să se creeze niciun conflict între putere şi
cetăţean ori scriitor. În viziunea mea, scriitorul ar trebui
să fie un exemplu, o forţă spirituală, nu un factor supraadăugat puterii. Să fie altceva, o versiune calitativă de om,
nu una cantitativă, un model. Un focar de inspiraţie pentru poporul său, ca şi pentru conducătorii politici. Faptul
că la noi se visează şi adesea se pune pe tapet implicarea
în politică a scriitorilor, constituie semnul clar al imaturităţii naţiei noastre. A crea timp scriitorului pentru creaţie – iată ceea ce ar trebui făcut. Scriitorul este un profesionist care se cuvine să-şi exercite vocaţia pentru care s-a
pregătit toată viaţa. Influenţa lui ar trebui să fie precum a
pustnicilor, a lui Daniil Sihastru, la care mergea, pentru a
sorbi inspiraţie, Ştefan cel Mare. Dar să obligi un scriitor
să-şi piardă timpul prin parlament, iată cea mai mare aberaţie pe care am întâlnit-o, iar ea mă face să cred că românul nu s-a născut poet, ci totuşi politician, magician, iubitor al puterii lumeşti, ceea ce este foarte trist. Ca să pun
problema şi altfel, în spirit guénonian, scriitorul este brahmanul societăţii, deci castele imediat următoare ar trebui
să vină la el doar pentru inspiraţie, cum spuneam. Atunci
când vulgul îl recunoaşte pe scriitor, el vrea să-l coboare
la nivelul său, fiindcă nu se poate ridica la înălţimea operei
sale, nu-l poate cunoaşte în propriul său plan de referinţă.
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Neputându-şi-l încorpora prin cultură (naţie incultă, de!
– s-o recunoaştem, căci nu susţine cultura, altminteri am
putea trăi din scris! dar nici în lume nu pare să fie peste
tot prea bine), vrea, simbolic, să-l îngurgiteze şi să-l devore
prin funcţie, deviindu-l de la creaţie şi cooptându-l acolo
unde îl poate înţelege, ca autor al unor edicte belfereşti. Îl
pune „la produs” ceva pe gustul său. La asta am ajuns: la
cel mai primitiv canibalism.
6. Literatura română contemporană este una vie, puternică, variată, autentică. Supărătoare este o anumită fractură artificială între generaţii, între scriitorii adepţi ai unor
stiluri distincte şi făcând parte din generaţii distincte. La
recentul Congres Naţional organizat la Botoşani de colegul Gellu Dorian, la un moment dat câţiva tineri oaspeţi
nu au dorit să citească. O astfel de frondă, în condiţiile în
care ei au fost invitaţi cu prietenie acolo, generează o certă
undă de tristeţe. Aş fi vrut să-i aud. Mi-aş dori un respect
mai mare între generaţii şi, mai ales, o lectură susţinută a
tuturor, de toate părţile. Nu există literatură a tinerilor sau
a bătrânilor, ci doar literatură bună sau rea, ţesătura neîntreruptă a scrisului românesc de valoare, de la începuturi
până azi. Aprecierea acestui fenomen în termeni temporali
rămâne o dovadă de teribilism, deci de imaturitate, enclavizarea generaţiilor nefiind un semn bun pentru nicio cultură.
7. Cred în disciplina scrisului, de aceea programul de
lucru ar trebui să fie ceva uzual pentru un scriitor, iar nu un
pur elan romantic. Ar fi mult mai uşor de nu s-ar ivi atâtea
obstacole exterioare, generate, în primul rând, de faptul că
poporul nostru, repet, nu susţine cultura, încât autorul este
nevoit să aibă un serviciu, adesea împovărător, care nu-i
lasă putinţa de concentrare ideală, îi afectează sănătatea,
îl uzează... Şi apoi sunt, adesea, şi alte proceduri de răpire
a timpului creator, cum ar fi prea multele manifestări culturale, cel puţin în Bucureşti, lăudabile, dar de natură uneori prea apăsat mediatică. Spectacolul tinde să înlocuiască
lectura răbdătoare, iar împrăştierea nu e bună pentru scris.
Am în pregătire două volume de eseuri critice, altul pe teme
de spiritualitate, precum şi un volum de poeme. Cine ştie
când le voi termina. Curând, sper, îmi va apărea o carte de
meditaţii eseistice pe marginea relaţiei dintre poezie şi spiritualitate, pe care am lucrat-o cu multă bucurie, din eseurile apărute la rubrica mea intitulată Micelii, susţinută în
revista „Vatra”, între anii 2010–2012.

7 + UNU.

MATUL ACESTUI DRUM

„Matul păşeşte aşa cum ar dansa o flacără... Picioarele lasă amprente, mersul are consecinţe: urmele Matului sunt arzătoare, el cheamă la trezire, surprinde şi însufleţeşte, răscoleşte sau distruge totul în cale.“
Marcel Picard,
Tarot. Practici şi interpretări

Simultan rege gata de încoronare şi biet Plantagenet
pornit în exil, la primirea unei diffidatio. Între ceea ce
vedeţi şi ceea ce sunt, între cale şi inimă – infinita
călătorie. Proptit într-o mână de solul ce mă devoră,
până la a fi doar un rest translucid pe o carcasă,
vă vorbesc de dincolo de trup, straie şi limbaj,
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fac găuri în ţesutul moale de gumă, ca să înţelegeţi
unde se încolăceşte în final orice călătorie, ca să întrezăriţi
acelaşi lucru prin toate cuvintele şi membranele,
acelaşi ecran pâlpâitor, meningele indigo, orchestratorul
fără teamă-ngheţat, senin, mut de groază, ca să fiu
la înălţimea unei mărturii din bura prefirată-ntre viaţă
şi moarte, din realitatea de unde nu pot fi urnit.
N-am avut niciodată un număr, o parolă, un ecuson
pe piept, n-am minţit, spun ceea ce simt: tot pe drum,
vă-nşelaţi crezând că veţi ajunge altundeva decât
în inima voastră – călătoriile sunt petele haotice ale iubirii
însă adevărata călătorie-i cu neputinţă de povestit.
Cuvintele, cabotini tropăitori, îşi vor scoate pălăriile
şi vor tăcea, iepurii trucaţi se vor cuibări, dacă nu veţi
veghea, în destinele voastre.

de numere, de pelerinaje –
de ce atâta grabă?
în voi înşivă pătrundeţi, dincolo
de orice travesti, din păcăleală numai
deveniţi hoinari.
Mâncat de termite, voi renaşte îndată
călătorind, necălătorit.
De la ceea ce par la ceea ce sunt
continentul, retroversia în Inimă.
Oricum nu mă puteţi vedea întreg,
ies din pagină, deşi merg neîncetat,
sunt cuibul imutabilităţii, urc în spirale,
condurii mei roşii ard pămîntul,
paşii mei vin dintr-o străveche artă a focului,
jubilez mângâind nemişcat
mereu latura bună
a unei lumi în schimbare.

Dar ce e cu acest kobold schimonosit, răutăcios, agitat
prin iarbă, la pîndă?
Manikin... se-aude-un refren batjocoritor, subţire: „de
viaţă
de moarte“, ce chicot, ce acompaniament fals la chitară,
pelerinajul e perpetuu ironizat de-o mantie din spatele
lui.
Trupul mi-a fost aproape complet înghiţit
şi ce dacă (sec rezonează cineva)
mi-a fost cerut şi l-am dat,
l-am azvârlit în marele athanor al forţei oarbe, sticlinde,
fără semne, umblă acum pe lumea cealaltă
ca un porumbel fără glas
mai vedeţi o fărâmă gelatinoasă din el
atotputernicia mea stă în sfâşiere.

Nu plescăiţi la cina de cuvinte,
reamintiţi-vă, în plin ospăţ (nu dispare niciodată)
securea călăului,
la fiecare strop de miere, unul de sânge,
la expozeul din sălile regale,
decapitarea anonimă a unui trup singuratic,
în cartierul copiilor şi-al plebeilor.
O muzică de clopoţei bruiază ca de obicei mesajul,
ca vorbele să se retragă-n adânc,
după zăgazul invizibil, să gâlgâie
netulburat de nimeni spiritul
în golful slăbiciunii – imprudenţei – dezonoarei
Nu dormitaţi pe cuvinte, păscuţi de muşte,
pe crenelurile ciobite nu cucăiţi ruşinos –
a pierde timp pe cuvinte, a te lăsa îmbrobodit
de ele e un sfârşit lipsit de glorie –
ajunge un han din acesta cu ferestre prea luminate
şi aţi căzut de pe drum
La fiecare ochi de lumină
o fântână a nopţii,
vi se va trezi extazul
prin şocul unor limbi neînrudite –
familiare, sublime ori meteoric-albe –
care ţâşnesc din acelaşi cord în tăiere,
să vă-mblânzească prin perplexitate
să nu vă fixeze în menghină
un singur fel de rostire.
Din violenţă nu va rămâne cândva
nici urmă de mustrare
Fulgerul poate izbucni de oriunde
ghiciţi-l, umpleţi-vă chipul de puterea lui,
daţi trăsăturile voastre
mântuitei măşti a Meduzei

Şi diavolul funcţionează cu un carburant de iubire
şi cel care, în loc să te iubească, se prăbuşeşte, rănindute;
însă, ca ochii lui să aibă clipa lor de diamant,
a trebuit să ardă cărbunele unor ere –
abia apoi va cădea definitiv, golit de privire, de minte,
de inimă.
Voi spuneţi că mergeţi,
eu – că rămâneţi pe loc,
dacă nu-ndrăzniţi să vă perforaţi cazematele,
să vă lăsaţi înşfăcaţi de labele monstrului
dornic să vă mistuie.
Acceptaţi să cădeţi în hrubele jinduitoare,
sub colţii imperioşi.
Cu cât mai hărtăniţi, cu atât mai convinşi,
în cele din urmă, că rămâneţi intacţi, mai apţi
să distilaţi sucul nociv, animalic, ce vi se predă
în neştiinţă, spre-a-l înflori-n amor quintesentialis.
Îmi zăriţi triunghiurile hainei de clovn
ori zdrenţele fostului rege Plantagenet, în exil după ce-a
primit o diffidatio,
dar nu puteţi privi Inima, în grota albastră
din dreapta trupului.
Nu vă luaţi după ce vedeţi
şi, aşa cum desprindeţi petic după petic,
spre-a dezgoli vidul în vârtej,
descotorosiţi-vă, unul după altul, de cuvinte,
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Sunt receptaculul întâmplării şi-al providenţei
Viaţa se înalţă în operă
care viaţă? chiţăie ranchiunos manikin –
viaţa, un roi de furnici hăpăitoare
horcăitul care nu se mai aude
treacă de la mine tristeţea de moarte
în ogiva fostului meu piept
se trezeşte smaraldul
Bucureşti, 2013

HYPERION

27

A
N
T
O
L
O
G
I
A

R
E
V
I
S
T
E
I

A
N
T
O
L
O
G
I
A

R
E
V
I
S
T
E
I

Ion MUREŞAN

E
Poem

Eu, când scriu o poezie
nu mai sunt un om slab şi de nimic.
Când scriu o poezie nu mai sunt un om neajutorat.
Numai ce simt cum se aşază sub mine
un cărucior cu rotile,
brusc sunt proprietarul unui cărucior pentru infirmi,
unul cu roţi nichelate.
Sunt îmbrăcat în haine curate, de sărbătoare şi
în braţe cu un buchet mare de flori
şi cu o păpuşă cu faţa veselă
pornesc, foarte mândru, spre biserica de la colţul străzii.
Pe drum întâlnesc mai mulţi oameni.
Ei mă salută cu compasiune.
- Viaţa are părţile ei luminoase – le spun.
Rugaţi-vă!

Poem

Eram foarte trist, căci eram mahmur.
Eram în starea aceea în care omul e casant, e ca de sticlă,
încât se vede tot ce are în el şi ca într-un acvariu
se vede un nenorocit de peştişor,
care e sufletul lui.
Iar aerul e tare ca piatra, încît, dacă faci mişcări bruşte,
rişti să ţi se spargă o mână,
rişti să ţi se spargă un picior şi
să ţi se spargă capul în mii de cioburi.
Sigur că eram foarte trist,
căci nimeni nu voia să-mi spună unde merg eu
şi ce caut eu, cu noaptea în cap, în tren.
Iar controlorul de bilete m-a repezit,
pe motiv că, dacă tot am bilet, să-l las dracului în pace şi
să nu-l mai bat la cap cu prostiile mele.
Aşa că mi-am amintit vorbele mamei:
“ Când nu ştii cum să te comporţi,
trage cu coada ochiului la ceilalţi şi fă cum fac ei!”
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Aşa că am şters geamul cu mâneca hainei
şi am privit şi eu pe fereastră:
cerul era luminos şi jignitor.
Şi treceam pe lângă o câmpie ninsă, strălucitoare,
departe de orice aşezare omenească.
Iar în mijlocul ei era o femeie ce mergea spre un deal îndepărtat.
Mergea spre un deal pustiu, mergea prin zăpadă,
poticnindu-se şi mergea oarecum şerpuit.
Şi m-a durut că nu o înţeleg:
că ce să caute ea pe o câmpie ninsă, strălucitoare,
mergând prin zăpadă, oarecum şerpuit, spre un deal
îndepărtat şi pustiu şi departe de orice aşezare omenească?
Iar controlorul de bilete m-a bătut pe umăr şi a zis
să vorbesc mai încet.
Dar eu am început să caut înfrigurat în mintea mea
un gând al meu care să ocupe mintea ei,
ca să avem un cap în comun,
ca şi cum am fi două apartamente cu bucătărie comună.
Iar mintea mea era pustie şi era ca un deal pustiu şi îndepărtat,
dincolo de o câmpie strălucitoare:
nimic înălţător în mintea mea, nimic de folos cuiva.
Atunci ea s-a oprit şi a privit spre tren şi a făcut cu mâna:
ca un salut prudent şi resemnat şi plin de milă:
că ce să caut eu în trenu-acela care se poticnea
şi mergea oarecum şerpuit, departe de orice aşezare omenească,
pe lângă o câmpie înzăpezită şi strălucitoare,
înspre un deal pustiu şi îndepărtat?
Şi controlorul de bilete m-a bătut pe umăr
şi a zis să vorbesc mai încet.

Şi e atât de frumos

Acolo sus, pe deal, este o canapea roşie.
Lângă canapeaua roşie, flutură în vânt o sută de steaguri galbene.
Deasupra zboară păsări mari, negre şi mute.
Şi e atât de frumos de parcă-am murit demult.
Lângă canapeaua roşie este o măsuţă de scândură,
iar pe măsuţă e o coală albă de hârtie şi o vază cu flori albastre.
Mai este o doamnă cu rochie lungă, verde.
Stă lângă măsuţa de scândură pe un scaun de abanos.
Are mâinile albe şi foarte reci.
Cu mâinile albe şi foarte reci ea scrie,
ea copiază cu litere mari de tipar o poezie de Mihai Eminescu.
Şi e atât de frumos de parcă-am murit demult.
Pe celălalt deal, eu dorm în iarbă, între pruni.
Capul meu adormit odihneşte pe o perniţă albă.
Sub perniţă am un cuţit şi o secure,
astfel că, dormind, bănuiesc că am înnebunit.
Somnul meu e în jurul meu ca un gard de sârmă ghimpată,
astfel că nici un animal şi nici un om nu intră în somnul meu.
Nici un om şi nici un animal nu au ce căuta
în somnul altui om şi altui animal care dorm în iarbă, între pruni.
Şi e atât de frumos de parcă-am murit demult.
Totul este frumos în toate.
În vale, în sat, lucrurile sunt înclinate şi se leagănă
în semn de respect pentru cineva.
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De o parte şi de alta a drumului mii de păsărele cântă
un cântec dezorganizat şi agresiv.
Se înserează. Soarele e roşu.
Umbra cuiva, nu ştiu a cui, mi se aşează ca o dantelă pe faţă.
Şi e atât de frumos de parcă-am murit demult.

Poem

Lui Alexandru Muşina – in memoriam
„Trenule, maşină mică”
Unu, doi!
„Trenule maşină mică şi sinceră”
Unu, doi!
„Trenule maşină mică şi sinceră şi verde”
Unu, doi!
În pas cadenţat am intrat în gară.
Mi-am luat bilet şi în pas cadenţat am ajuns la linia 3.
Acolo a venit trenul mic pentru Braşov.
Vagoanele să tot fi avut un metru şi jumătate pe
un metru şi jumătate şi pe toate erau prinse plăcuţe
pe care scria „Trenul pentru Braşov”.
Era un tren foarte lung. După aprecierea mea, căci era o zi ceţoasă,
locomotiva era în gara Cluj, iar ultimul vagon la vreo 40 de kilometri în urmă, cam pe la Huedin. Civilizat, m-am descălţat şi mi-am aruncat pantofii în vagonul scris pe biletul meu. Cu biletul între dinţi, ca o
şopârlă, pe burtă, m-am târât în vagon. Şi cu capul scos afară pe uşa din
faţă a vagonului, şi cu picioarele scoase afară pe uşa din spate a vagonului am aşteptat pornirea. Şi a venit un controlor de bilete, un copil de
vreo zece ani, în pantaloni scurţi, cu un chipiu albastru pe cap pe care
scria „Controlor”. Mi-a luat biletul dintre dinţi, l-a perforat şi a plecat cu
el. Şi mi l-a pus între degetele de la picioare. Cam după un ceas, timp în
care eu am dormit, locomotiva a şuierat de plecare. Prin minte mi-au
trecut versurile unui cântec popular: „Nu şuiera ca să stea / Şuiera plecarea mea”. Nu ştiu de unde a apărut pe peron un cor de copii. Corul a
cântat un cântecel trist de despărţire. Apoi băieţeii şi fetiţele au fluturat batistuţe colorate în semn de „Drum bun” şi tot între degetele de la
picioare mi-au pus câteva plicuri cu scrisori. Am pornit şi un vânticel
plăcut înmiresmat îmi răcorea obrajii şi fruntea. M-am răsucit puţin şi,
cu greu, mi-am scos o mână afară. Şi am început să culeg de pe marginea căii ferate flori roşii de mac, flori albastre de cicoare şi de „Nu mă
uita” şi violete flori de mălin. Şi un roi de fluturi coloraţi în toate culorile s-au aşezat să se odihnească pe buchetul meu de flori. O, ce bucurie
mare!
Iar când am intrat în staţia Sighişoara am văzut pe peron un alt cor de
copii. Le-am întins buchetul de flori, iar ei au luat plicurile, le-au deschis şi au citit scrisorile. S-au bucurat de veştile primite. Drept mulţumire, mi-au cântat un cântecel vesel de bun venit. Apoi un cântecel
trist de despărţire şi au fluturat batistuţele colorate atunci când trenul a
pornit.
Şi am adormit. M-am trezit în întuneric, căci trenul intrase într-un
tunel. Iar când a fost din nou lumină, tocmai treceam printre două dulapuri, şi am văzut că treceam pe lângă nişte rafturi de bibliotecă şi pe
lângă nişte picioare de scaune groase cât stejarii seculari şi pe lângă aragaz şi pe lângă maşina de spălat. Florile au dispărut, căci terasamentul
căii ferate era acum îmbrăcat în covoare orientale, iar din loc în loc pe
covoare am văzut perechi de pantofi de damă şi pantofi bărbăteşti. După
cum gâfâia locomotiva, mi-am dat seama că intrase în Braşov şi că ultimul vagon tocmai ieşea din Blaj, căci pe drum trenului i se mai adăuga-
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seră câteva zeci de vagoane.
Iar după o curbă, s-a deschis o uşă şi trenul a ieşit şuierând din apartament, a apucat-o pe scări în jos şi a ieşit din bloc.

Rotterdam

„Vine zeppelinul! Vine dirijabilul!” –
strigau pe străzi vînzătorii de ziare.
„Vine dirijabilul! Vine zeppelinu!” –
strigau pe străzi copiii şi birjarii.
Şi ne-am îmbrăcat cu toţii în haine de sărbătoare
şi cu toţii am alergat la malul mării
să-l întîmpinăm.
Şi eram pregătiţi încă de acasă cu sentimente de respect.
Încă de acasă eram pregătiţi ca să ne mirăm.
Dar zeppelinul venise noaptea, pe întuneric,
iar în zori era ca un nor de furtună oprit deasupra valurilor,
un nor din care se auzea o femeie cîntînd cu voce subţire,
o dună sură de nisip din care se auzea cîntînd o femeie.
Gărzile noastre militare au dat onorul şi
fanfarele noastre militare au cîntat.
Dar nimeni nu a ieşit din zeppelin ca să ne salute
şi să primească florile noastre şi să ne facă măcar un semn
cu batista.
Vă spun adevărul-adevărat:
Din burta zeppelinului coborau în mare
o mie de frînghii, o mie de funii.
Iar cînd s-a înălţat soarele au bătut tobele iar cîntecul femeii
a încetat şi
zeppelinul a început să urce la cer.
Vă spun adevărul-adevărat:
la capătul fiecărei frînghii atîrna o broască ţestoasă,
deasupra ei, frînghia trecea printr-un peşte,
deasupra peştelui frînghia trecea printr-o corabie,
deasupra corabiei frînghia trecea printr-un vapor,
deasupra vaporului era prins un tramvai peste care
era prinsă o trăsură,
apoi frînghia trecea printr-un cal peste care era
un magazin mic în care negustori mărunţi vindeau lucruri mărunte,
iar deasupra magazinului mic era un poliţist
şi peste fiecare poliţist era o bicicletă
pe care sta cîte o doamnă în rochie lungă,
care avea deasupra o umbrelă roşie,
iar pe umbrelă era prins un domn,
un cetăţean onorabil şi
chiar sub burta zeppelinului frînghia trecea printr-o pălărie.
Şi toate aceste de o mie de ori,
ca o mie de şiraguri de mărgele.
Vă jur, asta am văzut cu ochii mei!
Iar acum am venit ca să vă atrag atenţia:
că profitînd de faptul că oricine poate intra în fotografiile vechi
şi oricine poate ieşi cînd vrea din fotografiile vechi,
şi profitînd de faptul că noi stăm aici şi vorbim
despre poezie
şi nu privim pe fereastă,
toţi cei care au fost răpiţi în burta zeppelinului,
chiar acum coboară în stradă pe o mie de frînghii
şi chiar acum întemeiază afară
oraşul dinăuntrul nostru.
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Liviu Ioan STOICIU

Petrecăreţi

Urmăriţi de mici lumini roşii. Să fie primiţi. Petrecăreţi
până în vârf, întorci fila calendarului,
recunoşti poteca, 24 de serpentine – când tu te-ai văicărit
continuu, că aveai degetele tumefiate
în încălţăminte, dracul te-a pus să cobori pe aici? Că
ţi-a fost lene să-ţi deschizi aripile
tristeţii… Mereu mă confunzi, mă iei drept altul: îţi
arăţi dinţii, gata să mă muşti, fiară.
Eu nu fac parte dintre petrecăreţi, îţi jur. Cu mine nu
te
saturi… Pe traseu ai fost întrebată,
în engleză, pe la jumătate, de călugări franciscani,
dacă
mai e mult până sus. Mai e. Cât?
Atâta cât puteţi dumneavoastră, dacă nu sunteţi
îngeri.
„Îngeri mângâietori“. Trei
zile ajung? Ai dat din cap: că sufletul
se desparte de trup după trei zile. Aveţi cu voi combinaţiile
pentru îmbălsămare? Alcool,
formol, glicerină… Aici, unde timpul nu contează, s-a
rupt firul. Lângă
mumiile petrecăreţilor a fost găsită naftalină,
să alunge moliile.

restrâns la maximum

Nu-mi mai răspund la întrebări, nu mai pot desluşi
lucrurile cu un ochi al minţii pătrunzător – prefer să
stau
cu privirea în gol. Fiindcă sesizezi, supărat,
că nu mai vezi decât ce e la suprafaţă, egal cu zero: nu
mai
văd nimic din structura fiecărui lucru şi
din funcţionarea ei, sau ceva care să se împotrivească.
Sunt
eu de vină că lucrurile sunt aşa cum
sunt, că se ascund de mine, aflate în continuă, insesizabilă
schimbare? Nu mai am acea stăpânire de sine
care putea controla totul –
sigur, la nivelul meu, la ceea ce pentru mine conta.
Toate
îmi pricinuiesc tristeţe acum. Ce mi se
întâmplă? Nu mi-a mai rămas decât să sufăr ba un
rău, ba
un bine, sau un mai puţin rău, lăsat pe mâna mea.
Sunt iraţional? Fii iar raţional! Adevărul e că m-am
săturat,
am tăiat punţile, aşteptând ziua scufundării.
Deocamdată plutesc, inventând piedici în calea gândirii,
care abia aşteaptă să mă înghită de tot… Ce
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nu înţeleg, e de ce mă împotrivesc plăcerii şi dorinţelor
ascunse, dacă ele intră în cursul firesc
al lucrurilor? De ce nu-mi las simţurile în libertate şi
le
cenzurez? Ce mai contează, la vârsta mea,
ce mai poate urma? De ce nu reacţionez normal, liber,
şi mă
pun de-a curmezişul, necrezând în ceea ce sunt?
În situaţia în care nu doresc să
fiu în pielea altuia, „nici a celui iubit de destin“. Îmi
pun
la nesfârşit obstacole în faţa instinctelor şi mă mir
că nu-mi merge bine, de ce nu las lucrurile
să curgă de la sine? Având toate un rost. De ce, astfel, las
să crească până la cer mâhnirea? Fiindcă vreau să mă
restrâng la maximum, să încerc să mă
împac în secret cu partea aceea ascunsă din mine
însumi,
care are tensiune? Partea aceea din mine
pusă pe o anume frecvenţă
a universului, care corespunde unei încărcături
energetice minime… Deja
umbra mea dă târcoale prin apropiere.

Nu-s eu ăla

Ca rezultat al acestui sentiment.
Sunt prins la mijloc, între mine şi tine, ghici cine sunt
eu? Tu nu eşti, nu te mai obosi. Nici
nu te mai lăuda. Ai dreptate, dar mi s-a făcut dor de
mine!
Sunt întins în sicriu. De unde cunoşti lucruri
ascunse ţie? Nu este uşor. Din punctul de vedere al
planului
nostru fizic, nu spiritual. Tu
furi bani de pe pieptul mortului din biserică, să-ţi
poarte
noroc? Nu desluşesc figura celui
care fură, mare nenorocit. Vara, aşezat în sania
trasă de patru boi, că aşa şi-a dorit,
trasă de patru boi. De fapt, eu nu-s ăla, eu
sunt aici, lângă tine. Sau îmi imaginez că sunt? Mai
bun
nu voi fi. Ţi-am spus că nu eşti
lângă mine, ce să cauţi, dacă nu mă asculţi?
Au apărut semnale, în aceeaşi bandă de frecvenţă.
Vrăjitoarea
i-a cerut să aducă trei
bulgări de pământ de la trei biserici, să-l
scape de blestemul ţinerii de minte a răului, transmis
din
strămoşi, că de la naştere e pe jumătate
mort. Nu? Nu-i e uşor. Cu
ce i-a mai rămas de trăit, cealaltă jumătate, să nu fie
luat prin surprindere, şi-a pus doi
clopoţei la uşă.

Poesis

Theodor DAMIAN

Bruge-ul e Bruge

Bruge sună ca un mit
trebuie să faci ceva
pentru el
sau pentru tine
nu ţi se spune ce
te trezeşti în mijlocul tainei
„Bruge – la morte”
cine a scris cartea
şi de ce
agenţiile de voiaj
nu ajută cu nimic
un secret bine păzit
e un secret bine păzit

Deci te arunci în mare
şi înoţi cum poţi
te agăţi de câte o
catedrală
acolo respiri
şi te rogi
nu ca negustorul
care vine să câştige mulţi bani
ci ca pelerinul smerit
care-şi udă frunta
cu agheazmă
chiar şi dacă nu e
necesarmente catolic
ritul e rit
Când ai căzut din rit
ca atunci când ai căzut
din vis
eşti mult mai înţelegător
cu cei altfel decât tine
mult mai deschis
vezi numai esenţele
ca Adam când punea fiecărui lucru
câte un nume
el venind în lumea aceasta
însă dintr-o altă lume
Bruge-ul e Bruge
şi e Bruge
pe limba lui Jacques Brel
pe drumul dintre Bruge şi Gand
ţi se aprind călcăiele
ca-n trenul de la Iaşi
la Cluj
te cheamă idolul în urma sa
pe drumul dintre Bruge şi Gand
Mariek, Mariecke
urmărită de mire
se-ascunde mireasa-n
misterul flamand
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Ea merge drept
el se ascunde
dar e mereu în urma ei
de la Adam i se trage
sau poate de la o staţie
de mai înainte
când el cânta la contrabas
nu sunete ci cuvinte
când degetele lui danseau
înnebunite pe grif
ca vântul pe valul Mării Nordului
înspumat
ca rugăciunile de ziua Sfântului Trif
când toate lighioanele se duc
de unde-au plecat
El cântă acest cântec special
care nu are decât
literele numelui ei
Marieke
vor zice unii
ce sărac
nici nu-şi imaginează
cât de mult cântăreţul
valsează pe aceeaşi literă
M
de la Mariecke
şi acesta este doar începutul
ca acel început îndepărtat
când Dumnezeu a împreunat
suflarea cu lutul
Trebuie să cânţi mult
pe struna începutului
M
de la Maria
să verifici dacă tot ce ai numit
cu M
face sens
ai sau nu ai de ales
şi ce faci când ea aşteaptă
să-i pui pe cap cununia
În final
nu tu alegi
ci ea
ca atunci când fulgerul
pe lângă tine-a plesnit
nu te-a ucis
ci te-a orbit
el va decide când
îţi va turna lumina-n priviri
de unde vii tu
şi cine eşti
nu mai contează
câtă vreme n-ai uitat
că puteai să mori
şi că încă poţi creşte
în soarele de amiază
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Petruţ PÂRVESCU

pixelii leana bădălana
şi păcala făgeţelului
aşa ca între prieteni vă spun

cărtărescu simona muşina & company nu-şi mai aduc
aminte
călin vlasie câte ceva poate
(despre sfârşitul lumii şi generaţia douămiistă
se vorbea rareori
pe la colţuri
în şoaptă)
pixelii
au trecut şi prin păcala făgeţelului
luminA
mai mult intermitentă
a luat-o aşa (fără băgare de seamă) pe daiboj
de la gulie prin rotoaica pe sub deal spre lăzărescu
cu bâte şi topoare meşterite direct prin arini pe gârla vezii
la vale
pe cei care nu ştiau carte i-a ajutat
să pună degetul (ăla belit şi mare) pe catastife şi călindare
pe ceilalţi i-a luat direct pe sus cu ghiotura
o dubă mare neagră la raion
când a obosit
sătulă şi fericită
s-a oprit pe clopotniţa bisericii lângă pădure
s-a uitat lung peste sat şi-a suflecat braţele oţelite
s-a uşurat şi-a strigat uşurată C U C U R I G U (L)
în fiecare an
în februarie iarna
de ziua mea sufletul intră-n vibraţii
un uter frumos deasupra mormintelor goale
încerc mereu să privesc dincolo de marginea trupului
doar amintirile care te locuiesc invers
pixelii
era noaptea de februarie
ningea bătea crivăţul dinspre răsărit steaua roşie
bucile ei zdravene străluceau printre ostreţe
ceasloave călimări şi parastase
mama vroia să nu mai nască
îi venise sorocul
mugea şi se ruga ca o sfântă în ieslele putrede
pacea liniştii pretutindeni
nimeni nu cunoştea pe nimeni
singuri cu dumnezeu şi cu steaua aceea pe frunte
privegheau în tăcere
pe cel care vine pe cel care se duce
tineri şi bătrâni scuipau furioşi în sân de deochi
(pe furiş) cu limba-n cerul gurii mare
făcea
CRUCE
dar eu
cum mă ştiţi
(până şi de părinţi n-am ascultat niciodată)
am văzut şi am auzit T o T u L
(aşa ca prin vis) de acolo
din spatele zidurilor direct prin perete
cum vine cum trece pe uliţă C â n t e c u L
mândru şi tainic glorios şi rebel
printre gemete rugăciuni şi miros de ţuică fiartă
cobora şi urca până în burta mamei
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DOAMNE
cum pictau ursitoarele pereţii de carne cu propriile chipuri
tatăl meu
nu era acasă
tata era plecat cu bărbaţii la raion la regională
îşi tăiase (din greşeală) degetul ăla de la rădăcină
şi acum era cercetat pentru neglijenţă
pixelii
ardeau prunii în soba oarbă ca pe comori focul
şi-n casa mare se adunase lume multă ca la pomană
stăteau pe pat pe chituci în picioare
beau poşircă de prune şi mâncau boabe de porumb fierte
şuşoteau (cu ochii mici scobiţi adânc în orbite) atente
mai mult bârfeau (că erau numai femei)
ce zici fă ay
o fi băiat
o fi fată
din perete curgea liniştită candela spartă
pixelii
râuri obosite de-ndoială
lămpi opaiţe geamuri murdare care scânteie până departe
care luminează crucile negre de lemn din faţa fiecărei case
era noapte
târziu februarie iarna
bătea crivăţu-n lung şi-n lat geruind năprasnic zăpada
sub cerul de-argint cu poalele-n cap
auzeam şi vedeam prin perete
cum vine
cum trece tânără
leana bădălana frumoasa nebună din capu‘ satului
cântând şi jucând în pielea goală pe uliţă
în rest
era
bine
era cald
era linişte
dar venise sorocul
şi cu sorocul nu te jucai
am izbit (la început cu picioarele) v e n e a M i n v e r S
(şi-a dat cu părerea moaşa ilinca lu‘ fătălău şi m-a
înghiontit îndărăt)
mă-năbuşeam n-aveam aer (se rupsese apa şi curgea pe
noroia la vale)
mama
a văzut cum stă treaba
plecaseM
m-a prins din urmă repede de picioare
prin crăpătură
urlând şi scrâşnind de durere
a răzbit
şi-am ieşit împreună
pixelii
luna plină pe fiecare mormânt fără cruce
noaptea de februarie iarna
cădeau stele
femeile mâncau boabe de porumb fierte şi beau poşircă de
prune
în păcala făgeţelului
pe valea vezii la deal (dincoace de piteşti) începuse colectivizarea!..
(din vol., în pregătire, păcala făgeţelului)

Poesis

prin colburi cu biberoane mucede şi muci prin
trenurile lungi pline de ingeri cu
aripe de lemn şi vinilin bolborosesc cum
ar vorbi
în somn despre iubiri adânc ascunse sub stratul
gros de
ani şi spleen
ci
iarăşi abatându-se pe mirişti albe trenul
alb chiar
Maica pogorând
atunci din ceruri îi miluieşte uitării
pacatele supune şi din pufoaica ruptă iaraşi le
dă
pe-ndestulate de baut
la barul din
vereşti
un an pierdut o suta şi o mie de ani şi ajungi din nou în
gara din vereşti pe unde şi colbul vânturat în noapte acelaşi
colb de ani şi ani
se pierde lesnic la hotarul de dincolo
de felinar spre trenurile albe ce duc şi vin
din nicăieri

Dumitru NECŞANU

gara din vereşti

un
tren pierdut o sută o
mie şi ajungi în gara din vereşti
pe unde colbul vânturat se
împreună cu lumina chioară
a unui felinar tot chior şi umbrele
tot chioare cată
umbra foarte
aproape
zumzet de dumnezei si cruci fără
adresă pur şi simplu spuşi iar înlăuntru
toţi tăvăliţi împrăştiaţi pe scaune sub mese
prin nourii de fum şi pâclă toţi mângâind pe sub
pufoaica
ruptă rachiul cu tandreţe
ocrotit ca-n
odiseea se tot duc din hău în hău luând mereu un
tren fără bilet ci
abatându-se şi trenul alb pe mirişti albe cu
tot cu umbre şi cu ei luaţi în brate
de morfeu se înestulă cu
mană scrutând
destinul de la capătul cel rău îi
duce iuda cel iscariot spre culmi înmăslinate şi ei
asteaptă pajistea
cerească şi cred în trenul
alb ce-i duce
şi-i aduce sau doar îi plimbă prin
neant din
când în
când consensualele năluci în somn ţin pruncii
răscoliţi
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malpraxis

şi-s
rodiile pe tarabe putrede de demult fructe
celeste
văzduhul plin e de fetidele clamaţii ale soarelui de pe
tarabe rodiile putrede se întorc spre soare cu
ciudă şi respiră printre cearcăne întoarcerea în neant şi-n
vipia de la amiaz trec valuri
valuri vedenii
vedeniile lor
de
foste fructe ale raiului ca nişte cavaleri detracaţi şi
vineţi ai apostazierii
degeaba dau semn degeaba agăţ pe catarg flamura
disperării îngerii aruncă rodiile putrede spre neant şi
numără
rotocoalele de la
individual compus degeaba arunc cu pietre în ei să le
stric petrecerea destrăbălată degeaba arunc în
ceaţă cu pietre ei
unde oricum nu-i ajung mai stau mai stau mai stau să
trag ultimul fum
din ţigară de parcă nici n-am râvnit niciodată
la rodii
acum
şi eu viitoare tigvă cu primordiala
impertinenţă mai cred aiurea că e loc de
vâslit prin lut
lansez o mie de cuvinte şi o mie de monumente ale
deşertăciunii ochii privesc doamne privesc
splendoarea rodiilor în declin raiul e
înşelare mutatis mutandi obârşii necunoscute are
infernul
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7Privitdecembrie
de la fereastra de alături,
sentimentul acesta
pare să mă trăiască el pe mine
ca pe o întâmplare străină.

E vechi, rebel, trecut prin patul atâtor gânduri,
simplu, ciudat, indescifrabil
ca o figură conturată vag în zaţul cafelei,
confuz ca umbra unei păsări în oglinda apei,
indecent, banal, inexplicabil,
imposibil de prins întreg în cuvinte sau gesturi,
amar, înşelător, sălbatic,
unic.

10
decembrie
E târziu
Mihaela ARHIP

2 decembrie

şi atât de linişte încât
aud cum scârţâie zăpada cu ecou sub umbra mea
şi cum lumina aprinsă a unei ferestre
sfâşie brusc întunericul străzii.

Ceaţă.
Valuri de ceaţă au înghiţit răsăritul,
gardul viu, păsările,
castanul din faţa ferestrei.

Şi-atât de frig încât
se sparg sub paşi umbrele castanilor
şi cioburile îngheaţă în urma mea
în alt contur.

Din alee a mai rămas doar o linie vagă
de nicăieri către dincolo.

11
decembrie
Stoluri de vrăbii gureşe au invadat lumina.

Cum să respir?
Cum să găsesc o ieşire din cercul
alb, umed, rece
de ceaţă?
Unde au dispărut toate?
Felinarul din colţul străzii
e doar un bulgăre de lumină
suspendat între cer şi pământ.
În ceaţă.
Ceaţă opacă, albă, grea,
de la o margine la alta a zilei
de astăzi.

5 decembrie

Mi-aş da sufletul rob toamnei,
să-mi fulguie frunze-n pragul casei
sau ploaia să-mi lovească ritmic, monoton,
pervazul,
s-ascult vântul despletind castanii din faţa ferestrei
şi răscolind cu ecou depărtările.
Dacă mă iubeşti, adu-mi toamna înapoi.
Astăzi
doar ninsoarea cade
ca o tăcere albă, îngheţată, fără sfârşit.
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Scuturate de aripile lor,
stelele s-au desprins, au căzut în zăpadă
şi toată după-amiaza
au scârţâit sub tălpile trecătorilor.
Spre asfinţit,
vântul a viscolit sălbatic zăpada,
în vârtejuri înalte
s-au întors stelele pe cerul îngheţat
şi ninge.

15
decembrie
Ninge fără întrerupere

încă din ceasul indecis când
dimineaţa s-a strecurat pe porţile oraşului.
În gară,
un tren a fluierat prelung
speriind stoluri gălăgioase de vrăbii,
după-amiaza leneşă a teilor albi
s-a scuturat,
a tresărit Bulevardul
şi câinii de la periferie
au umplut de larmă peronul pustiu,
depărtările,
liniştea firească a miezului de decembrie.
Ninge.
Până spre asfinţit
au rămas urme în văzduh
şi
umbre pe zăpadă.
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Când dincolo de Olimp Atena mea naşte mereu şi
mereu,
Doruri mai vechi, ne-mpăcate.
Între două morţi viaţa reîncarnează
Acelaşi om de mână cu Dumnezeu.
Sunt aici şi acum ... pentru o vreme...
Doar cât să-mi pregătesc viitorul:
Acelaşi om la Judecata de Apoi!

Însingurare

Dorina BĂLAN

Tinereţe
Anii mei – prea mulţi, prea puţini?

Niciodată de-ajuns!
Viaţa cere o vârstă pe care n-o am niciodată în cont,
Mereu datoare, plătesc cu dobândă orice îmi oferă...
Promoţii la vise, discount la ratări,
Bonul meu de gânduri lung cât drumul spre cer...
Ce să cer când din cer
Lacrimi şi sfinţi îmi plâng din ochi a Cioran,
Duhovnicul ce-mi duce la groapă, noapte de noapte,
Zilele ucise, aliniate în nepăsări comune...
Iar eu, Hitlerul meu, privesc cum defilează în pas de gâscan
Anii trimişi în batalionul disciplinar
Pentru că ... rasa ariană încă nu mi se adunase în păr.

Perpetuum mobile

Între două căderi ... e a treia cădere,
Ca o scară în jos, către infern.
În prăpastia sfârşitului de primăvară
Vin verile şi mă cer, şi mă cern, şi mă cer....
Între două veri, acelaşi soare fierbinte
Îmi topeşte tinereţea ca-ntr-un cuptor,
O toarnă în lingouri pe care
Mi le ascunde în buzunarele hainei, îngreunând-o cu fiecare vara.
Iar eu ... locuiesc de ceva vreme în deşert!
Între două zâmbete ... aceeaşi mască,
Semn al teatrulu fără sfârşit.
Pe Broadway-ul meu se dau reprezentaţii celebre,
Se bat actorii să se otrăvească şi Julietele să moară...
Între două iubiri ... atâta singurătate!
Jocul de-a viaţa pulsează între tristeţe şi rai,
Cobor în bernă sentimentele-mi trădătoare,
Ca să-mi duc în tăcere ... netrăirea anilor mei.
Între două suflete, acelaşi zid,
Aceeaşi distanţă dintre lumină şi timp, dintre sus şi jos,
Dintre alb şi negru, dintre bine şi rău.
De unde să mă mai încep dacă vreau să încep
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Unde se duc cuvintele ... când se duc?
Unii spun că le poartă glasul până la marginea luminii,
Până la Adam şi Eva cuvintelor,
Alţii că rămân îngropate în magma sufletului...
Dar eu cred...
Cred că rămân agăţate de haine, ca nişte scame
Şi le purtăm cu noi oriunde ....
Că le scuturăm pe holuri, pentru ca mai apoi să le călcăm în picioare ...
Însă ele se lipesc de tălpi şi coboară abia pe podelele
casei unde,
Obosite, se descalţă, se aşează la masă, în pat
Şi aşteaptă să li se umple braţele cu copii.
Dar vine o vreme când copiii nu mai vin ...
Când de pe holuri ne întoarcem acasă cu aceleaşi
cuvinte,
Ne punem bocancii în seif, să nu ne fure cineva tăpile
pline de scame...
Şi mai cred...
Cred că ar fi bine să nu fii în Pompei când va erupe
Vezuviul!

Portret

Poartă în ochi o pereche de gânduri
Şi în urechi două şiraguri de degete nerăbdătoare
Cu care frământă visele pe care nu vrea să le audă
Sau poate doar nu vrea să le lase ...
Să le lase să îşi caute cuib sub clopotul de sticlă de
deasupra uşii.
Ce s-ar face fără ele? De unde le-ar mai putea lua
Atunci când va ridica clopotul şi ele se vor repezi să îşi
ia zborul?
Să o ia la sănătoasa, pe scări sau îndărăt, pe cărările
înţelnite.
Cum le va aduce înapoi?
Câte zile şi nopţi n-au trecut până ce le-a adunat,
Până ce a negociat cu ele pentru ca, într-un final,
Să semneze un contract cu dobândă fixă,
Scadent ... peste ce număr de ani?
Obrajii încă arată bine. Nu s-au îngroşat, deşi i-ar fi
prins tare bine!
Şi bărbia e la locului ei chiar dacă s-a mai ascuţit
De câte ori a împins-o mândria în faţă.
Mai poartă pe frunte două perechi de cute adânci
Pe care niciun botox din lume nu le-ar umple.
Zilnic pe-acolo îşi au poteca alte şi alte gânduri care,
Când urcă spre Rai, când coboară spre Iad,
După care se cuibăresc în priviri
Şi ... se uita la mine din luciul oglinzii.
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Krista SZOCS

mâna de copil

de aglomerația în fața căreia
toți încrucișăm picioarele

xxx
n-am întrebat dacă de acolo vedea munții cu susul în
jos
sau copii erau mai înalți
îmi spunea că sunt calmă
că am crescut în cel mai mic pat fără conștiința unei
morți naturale
într-o cameră obscură

xxx
linia de cretă pe care o ștergi cu grijă
ca pe o față fără trăsături
gândul pe care ai vrea să-l alungi
tot printr-o ștergere
cu cotul
și faci totul încet
ca într-un show acustic

stăteam nemișcată
chiar dacă nu am învățat cum se face o omletă
chiar dacă azi am desenat mâini și le-am privit cum
își schimbă conturul

când cea mai bună modalitate de a rezista
e abstinența
când ți-ai propus să nu vorbești de bine
să nu fie o zi fără o contră
pentru că vrei iubire
pentru că toamna asta frunzele
au căzut mult prea devreme
și nu ai reușit încă
să te asemeni cu podul pe care ea
a trecut ultima dată
pentru că nu ai îndrăznit
să ceri ajutor
și tot ce ai vrut tu să spui
au spus ceilalți

am prins-o de haina veche
ne-am plimbat prin mijlocul mulțimii
la fel cum am sta cinci ore pe întuneric și doar când
s-ar aprinde lumina
am auzi mingea
lovindu-se de perete
(e simplu să mi se pară totul străin
să-i privesc palmele strângând alte palme
și să mi se pară străin)
o adevărată revoltă să cred că sunt diferită
că azi nu am am desenat fețe schimonosite
pe spatele caietului
pot lungi mânecile bluzei cu care
mă înfășor
asta încă mai pot să fac
xxx
temerile din copilărie
apar
când aș vrea să uit
că ești aici
și mâna se strecoară
sub bluză
sânii mei promit
adăposturi
din cele mai sigure
palmele tale nu
promit nimic
xxx
într-o zi ca asta vom scrie de mână foi care vor
ajunge
la marele container
ne vom înghesui la geamuri ca hainele
într-un second hand
vom tânji după o mâna de copil
să ne salveze

38

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

și cui să mai explici că nu totul e perfect
că devii din ce în ce mai trist
din ce în ce mai singur
din ce în ce
xxx
voi sta întinsă pe pat
și voi trece cu degetele peste sâni
pe burtă
voi privi mâinile cum devin păsări
le voi privi îndelung
până vor dispărea
voi sta ascunsă sub cearșaful roșu
ca un tablou într-o expoziție
trebuiesăîțispunaltfeloiauraznatrebuie
încă fug de mine
fug de toată lumea
ca de grămada de păr din jurul chiuvetei
îmi împing capul în frigider
(caut lumina de ieri)
acum când inutilitatea îmi zguduie creierii
îi întinde pe podea
nicio amintire nu-mi mai face bine
abilitatea de a înțelege că fiecare e singur
nu a ajuns aici
doar pereții albi care înghit
tot ce a rămas mai bun
și urechile umede ca două
creaturi gigantice
în beznă
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Emilian MIREA

lagăr de concentrare

blocul în care locuiesc e
un lagăr de concentrare în care
morţii se întorc zilnic
să-şi recupereze coaja
de pâine şi zeama de iarbă
pe care nu au apucat să
le mănânce pentru că au fost
împuşcaţi înainte de
masa de prânz

spânzuratul

în balcon se aflau
mai multe lucruri:
preşuleţ
măsuţă cu două scaune
(pentru stat la cafea
dimineaţa)
ghivece cu flori
borcane cu murături
şi altele
spânzuratul din balcon
însă
trecea neobservat
pentru că acele lucruri
nu aveau nevoie de el

singurătăţi

ai spune că
o singurătate unită
cu o altă singurătate
ar putea forma un cuplu
e absolut greşit –
ele formează
doar
două singurătăţi
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Sabina COMŞA

Semnat tataie

Tataie îşi confirmă prezenţa acum două ore. Hai să
rămânem în Farmville, mamaie. Vom face cu schimbul, setările vor fi din ce în ce mai complicate. Terenurile dintr-un capăt în altul le vom explora la rezoluţie maximă. În ciorapii mei elastici pentru tromboflebită, în faţa ecranului, nu voi mai clipi niciodată.
Mi-a îngheţat mâna pe maus, mamaie. De câteva zile,
veghez migraţia turmelor în fullscreen, domeniile
se extind, din winamp merge un cântec cu foşnet de
frunze şi rock. Vino, mamaie, la melodia noastră, oile
se vor opri ca înconjurate de un câine. Tu, mamaie, te
vei antrena în Dead Mens Hand. Vei schimba puşca
de vânătoare pe pistol, ei nu ne vor mai lua nicio cotă.
Închide ochii, mamaie, în combină voi trece, va semnaliza routerul. Voi treiera peisajele-n pixeli, voi avea
traiectoriile zig-zagate ale OZN-ului din bancurile cu
extratereştrii şi ardeleni. Numai rotaţii stânga şi rotaţii dreapta, în scaunul meu ergonomic, înrudindu-mă
cu musca prinsă într-un geam dublu, cu aripile încleiate pe banda galbenă atârnată de microfon. Hai să
rămânem în Farmville, mamaie. Animalele vor naşte
fără sânge, în public. Veterinarul îşi va pili unghiile
încadrat de mesaje de upgrade şi antivirus, reflecţia
mea în apa izvorului fărâmiţată de ele. Hai, în Farmville, mamaie. Aici, pe paznic l-ar chema Păcuraru,
în urma lui ar creşte cireşii şi lebedele cu trei rânduri
de aripi. În Farmville Future. Ne luăm fiecare Paradisul Hawaiian, în hologramă, în armonie merii de aur şi
panourile solare, în Farmville zonă imortală a cirezilor
şi copacilor. În Farmville, eu, tataie, cel mai mare cooperatist al platformei. Eu, tataie, le voi lăsa nepoţilor
căteva parole pe tava dinaintea tăierii moţului. Hai să
rămânem în Farmviile, mamaie.
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Margareta CURTESCU

Any DRĂGOIANU

ploaie de weekend

Altă cumpănă

între lucruri şi scrierea lor există un drum învăluit de o
ceaţă lăptoasă din care ies mereu alta
nu sunt una singură aminteşte-ţi de mine cea de o clipă
în urmă şi ritmuri de blues ca nişte flăcări albe îţi vor
înfăşa trupul
în casa mea ropotul ploii induce jerbe de pace ca înr-un
un zbor de confetti stropi amestecaţi cu soare lucesc şi
îmi inundă pînă şi spaima
nu voi reuşi vreodată să scriu cartea informă a ploii pe
urmele ei merg trasă la faţă mimînd surîsul căci între
lucruri şi scrierea lor există un drum învăluit într-o ceaţă
lăptoasă din care ies mereu alta

un poem ca o zdreanţă

mariei
zilele au trecut sperioase ca nişte şopîrle lăsîndu-şi
cozile printre tufişuri norii s-au destrămat flegmatici
munţii de calcar s-au topit pînă la urmă şi craterele
toate s-au stins
doar cineva tot umblă prin preajmă şi e atît de
aproape
între pămînt şi cer neputinţa îşi scoate puii să-mi
zmulgă hulpav din carne cu ghearele lor umede
să iau în răspăr ziua cu toate cuvintele ei apoi să scriu
un poem ca o zdreanţă pe trupul meu dezgolit

remediu

de aici pînă la capătul foii e o criză de nervi e un mers
de somnambul printre lucruri o privire înfiptă în aerul
mut scrutez distanţa şi-mi zic nu crede că toate se întîmplă aşa pur şi simplu
există neapărat un sens şi în plăcerea de a te oferi să-i
duci lui după miezul nopţii ceaiul de muşeţel ori că-i
citeşti expresiv de pe cărţi poştale ce-a mai rămas din
propriile-i cuvinte
„mimi sunt atît de departe/ încît nu ştiu dacă gîndumi va ajunge pînă acolo/ unde zi de zi îţi probezi
rochiile/ te învîrţi în faţa oglinzii/ dar aceasta/ nu e
pentru tine/ eşti tot ce vezi nu pierde timpul mimi/
priveşte afară înghite în ochi avalanşa de lucruri/
amestecate cu praful brun/ cu mersul oblic al trecătorilor cu vocile copiilor/ extinse peste vegetaţia din
curte/ sunt semne semne/ eşti tot ce vezi mimi ascuteţi văzul şi taci…“ mai departe scris ilizibil
să iau un sedativ să cred că sora mea geamănă mă priveşte din noaptea ovală apoi să-mi beau cafeaua dimpreună cu viaţa şi moartea mea obosite
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nu am cerut nimic
şi nu mi-ai dat nimic
ai plecat cu tot ce visasem
că voi cuprinde în braţe

nu sunt niciodată aici
m-ai lăsat prin toate aeroporturile
şi gările şi hotelurile
şi… nimic
sunt trecută pe o listă de aşteptare
îmi arunc inima întâi
palmele tale nu o pot cuprinde
nu ţi-am cerut nimic
pentru că nu puteai să-mi dai nimic
eşti la fel ca mine
gol
tăcut şi împăcat cu viaţa
speram să găseşti o zi liberă în care să-mi spui
cum te-ai gândit la noi
când ploaia a spart acoperişul lumii
cum perna ta mirosea a dragoste
durerea ca un bumerang
se întoarce de fiecare dată lângă mine
nu ţi-am cerut nimic
şi puteam să îţi dau totul

Arta de a muri

Ali are o presimţire
şi-a lăsat sufletul lângă măslin
noaptea vin animalele
şi fură visele servitorilor
ramurile au început să se usuce
nu le poate spune nimic de când
a învăţat mersul pe ape
şi trecerile prin oglinzi
Ali ştie cum să le potolească foamea
în plină zi
se închină în văzul tuturor
nu poate respira dacă potirul e gol
i-a învăţat cum se trece prin sită cuvântul
Ali ţine lumânările pe piept
şi nu se aud bătăile inimii
el trage cu poftă din narghilea
pufăind adevărul peste zilele triste
îşi piaptănă barba stufoasă
şi când e singur pleacă
Ali şi-a înscenat altă viaţă
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Ticu LEONTESCU

Pe insula Malta

Pe insula Malta – noapte cu lună plină.
Luna – oranjă regină – plină de fior
în violet, nocturn decor.
Trecutul şi prezentul hoinari evocă-mpreună:
naufragiul Sfântului Pavel,
cavalerii de la Malta, crucea malteză…
Cult şi cultură, fort şi contrafort.
Maltezii în tihnă visează.
Doar marea e trează.
Fierbe la temperaturi de plus şi de minus.
Hârjonindu-se cu vântul, duelându-se cu ţărmul –
când simfonie, când agonie –
sinistră şi tandră-n perpetuă insomnie…

Decembrie

Iar ninge ca-n basm.
Oraşul, sleit Gulliver, cucăie tolănit
ca-ntr-un pat imens,
sub plapuma-i albă, catifelată…
În reveria matinală,
cele trei coşuri de la CET-Sud,
fumegânde, par trei trabucuri gigante
în gura lui…

Tăcerea devora

În spital nu râdea nimeni!
Filosofi pesimişti filosofau în paturi,
pe holuri: orizontali, în vinclu.
În paşi de melc…
Luptători sfârşiţi, capitulând în faţa
ultimei redute.
Invariabil, pe fiecare chip,
macabru, dansau rictus-uri, grimase.
Spitalul – o altă Hiroşimă,
bântuită de fantome.
În travesti, doar Moartea surâdea.
Şi peste tot, asurzitoare,
tăcerea devora…

Pe stradă

Am văzut un ins
mergând în mâini pe stradă?!
Se adapta unei lumi
cu sus-ul în jos!
Pe contra-sens, un altul
repeta: „Ih-a. Ih-a. Ih-a”.
Pesemne, mergea la o întâlnire
de… măgari!
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Maria SÂRBU

Cădere

O vorbă a spulberat toată speranţa,
Toate visurile şi voia bună.
A fost de-ajuns pentru a deschide
O prăpastie parcă fără sfârşit.
Am alunecat în ea şi cad în gol,
Cad şi nu am nici un punct de sprijin –
O ramură trainică, o creangă firavă – nimic.
Imi trece prin faţa ochilor copilăria,
Buchetele de margarete pentru premii,
Prima zăpadă a unei ierni geroase,
Un clin-d’oeil al unui trecător grăbit,
Furtuna de ieri şi zarva de dinaintea ei.
Caut scăpare, mă zbat, aş vrea
Ca braţele-mi să se transforme în aripi,
Dar corpul coboară greoi,
Adulmec neantul şi nu pot să strig,
Şi ştiu că ar fi în zadar,
Pentru că nu e nimeni
Să îmi audă încordarea inutilă.
Iată, aş putea atinge caisul din faţa casei,
Florile i se scutură şi acum
Şi ploaia lor mă acoperă cu mantia ei.
Dincolo sunt cumpăna fântânii şi banca de la poartă.
Dar cad. Cad şi mai sunt câteva secunde poate
Până ce gândurile mi se vor sfărâma.
Şi… mă trezesc.

Din lumea poveştilor
nemuritoare

In fiecare dimineaţă îmi împletesc clipele şi dorul,
Cosiţele de Ileană Cosânzeană,
Şi degetele mi le răsfir prin umbra timpului.
Dacă aş putea ţese o scară din părul meu,
Ar urca pe el Feţi-Frumoşii zilelor apuse.
Şi totuşi o ie din firele bălaie voi face.
Mă voi înveşmânta cu ea
Şi voi retrăi plecările pe furiş.
Mă voi face nevăzută şi voi ajunge
Pe tărâmurile mult visate.
Calul meu alb îmi va fi tovarăş,
Voi căuta tinereţe fără bătrâneţe
Şi viaţă fără de moarte,
Alungând teama şi
Norii întunecaţi ai obişnuinţei.
Inelul cu piatră bleumarin îl voi răsuci
Şi voi lua chipul adierii înmiresmate
Sau al apei curgătoare.
Poate că astfel nu va exista
Depărtare, tristeţe şi regret.
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Tineri poeţi bistriţeni propuşi de Dan Coman
Grupul SubNord a apărut la începutul lui martie 2013. De
atunci ne întîlnim în fiecare săptămînă, joia, de la 17, intr-o
sală a Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Dacă eşti în SubNord…
1. Trebuie să-ţi placă zacusca.
2. Trebuie să te doară ceva.
3. Trebuie să bei cafea.
4. Ne vezi cel puţin o dată pe săptămână.
5. Ai cartierul general în ClassCafe, la masa cu doamna
dezbrăcată.
6. Trebuie să fii îndrăgostit/ă de un/o poet/ă (John, Ana,
Marin, Claudiu, Chivu etc.)
7. Trebuie să-ţi placă Ada Milea.
8. Zici SubNord, nu „creative“
9. Trebuie să mergi la „Poezia e la Bistriţa“.
10. Trebuie să scrii.

Raluca BOANTĂ

Născută în 21 februarie 1996
Elevă la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa,
clasa a XII-a
tu eşti femeia
eşti ceea ce li se spune bolnavilor de cancer
că nu o să primească prea curînd
de tine vorbesc părinţii prietenii care vin în vizită
în tine aş investi dimineţi scurte şi dese
despre tine se scriu cîntece în timpul ieşirilor cu cortul
pentru tine se campează în locuri răcoroase
şi se comandă tacîmuri pentru drumuri lungi pe
maşină
ţie ţi se fac chei la comandă în caz de althzeimer
ţi se cere să citeşti poveşti în engleză
de tine e nevoie cînd se stinge focul într-o tabără pentru copii
ţi se cere şi ţie părerea cînd se trece strada
tu eşti femeia
eşti ceea ce repet numai pentru mine
în poziţie fetală
înaint de culcare
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fredonez nişte vechituri
oamenii mă admiră în timp ce merg cît se poate de
drept
mi s-a spus adineauri că până şi poezia e o formă a
egoismului
port monologuri pentru hidratarea deprinderilor mele
dacă analizăm îndeajuns de aproape deposedez dăunez oprim
mai vulgar ca oamenii fantomă
transform întotdeauna serile oamenilor nepotriviţi
şi mă regăsesc în locuri de duzină
nu mă voi tatua nu voi plânge nu voi cânta rap nu mă
voi lamenta nu voi geme
voi încremeni înaintea fiecărui gest obscen în public
nu voi fi nimic pentru că nu mi-am propus să fiu nimic
te-aş acoperi de jur împrejur cu mîinile mele
mi-aş lua din tine zilnic porţia de atrocitate
te defăimez
voi stăpâni odată ego-ul meu
şi mă voi întoarce plină de consideraţie spre tine
răzbat ca să nu te privesc culcată pe spate
nimeni nu va mai fi acolo – vei şti că sunt eu
voi fredona vechituri şi nimeni nu mă va admira
poate dacă aş fi fost suficient de aproape
n-ar fi fost nevoie să fiu strigată pe nume
ca la începutul orei ca la sf îrşitul zilelor
şi poate că atunci m-aş fi bucurat să mi se spună că
semăn cu tata
că îmi stă bine cu părul prins în coadă sau că scriu
bine
dar mi s-a mai spus şi că nu ştiu să primesc complimente
şi atunci m-am gîndit că aş putea să dau la psihologie
şi am început să citesc
cărţi care au pretins că mă învaţă despre complimente
şi am crezut că sunt tare am citit şi mai multe cărţi
apoi încet încet am început să aud şi să văd mai bine
ca după curăţarea urechilor sau vizite la oftalmolog
şi cînd vezi mai bine te bucuri mai mult atunci cînd te
bucuri
te bucuri din tarsiene şi carpiene şi din claviculă
şi atunci cînd îl auzi pe tati vorbind cald cu mami
parcă e vară
sau cînd te sună cineva de departe
sau o călătorie cu trenul şi flori de mac şi ape sau linii
trase între nori şi noi ca să ne delimităm extazul
sau nesiguranţa momentelor în care închid muzica şi
rămîn cu restul
sau cînd mă apropii de satul tău natal şi pierd semnalul şi nu te găsesc
şi totuşi mor să te găsesc ce fac
poate dacă aş fi fost suficient de aproape
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E o linişte vie,
în urlete de câini
şi roţi umilind zăpada.
Zaci iritat într-o insomnie
de inimi bătând.
Le auzi pe toate. Zeci. Mii.
Pluteşte infectată
disperarea unei bucăţi
de carne şi de viaţă.
Încet, încet. Tot mai încet.
Şi se opreşte.
Pe cer se iveşte o mână.
Se apucă disperată de astre
Şi le ascunde într-o ninsoare
de suflete.
S-a sfârşit. Soarele...

Beznă

Mădălina MELNICIUC

Noiembrie febril

Nici n-a venit iarna încă
Şi zăcem în caldul delir.
Ne scufundăm adânc în cârpe ude
Noiembrie mănâncă din steril.
E plin de nuanţe stinse pe figură
Cearcăne mov păzind palide nări
Gâtlejul roş şi mut arzând de tuse
Şi-o noapte neagră fără milă-n stări.
Şi ceaţa s-a transpus în ochii noştri
Oraşul e confuz şi frisonat în grade
Şi gerul se topeşte sau rămâne,
Pe minţi arzând şi palme îngheţate.
Totu-i sfârşit de toamnă resemnată
Zăcând şi ea-n acest tablou umil
Şi arde oameni pentru solidaritate
Răpus – noiembrie febril...

Insomnie

Eu nu pot s-aud
razele de lună
izbindu-se de geamuri.
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Debut • Debut

Mădălina Melniciuc este elevă în clasa a IX-a la Liceul
Teoretic „N. Iorga“ Botoşani. Pasiunea sa pentru poezie
vine dintr-o realitate pe care ştie s-o sintetizeze în trăiri
autentice, din care ne putem da seama de talentul ei poetic evident. Îi deschidem cu bucurie coloanele revistei
noastre, care astfel încurajează pe cei ce vin în spaţiul atât
de generos dar foarte exigent al poeziei. Îi dorim succes
pe viitor într-ale creaţiei. (Gellu Dorian)

Mi se pare
că oraşul e pierdut în beznă.
Câte-o fereastră pâlpâie palidă
Şi câte-un câine latră spre luna nevăzută.
Departe, în zori,
luminiţele ard ca lumânările de Paşte,
înfipte pe Golgota unui coş cu bucate.
Pe foaie
cerneala se scurge,
înnegrită în tavanul fără stele
făurit din sticla neclară-a unui geam.
Sângele se sprijină de boltă,
înţepenind,
atârnând dovada unei mărturii
scrise pe o ciornă aruncată.
Dau tremurând cu palma întunericul sticlei,
şi-mi regăsesc cu groază mâinile,
pătate-acum de sânge.
Râsul hidos al beznei
stârneşte o ploaie în palme,
spărgându-se din negru-n întuneric.
În palmele mele,
noaptea îşi lasă cicatricea.

Tristeţe basarabă

Cât de mult iubesc eu ţara asta
Cu alimentara veche-ngalbenită
În raionul trist şi sovietic
Miroase a prăsada vestejită.
Şi un carton mânjit cu grai chirilic
Ce-aşteaptă paşi bătrâni să se întoarcă
La graniţa uscată-a unui sat
Uitat într-o tristeţe basarabă.
Pe uliţa de mahala zăresc sinistru
Un copilaş flămând cu strai subţire
În cocioaba de chirpici şi făr’ de gard
O babă oarbă cântă de unire.
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Dan STANCA

Secretul lui Iustinian Marina

G

Gheorghe Gheorghiu Dej urma să împlinească în
noiembrie acel an exact o jumătate de veac de viaţă.
Era născut în zodia Scorpionului, zodie a tenacităţii şi
perfidiei, dar evident el nu prea ştia cum stau treburile cu astrele şi nici nu i-ar fi dat prin minte vreodată
să-şi angajeze vreun astrolog pentru a-i citi în stele
viitorul. Provenea dintr-o familie de oameni săraci,
mâncase sărăcie pe pâine şi zdrobise alături o ceapă
ca să fie mai gustoasă mâncarea, inima cepei care te
face să lăcrimezi şi să-ţi plângi soarta de dezmoştenit.
În Bârlad, locul lui de baştină, oamenii erau tare nevoiaşi, ce se mai duceau la biserică unii ca să-i îmbrobodească popa, alţii munceau în ateliere sordide, unsuroase sau în prăvălii scunde unde puţea a iută, boia şi
seu, a gaz şi cremă de ghete, mirosuri amestecate că
începeau să te usture ochii şi până să ţi se facă rău de
la stomac, mai repede ţi se tulbura vederea şi dădeai
cu nasul de podea. De aceea, decât băiat de prăvălie sau ucenic la vreun cizmar, mai bine te orientai
spre industrie şi transporturi. Aşa ajunsese el la Căile
Ferate unde învăţase de toate, să înşurubeze şinele, să
ciocănească roţile, să schimbe macazul, să încarce şi
să descarce vagoanele, şi mai ales să privească de-a
lungul drumului de fier care duce spre alte meleaguri.
Azi oftezi, mâine filosofezi şi uite aşa se naşte conştiinţa de clasă. Dacă se mai nimereşte pe lângă casă
vreun megieş care, venit de dincolo de Prut şi chiar
de Nistru, are idei, ideile lui ajung şi ale tale şi începi
să priveşti altfel viaţa, adică îţi închipui că societatea
nu e încremenită şi se va mişca până la urmă în direcţia care-ţi convine. Din acest punct de vedere orice
astrolog, dacă într-adevăr ar fi fost un bun cititor în
stele, ar fi ajuns plătit regeşte de viitorul conducător.
În 1921 lua fiinţă partidul fără de care destinul nu
i-ar fi fost împlinit. Avea douăzeci de ani când în acel
mai al miresmelor se iveau şi la noi comuniştii pen-
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tru a apăra interesele clasei muncitoare. Nu-i aşa că în
acest fel viaţa sa de simplu feroviar căpăta sens? Dar
astea-s vorbe fiindcă tânărul Ghiţă, în ciuda tenacităţii şi vicleniei înnăscute, încă nu putea să bată cu mintea atât de departe şi să vadă că peste vreo trei decenii, în anul 1951, va fi unul din marii partidului care în
tinerețea sa abia gângurea. La a treizecea aniversare,
sărbătorită în primăvara acelui an, s-au îmbrăţişat toţi
tovarăşii şi s-au pupat zgomotos pe obraji, dar cuţitele erau deja ascuţite pentru loviturile care urmau să
şi le aplice în anii următori. Vara lui ’51 venise prăfoasă şi secetoasă, dar refugiul în una din casele de
vacanţă ale partidului era cel mai bun remediu împotriva arşiţei. Tovarăşii se odihneau vara fiindcă nu le
pria canicula şi din hogeagurile lor secrete transmiteau directive celor mai mici care, fără să crâcnească,
le puneau în practică. De Rusalii acel an, bifaseră un
punct important din programul de construcţie a socialismului. Toţi spionii, chiaburii şi trădătorii din zona
vestică a ţării fuseseră suiţi în trenuri cu ce mai reuşiseră oamenii să strângă în câteva ore de la primirea
ordinului de evacuare, şi deportaţi în câmpia încinsă
a Bărăganului. Venea vara şi de ce să nu se bronzeze
o ţâră, că tot aveau ei pielea albă ca laptele, mai ales
cucoanele, şi să vadă şi ele cum e munca adevărată,
la sapă și în soare. Fusese, desigur, o operaţie dificilă,
dar partidul, când îşi pune ceva în cap, duce la bun
sfârşit. După ce bandiţii se treziseră în câmp putea
şi Ghiță să răsufle uşurat. Era din ce în ce mai sigur
că merge pe drumul cel bun, aşa cum roţile de tren
ciocănite odinioară, dacă erau în bună stare, scoteau
un sunet plăcut. Dacă nu, trebuia luate la cercetat,
se târa sub burta vagonului, meşterea la subansamble uleioase până îi amorţea ceafa din cauza poziţiei
incomode şi ieşea de acolo murdar ca un porc, cu
salopeta distrusă şi cu gândul că nu mai are cu ce s-o
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înlocuiască. Se duseseră însă vremurile amare. Acum
dirija o națiune care răspundea la comenzi. Deportarea, deportare, Canalul, Canal, ţara nu trebuia să lâncezească, ci pusă în mişcare, iar foştii exploatatori vor
simţi ce înseamnă dinamica revoluţiei. Fiindcă avuseseră loc nişte evadări de acolo, de pe şantierele dobrogene, adică deţinuţii trimişi la muncă o făceau pe bolnavii ca să intre în infirmerie sau se făceau că-s morţi
ca să fie vârâţi astfel în sicrie şi scoşi din perimetrul
păzit, organele luaseră măsura crudă, dar necesară,
ca sicriele în care pretinşii morţi erau depuşi să aibă
o gaură în capac în aşa fel încât, la ieşire, gardianul de
serviciu să poate împlânta baioneta de la armă exact
în gâtul celui care se juca cu focul. La urma urmei,
dacă era mort-mort, nu se punea problema suferinţei, dacă nu era şi se prefăcea, atunci să plătească banditul şi să dea ortul popii fiindcă a vrut să înşele statul şi justiţia puterii populare. Lui Gheorghiu Dej i se
raporta că, din păcate, lucrurile stagnează, deţinuţii nu-şi fac norma zilnică la săpat, evident sabotau
şi trebuia pedepsiţi, dar pedepsiţi toţi, cu cine ar mai
fi lucrat atunci? O fi Canalul menit să-i îngroape pe
burghezi, dar are şi o destinaţie economică. În asemenea condiţii va fi silit să-l închidă? Doamne fereşte!
Există un Doamne Doamne? se întreba primul secretar al Partidului Muncitoresc Român şi, depăşit sau
suspendat de întrebare, îşi amintea de anii de puşcărie petrecuţi ba la Doftana, ba la Caransabeş, apoi la
Târgu Jiu de unde evadase în urmă cu şapte ani, însufleţit de o autentică mânie proletară. Simţea că sfârşitul clicii fasciste care oropsise ţara şi o împinsese
într-un război nedrept nu e departe. Şi într-adevăr nu
s-a înşelat, mareşalul, hingherul, nemernicul a fost în
curând arestat şi trimis în judecată. Puşcăriile fuseseră pentru Ghiță o veritabilă universitate. Acolo conştiinţa de clasă îi fusese călită şi şlefuită. Înţelesese
ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e strâmb, care e
raportul între iubirea de ţară şi ataşamentul faţă de
partid, cunoscuse oameni interesanţi şi valoroşi care-l
învăţaseră să-şi învingă slăbiciunile, să slujească doctrina şi să-şi vâre bine în cap teza potrivit căreia mai
presus de sentimentul naţional sunt raţiunile ideologice care întotdeauna vor avea ultimul cuvânt. Acolo
în puşcărie îl cunoscuse pe agerul Pantiuşa Bodnarenko, fibră de haiduc, care dacă încalecă gloaba face
din ea bidiviu hrănit cu jar. Doar el se pricepea să
instruiască Securitatea română care, înfiinţată cu trei
ani înainte, era încă destul de stângace. Ce să le faci?
Băieţi de la ţară, se înrolaseră entuziaşti, dar nu se
pricepeau să şi lupte cu duşmanul de clasă, banditul
antrenat, legionarul criminal, şi de aceea şi muriseră
atâţia, ba împuşcaţi prin păduri şi căzuţi în vreo văgăună de munte, ba cu gâtul tăiat noaptea de vreun bandit care se făcea dispărut şi pe care apoi nimeni din
sat nu voia să-l dea în vileag, aşa încât trebuia să-i iei
pe toţi la bătaie, să le spargi dinţii şi să le umfli tălpile ca să-i faci să vorbească şi tot nu scoteai nimic
de la ei, Paştele mamii lor! Pantiuşa avea metodele lui
verificate, ştia cum să lucreze silenţios şi eficace şi să
stoarcă de la om până şi laptele supt în pruncie. De
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aşa profesionişti avea nevoie Securitatea română, şi
nu de ageamii…
Când a sunat telefonul, Gheorghiu Dej tocmai se
despărţea de Iosif Chişinevski cu care discutase o serie
de probleme privind învăţământul de partid şi necesara sa răspândire la sate unde ţăranii tot grei de cap
au rămas. Amândoi se plângeau de căldura din Bucureşti şi-şi exprimau regretul că nu au timp să se ducă
undeva la munte ca să se răcorească. Ioska plecase
lăsându-l pe Ghiţă singur, muncindu-se cu toate gândurile inspirate lui de tensiunile acerbe din interiorul
secretariatului PMR. Bărbatul cincuagenar mormăia
ca un urs şi adulmeca aerul pentru a vedea ce fel de
briză suflă de la Răsărit.
Tocmai atunci a sunat telefonul. Era pe seară. Toată
partea de apus a cerului opusă celei boltite deasupra
lacurilor se înroşise şi răspândea o mare fierbinţeală.
La început nu a înţeles despre ce e vorba şi nici nu înţelegea de ce e deranjat pentru o problemă minoră de pe
un şantier de construcţii, chiar dacă şantierul aparţinea viitoarei Case a Scânteii. Pe urmă s-a dumirit şi…
şi… Cum adică, tovarăşe? Vocea ofiţerului de serviciu
la rându-i informat de oamenii de pe teren era calmă,
dar abia-şi stăpânea emoţia. Tovarăşe prim secretar,
iertați-mă, aşa mi s-a comunicat, PLANȘEELE STAU
ÎN AER ȘI NU CAD. Neînțelegând la început bine despre ce este vorba, dar intuind subliminal o mare primejdie, a urlat în receptor: Du-te acolo şi vezi ce e!
Ia un echipaj cu tine, dar nu fă zarvă! Nu se poate așa
ceva! decretă el, dar imediat își dădu seama că mânia
nu-și are rostul. Tremura ca un puștan și se speria de
propria sa slăbiciune. Scutură din cap ca să-și revină.
Indicaţiile trebuia să fie precise, evitând vorbăria. Fără
zgomot, fără agitaţie, fără panică. Cu toate acestea,
ceva în mintea lui se defectase. Nu se putea liniști și
simțea că pământul îi fuge de sub picioare. Confirmarea nu a întârziat să vină. Nu trecuse nici un sfert de
oră, iar de data aceasta vocea ofiţerului era strangulată de emoţie şi, cu un minim de imaginaţie, Gheorghiu Dej ar fi putut să şi vadă mutra asudată a omului,
ochii holbaţi, totul completat de o gesticulaţie haotică
pentru a sublinia deriva. Primului secretar al partidului i-a fost atunci limpede că se confruntă cu o situaţie fără precedent care pune între paranteze grele, ca
nişte obloane, toată ştiinţa marxistă şi toată filosofia
materialistă despre viaţă, cosmos, societate, nici nu-i
mai ajungeau cuvintele, şi a cărei combatere solicită
pesemne nişte resurse de care el, în ciuda experienţei
dobândite în anii de practică revoluţionar muncitorească, nu dispunea. Nici măcar nu a fost în stare să-i
dea omului un răspuns rezonabil. S-a scufundat întro muţenie adâncă, poate asemănătoare aceleia care
l-a caracterizat şi pe idolul său de la Kremlin în vara
lui 1941, imediat după ce a aflat că Hitler îl atacase.
Se zice că liniştea aceea ar fi durat vreo două săptămâni, tocmai bine ca nemţii să-şi continue nestingherit ofensiva. Liniştea tovarăşului Dej a durat din fericire mult mai puţin. După vreo cinci minute, timp în
care ofiţerul de la celălalt capăt al firului nu mai ştia
ce să facă, să închidă, nu se cădea, să insiste solicitând
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noi indicaţii, nici atât, aşa că a stat cu receptorul la
ureche şi a aşteptat, putea să aştepte şi toată noaptea,
nu avea încotro, numai că marele său şef, în cele din
urmă, şi-a revenit şi l-a anunţat că ar dori să vadă el,
cu ochii lui, fenomenul… Evident, în biografia oficială
a primului lider comunist ajuns la putere în România,
acest episod nu este menţionat şi doar a fost plimbat
folcloric din gură la ureche şi tot aşa, ajungând repede
la cunoştinţa scriitorului Petru Dumitriu care întâi a
râs, apoi a devenit reflexiv, pe urmă a râs din nou şi
a declarat apropiaţilor săi că într-un regim stalinist
hipersecurizat o asemenea breşă poate avea semnificaţia unui cataclism, aşa i-a spus şi metresei lui, Olga
Ivanov, văduvă Kaminsky…
Gheorghiu Dej a văzut cu ochii lui şi poate că atunci,
în acea seară deja înghiţită de întunericul nopţii, inima
lui a bătut mai rar, poate a fost tentat să-şi ridice mâna
dreaptă şi să-şi facă semnul crucii, locotenenţii săi erau
la fel de uimiţi şi nu au stat să urmărească cu atenţie
mişcările făcute de şeful lor. Chiar acolo pe şantier a
avut loc o scurtă dezbatere. Între timp fuseseră chemate şi alte nume grele, Emil Bodnăraş, pe vremea
aceea ministru al apărării, Teohari Georgescu, ditamai ministru de interne, pe Ana Pauker a refuzat s-o
cheme şi a dat dispoziţii severe să nici nu fie anunţată, dar nu putea să lipsească aghiotantul său cel mai
apropiat, şef al Securităţii şi eminenţă cenuşie, Gheorghe Pintilie, aşa botezat din haiducul Pantiuşa, care
nu s-a sfiit în faţa tuturor să tragă un gât zdravăn de
vodcă şi să declare că şi tovarăşului Stalin i-ar fi plăcut
să vadă aşa o drăcovenie, dar cum să-l deranjeze, iar
apoi deranjul transportului până în Bucureşti, ha, ha,
a hohotit puţin Pantiuşa neînfricatul, după care bucuria din privire i-a pierit şi s-a întors spre Gheorghiu
Dej, de parcă l-ar fi luat la rost că nu e încă în stare
să ia vreo măsură. Prima idee care i-a venit primului
secretar al partidului a fost aceea de-a izola perimetrul şi de-a profita de lăsarea întunericului pentru a
camufla astfel miracolul nedorit. Ar fi putut să solicite intervenţia pompierilor care probabil că şi-ar fi
făcut treaba bine şi în scurt timp, dar pe de altă parte
deplasarea în zonă a unor echipaje cu o dotare specială ar fi atras imediat atenţia oamenilor, mai ales, din
câte ştia el, că nu puţini înjurau viitoarea fortăreaţă a
tipografilor şi ziariştilor deoarece pentru construcţia
ei le erau opriţi bani din salariu, ceea ce nu avea cum
să le convină. Gheorghiu Dej dorea linişte, camuflare
deplină, cu orice preţ trebuia să prevină scandalul şi
publicitatea indecentă, senzaţionalismul acestui caz
ar fi fost uşor speculat. Nu, de o mie de ori nu, trebuia
să se păzească de zarvă cu orice chip și să găsească
un alt tip de rezolvare. Le-a cerut oamenilor să realizeze o izolare perfect etanşă a perimetrului şi… Le
citea tuturor pe față nedumerirea, așa că nu a avut
altceva mai bun de făcut decât să spună pur și simplu: aşteptăm. Generalul Pantiuşa, depăşindu-şi atribuţiile, poate şi întărâtat de gâtul de vodcă, l-a apucat atunci de mânecă – cel puţin aşa au circulat zvonurile că ar fi procedat individul care nici nu ştia bine
româneşte – şi aproape că a ţipat la el: Gheorghe, dar
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ce-i cu pasivismul ăsta? Gheorghiu Dej s-a abţinut, l-a
măsurat pe ucrainean de sus până jos şi nu a zis un
cuvânt. Individul nu s-a potolit şi a continuat: De aia
am stat noi în lagăr? Ca să tolerăm acum duşmanul?
Nimeni din jur nu îndrăznea să scoată o vorbă. Ofensiva lui Pantiuşa până la urmă a luat sfârşit. S-a urcat în
maşina lui, o Volgă neagră şi lucioasă, şi a zbughit-o în
noapte. Demararea fusese atât de silenţioasă încât nu
ar fi tulburat nici aţipirea unei vrăbii. Şi celelalte limuzine au şters-o iute, lăsând impresia că părăsind zona
se pun la adăpost de o mare primejdie. Toată răspunderea cădea astfel pe umerii tovarăşului Dej, care în
singurătate şi nederanjat de nimeni urma să ia o hotărâre. Mintea îi era însă goală de orice gând. Nu putea
decât să-şi şoptească sieşi, ca într-un circuit închis al
conspirativităţii cu propria persoană: fără zarvă, fără
scandal. Timpul însă trecea. Înceată sau iute, trecerea sa nu putea fi oprită. Dacă pietrele acelea îşi suspendaseră căderea, timpul nu-şi suspenda curgerea.
Noaptea care începuse nu ar fi durat mai mult decât
dictau legile astronomice. Şi, fir-ar să fie, era scurtă,
ca vara, august… Ce dată era? Uitându-se la calendar şi văzând ziua de 15, Gheorghiu Dej tresări, data
îi evoca ceva, legat de Maica Domnului, adormirea,
parcă aşa se spunea, aşa-şi aducea aminte că vorbeau
babele de la el din mahalaua Bârladului, şi după aia
gata, se trece vara, adormirea în loc de moarte, o chestie bisericească, făcută cu mănuşi, în fine, nu e cel mai
rău lucru de pe lume, concluzionă el, dar concluzia
trasă era de fapt un început. În mintea sa până atunci
goală de gânduri s-a înfiripat o idee, desigur, riscantă,
numai că merita să-i dea curs. La urma urmei, în situaţii cu totul excepţionale şi fără precedent orice ajutor
de oriunde ar veni este bine primit. Mai ales că persoana căreia urma să i se adreseze nu îi era deloc străină. Cu şapte ani în urmă, când evadase din lagărul
gorjean, nu la Sfinţia sa găsise găzduire, care-l omenise cu tot ce avea mai bun în cămară? Nu-i vorbă că
şi el îl răsplătise din belşug pentru omenia de atunci…
Aşa că puteau din nou să se întâlnească, la urma urmei
Sfinţia sa de atunci era acum coşcogeamitea Înalt Prea
Sfinţia sau Fericirea, dracu să le ia de formule, şi ar
fi avut berechet prilejul să-şi pună în valoare priceperea, destoinicia, iscusinţa… Dacă nu primul dintre
popi atunci cine să rezolve situaţia atât de complicată? Doar nu ar fi chemat o vrăjitoare, babă ţigancă
neţesălată, culeasă de pe coclauri şi din şatra ei împuţită, nu cobora el atât de rău… Or fi ţiganii buni prin
puşcării să rupă oasele burjuilor, dar nu să-i scoţi la
lumină şi să le dai nas! Voia să păstreze liniştea şi să
nu afle nimeni nimic, atunci cine alta decât Biserica
să-i vină în ajutor? Doar o tolerase, nu o interzisese,
nu dărâmase lăcaşe, îi lăsase pe popi să-şi facă meseria crezând el de cuviinţă că or avea şi ei un rost pe
lume dacă de atâtea secole slujeau. Pe papistaşi şi uniţi
ce-i mai belise fiindcă nu erau de-ai neamului şi trădaseră în folosul Romei. Ăştilalţi, dacă nu fac prostii,
să muncească pentru popor! Mai ales acum…
(Fragment din romanul Ghetsimani 51, în curs de
apariție la editura „Lumea credinței”)
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MĂRTURISITORI (2)

F

Preoţilor a toată ţara!

2. (Sfântul Nicodim)

Femeia urca încetişor dealul, cu o boccea în mână.
Nespălată de-un veac, cu părul încâlcit, în care avea
sămânţă de bozii, scaieţi şi pământ, umbla legănat, căci
sub hainele-i rufoase, adunate din pomenile nevoiaşilor, se ghicea un pântec rotunjit a plod. Soarele, deşi
blând al toamnei, aflat acum la cumpănă, o făcea să
asude, dar era o sudoare plăcută ei, care îndurase o săptămână în şir, sub cerul liber, hălăduind încotro îi vedeau
ochii, ploile înfrigurate. Aproape că îi venea să murmure
un cântec. Mergea, nici ea nu ştia încotro, cu plodul în
pântec. Să tot fi avut şaptesprezece ani. Cu nouă luni în
urmă, mumă-sa a trimis-o în satul vecin, să ceară unei
rude mai bogate făină, dar pe drum au pus-o cătanele
jos şi trei ceasuri a curs asupra ei sudoarea, pe rând, a
fiecărui soldat din pluton. Când şi-au încălecat caii şi-au
plecat, spaima îi trecuse, dar parcă se afla într-un vis,
plutind, de la muncile nemaicunoscute. Simţea o arsură
în pântec, usturimi între pulpe, umezeală, iar oasele
parcă-i erau dezghiocate. Când s-a înnoptat, s-a putut
ridica şi s-a spălat în Criş. Acasă nu s-a mai întors şi a
bătut pământurile, fără ţintă. Cu vremea, burta a început să-i crească şi s-a învăţat aşa cu ea, tot mărindu-se
şi înghiontind-o pe dinăuntru. Nici acum, când urca
dealul, nu ştia de unde-i venise plodul, dar parcă era
fericită simţindu-l acolo. Mai avea cu cine vorbi. Sub
soare, până şi durerea din sânii umflaţi, parcă era plăcută. Zări o ciupercă şi se abătu din drum, o ridică, o
şterse cu palma parcă mângâind-o, atât de colorată era
şi o mâncă bucăţică după bucăţică. Trebuie să fie un
hrib, îşi spuse, căci nu cunoştea ciupercile. Mai urcă
apoi, dar abia câţiva paşi, până ce durerea îi săgetă
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măruntaiele. Ţipă fără să vrea şi îşi duse mâna la gură,
ca şi când ar fi spus ceva ruşinos. A venit vremea facerii, gândi şi se culcă în iarbă, cu faţa în sus, privind printre gene soarele. Îşi lepădă opincile prea mari pe care i
le dăruise un bărbat şi tălpile încinse i se răcoriră. Durerile o mai lăsau şi iar veneau, parcă înteţite. Dar mai era
ceva, o greaţă şi un rău care o ardeau pe dinăuntru. Ar
fi băut apă, dar nu avea de unde. Rabdă, Mărioară, îşi
spuse, până ce se va naşte pruncul şi apoi o să bei. Dar
nu mai apucă să bea vreodată apă. Simţi cum pruncul
iese din ea şi îi cade între picioare, ţipând cât îl ţinea
gura, însă nu avu putere să-l ridice, să-l pună la sân, căci
în aceeaşi vreme o spumă verde îi năvăli pe gură şi suflarea ei încetă. Dumnezeu făcu să treacă tot atunci prin
acel loc un sihastru. De albit ce era şi cu barba fuioare,
greu îţi venea să ghiceşti că e turc. Cu ani în urmă, luptând cu spahiii prin Banat, într-o noapte avu o viziune
cu Sfântul Mihail şi se lepădă de Allah şi de oaste. Iar
românii şi sârbii, căci trecea graniţa dintr-o parte în alta,
bătând codrii, s-au învăţat cu el şi când deprinse o
brumă de grai creştinesc, spuse că e creştin. Cei ce l-au
auzit, au râs, dar un popă îi zise într-o zi: Mă, Turciia,
nu poţi fi creştin fără botez. Te converteşti? Turcul s-a
convertit, iar mai târziu ajunse sihastru cu faimă pentru viaţa dusă în rugi şi credinţă…Trecând pe la poalele
acelui deal, Turciia, cum îi spunea norodul, auzi zbieretele plodului. Crezu că i s-a năzărit. Doamne, Doamne,
ce-am păcătuit, de-mi dai să aud ce nu este? se căină el.
Dar apoi, luându-se după glas, găsi femeia moartă şi
pruncul, care cât se zbătuse, a coborât în josul dealului
printre picioarele mamei sale şi intrase într-o opincă.
Turcul tăie cordonul ombilical şi ridică opinca, pentru
a vedea mai bine copilul. E foame la tine, spuse şi gândi
întâi să-l pună la sânul femeii, căci deşi moartă, sânii ei
trebuie să fi fost doldora de lapte. Dar uitându-se mai
cu băgare de seamă, văzu spuma verde ce a curs din gura
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ei. A mâncat flococreasta păunului, îşi spuse, care ar
semăna cu hribul, de n-ar fi colorată şi de aici i s-a tras.
Sângele ei e otrăvit şi aşa trebuie că e şi laptele. Şi cum
pruncul nu se oprea din plâns, lăsă opinca jos şi se apucă
să rupă din ierburi laptele câinelui şi-i storcea tulpina
copilului în gură. Până să însereze, îl sătură, picătură
după picătură. Cu iataganul ruginit, pe care îl purta în
sac, să-i fie de ajutor în pădure, săpă o groapă strâmtă şi
puţin adâncă şi astrucă femeia creştineşte, cântând prohodul pe nas, aşa cum îi auzise pe popi. La căpătâi îi
înfipse o cruce făcută din două beţe de corn. Apoi ridică
opinca şi porni către satul ce era mai aproape, gândind
la femeie. Trebuie că era româncă, nu sârboaică, după
port. Şi duse pruncul la biserică şi îi ceru preotului să-l
boteze. Cufundându-l în apa cristelniţei, Te botez pe
tine, robul lui Dumnezeu…zise părintele şi aşteptă ca
Turciia să-i spună numele. Spunem la el Nicola, că găsit
pe el în opincă, unde aduce Moş Nicola dar, grăi turcul.
Te botez pe tine, robul lui Dumnezeu, Nicola, spuse preotul. Femeile din sat au vrut să-i ia turcului pruncul, dar
el nu se lăsă. Trimis Domnul la mine darul, la mine este
şi nimeni nu ia. Şi l-a dus în peştera lui din Serbia,
aproape de graniţă…Cum toate s-au petrecut anapoda
în jurul său, Nicola fu cam şui şi anapoda. Dar fura ouăle
de sub cloşcă, nu alta, de îndemânatec ce era! Rădăcinile, ca hrană, să nu le văd în ochi: la rumegătoare este
frunza şi iarba, spunea în valaha-i stâlcită, aşa cum o
învăţase de la turc. Mai ştia şi sârbeşte, de-i mergeau fulgii, dar vorbea fluent turca spahiilor, un soi de esperanto
al imperiului otoman. Ceva carte mai prinse de la
tătâne-său, încât olecuţă ştia citi. De cum crescu de-o
şchioapă, meşterind singur, fără să-l fi învăţat cineva,
inventă laţul şi capcana. Prindea iepuri, găini sălbatice,
iar când făcu vreo zece anişori, era neîntrecut în capturarea căprioarelor. Tot singur învăţase să aprindă focul,
scânteind două pietre ciocnite într-un vraf de muşchi
de pădure şi ierburi uscate. Orice-i cădea în gheare, prăjea şi mânca fără răgaz, până lustruia ultimul oscior. Nu
degeaba supt tu lapte de câine, îi spunea turcul, că mai
rău de atâta la tine nu putea fi, îl dojenea el, dar îi era
drag copilul, ca lumina ochilor…Mai umblând prin sate
şi la târg, la început cu cel pe care şi-l credea tată, apoi
de unul singur, Nicola înţelese cam cum merg treburile
pe lume. Ca să trăieşti bine, gândi – şi vroia să trăiască
bine -, musai e să vinzi ceva. De atunci, se apucă să
adune blănurile animalelor prinse. Argăsea pieile,
numai el ştie cum, dar o făcea mai bine decât dubălarii
bătrâni. Şi se apucă de întocmit cojoace, încât oamenii
îl porecliră în curând Cojocariu…Doi prieteni, atâta a
avut în copilăria lui, amândoi sârbi, Vuce şi Micaşinin,
zvăpăiaţi ca şi el. Când dădea de necaz, atâta striga:
Micaşinin! Vuce! iar flăcăii ieşeau din pământ…Pe la
cincisprezece ani, pofti vânat mare şi ce făcu, ce drese,
a prins un mistreţ. Greu i-a fost să-l jupoaie, să-l urce în
proţap şi să-l învârtă peste jar, zi de vară, până-n seară.
L-a uns, pe când se rumenea, cu mirodeniile descoperite de el pe câmp: cimbru, secărea, izmă, leuştean şi
usturoi şi l-a stropit îmbelşugat cu vin de coacăze, pe
care singur şi-l făcuse. Dar cum să dovedeşti tu, o singură gură, un mistreţ! Vuce! Micaşinin! strigă a dor, căci
băietanii erau din vară daţi de tătânii lor la oaste, ca hor-
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vaţi, pentru a nu mai şti de răul iobăgiei. Aşa că Nicola
se apucă de mâncat de unul singur. Înfulecă hulpav din
porc la început, dar după un ceas, abia de mai putea ronţăi şi nu-l mâncase nici pe jumătate. Grea povară mi-am
luat pe cap cu fiara asta, că nici de mistuit nu mistui-ovoi. Dar cum nu suferea să lase carnea corbilor, furnicilor şi lighioanelor, fiindcă aşa simţea că i-ar fi căzut un
păcat greu pe creştet, căci el vâna ca să mănânce, nu ca
să risipească, băgă mai departe în gură, până se îndopă.
Carnea grea şi peste poate de multă, îi căzu cu sictir şi
îl apucă de lingurică. O săptămână a vărsat, până scoase
şi fierea din el. Dar când ajunse acasă, după săptămâna
de patimi, tată-său zăcea mort în peşteră, pe patul de
frunze, cu mâinile împreunate pe piept şi-o lumânare
de seu mâncată de foc şi cursă toată, la căpătâi. N-oi mai
pune botul pe carne câte zile voi mai avea, se jurui el în
limba spahiilor, lângă patul de moarte al tătâne-său şi
ţinu făgăduiala. Îl îngropă pe moş şi rămase stăpân peste
peşteră şi peste toate acareturile, dintre care nu-i plăcu
decât iataganul ruginit. Îl lustrui, îl atârnă la brâu, iar
când vreun oarecare îl striga Turciia, îl scotea gata de
sfadă: la mine cheamă Ciurcia, striga, căci aşa îi plăcea
lui numele. Nicola Ciurcia Cojocariu, spunea sus şi tare,
încât după o vreme astfel îl cunoşteau oamenii. Pe la şaisprezece ani, judeca asupra poruncilor dumnezeieşti,
căci atâta ştia din Biblie. Puţine bunuri a lăsat Dumnezeu pe pământ, îşi spuse, încât păcatul cel mai greu trebuie să fie risipa. E drept că nu prea avea ce risipi, dar
se apucă să adune: obiele lepădate, opinci stâlcite şi desperecheate, ferfeniţe de haine, cleşti cu o falcă smulsă,
firezuri fără dinţi, cozi de topor tocite, brăzdare cu pintenul rupt şi multe altele, pe care le înghesui în peşteră.
După o vreme, se apucă să caute comori, dar ia-le de
unde nu-s, încât din una în alta, ajunse până la vrăjitorie. O cotoroanţă îi spunea unde să caute, iar el ba săpa,
până i se jupuia pielea din palme, ba rătăcea prin grote
şi caverne şi o duse astfel o vreme, până se sătură, căci
toate vorbele maşterei se dovediră mincinoase. Maşteră,
căci avea o coză de copilă, cine ştie de la cine furată!
Când plecă, Nicola îi luă babei craniul uscat de cal cu
care obrocea, nepriceputa şi îi răpi fiica vitregă, o
fecioară silfidă, ca picată din cer, pe care vrăjitoarea o
ţinea ca să-i prade tinereţea şi înfăţişarea, era sigur
Nicola. Duse craniul şi fata în peştera lui şi se apucă de
pus vremii ulcica, solomonind a pagubă, şi de împreunat cu Cosimzeana, plin de sârg. Alte vrăji decât a veşteji frunzarul toamna şi a scoate colţul ierbii primăvara,
nu reuşi, dar de iubit, iubea ca nimeni altul. Adorato,
spunea el în limba spahiilor, căzând în genunchi în faţa
fetei. Dar ea muri trei luni mai târziu, poate din pricina
magiei negre ce-o slobozise asupra ei şişca bătrână, de
la care fugise, poate pentru că mâncase o mânătarcă
bosconită, poate pentru că se înţepase într-un dinte al
craniului de cal. Multe lacrimi a vărsat Nicola şi nedesluşite căinări ieşeau din gura lui. Blestemă neagra magie,
iar pe coza-i, o ţinu o lună într-un pătul împletit de el
din flori împrospătate zilnic. Când mireasma florilor nu
mai putu astâmpăra mirosul de stârv, Nicola vru să
astupe peştera, ca să-i fie iubitei mormânt veşnic. Dar
îşi aminti vorbele tătâne-său despre viaţa pururea din
Rai, câte apucase să i le spună, pe vremea când copilul
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încă nu se făcuse hoinar. Acolo-mi va ajunge iubita,
gândi şi după ea voi merge şi eu. Gândul la Rai şi Dumnezeu îl gălbeji şi mai dihai în zilele ce au armat, până
ce îi căzu mintea la terfeloagele primite moştenire şi le
scoase dintre bulendre. Se apucă de buchisit, într-o
poiată, viaţa Sfântului Părinte Avva Antonie, cum i-a
făcut Dumnezeu descoperirea celor doi călugări însetaţi. Când a sfârşit povestea, după o săptămână, un urlet
îi izbucni din piept. Puterea nu se adună decât prin credinţă, vrăjitoria e o catacombă. Vreau să fiu înaintevăzător, ca Sfântul Avva Antonie şi ca tata. Apoi, mai
citind ba despre Ioan Gură de Aur, ba despre Filotei
Sinaitul, ba despre Sf. Macarie Egipteanul, îl încălecară
căinările. Întreaga-mi viaţă a fost o blasfemie a celor
cereşti. Bine m-a potcovit Dumnezeu pentru fărădelegile mele, căci nici una din cele înalte nu am lăsat neîntinată. Şi porni către sat, să cheme preotul. Când auzi
de moarta ce zace de-o lună între flori, părintelui i se
cutremură mărul lui Adam. Îşi luă diaconul cu el, crucea, cădelniţa, busuiocul, tămâia şi cărţile bisericeşti şi
umblă spre peşteră de-i sălta sutana sub genunchi şi îi
sfârâiau călcâiele. Trei zile ţinu slujbă şi o putere nevăzută, ba îi trântea molitvelnicul, de tresărea sărmanul
popă, iar diaconul sărea ca ars, cu ochii bulbucaţi, ba îi
făcea din tămâie iască, ba aducea miros de pucioasă, iar
pe aproape de sfârşit, îi dădu părintelui o palmă nevăzută, încât obrazul stâng îi rămase roşu pe viaţă, de îl
credeau oamenii chefliu. Iar la sfârşit de tot, când sarsailă care se înstăpânise pe loc îşi dădu duhul, adică fu
aruncat în năpasta iadului de rugăciuni şi semne sfinte,
se auzi un muget-răget, atât de chinuitor pentru tot trupul omului, încât la tustrei le năvăli sângele pe urechi şi
pe nas, iar o săptămână apoi nu li se ostoi diareea. Mare
noroc ai avut, măi copile, că ai venit la vreme să mă
chemi, a spus părintele când se trezi - căci îndată după
sfinţirea locului a căzut parcă într-un somn fermecat fiindcă o mare putere demonică ai dezlănţuit din iad, pe
însăşi Cruella DelMonico şi noroc cu tătâne-tău, care a
lăsat sfinţenia lui în piatră, apă şi pământ, că altfel harcea-parcea te făcea necuratul de mult. Apoi îngropă
fata, cu adevărat creştineşte, pentru odihna veşnică şi
viaţa de apoi şi spre a tămădui locul de ciuma neagră
care o mistuise. Nicola îi scrise epitaful pe cruce:
Coză femină
Zace în tină
Cu viaţa de-o şişcă risipită
De Nicola Ciurcia iubită.
De atunci nu mai vru să răstoarne anotimpurile din
matcă, să învolbure furtuna cu un semn, să fie stăpân
peste nori şi ploi, să afle nestemate şi aur şi nici chiar de
iatagan nu mai vru să audă. O porni, însingurat, prin chinovii, cercetând cele sfinte. Învăţă să împlinească poruncile lui Dumnezeu şi să se înfrupte din Sfântul Duh, până
fu vrednic să capete daruri. Tămăduia bolnavii, scotea
dracii din posedaţi, mângâia sufletul cu vorba, făcea
pomenire morţilor şi atât cât îi sta în putinţă, îşi înfrâna
mintea. Asta era cel mai greu, căci chiar de îşi trezise
gândul spre Dumnezeu şi se hrănea cu Tainele, că e rea
lauda de sine, nu avea habar. Când şi când îl mai apucau
năbădăile, căci aşa se născuse, sub o zodie şuie. Călugării, văzându-l totuşi cucernic, înfrânat atât cât îl lăsa firea
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minţii pătimaşe şi neputincioase, moştenită la o adică
de toţi fiii lui Adam, în cuget fără năluciri, nemuşcat de
şarpele lăcomiei, împărtăşit din cântecul cel dumnezeiesc prin contemplarea iconomiei, spuseră că şi atât e
de ajuns şi îl îndrumară către Ierusalim. Sfinţită bucurie îl umplu pe Nicola în cetatea cea din focul Cuvântului strunjită! Mintea toată i se umplu de Dumnezeu
şi nu îi mai păsa încotro îi merg picioarele şi ce meşteresc mâinile. Trăia cu înfăptuirea în el, cu numele înfricoşător al Domnului Iisus Hristos în visteria inimii. Un
călugăr bătrân din lavra Sf. Ioan Botezătorul, văzu sclipiri de sfinţenie ici-colo pe chipul tânărului. Vei străluci
ca soarele şi ca nimeni altul, de vei urma calea dreaptă,
i-a spus. Şi îl învăţă cum să-şi închidă mintea în rugă şi
să-şi nemărginească evlavia. După un an de şedere, fu
primit în cinul monahal şi i se dădu numele Nicodim.
Dar mie îmi place mai mult Nichita, spuse el, încât în
istorie e când Nichita, când Nicodim. Ştiri despre ce a
făcut în următorii patruzeci de ani, nu s-au păstrat. Cuvioasa Mavra de la Ceahlău lasă mărturie că i-a venit în
vis un sihastru retras în deşertul Neghev, cu numele de
Nicodim. O privi blând şi i-a spus: Departe sunt de casă,
cuvioasă Mavra, dar cu Dumnezeu în inimă. Curând mă
voi întoarce ca să-mi iau pătimirile. Pe la 1745, trecând
munţii dinspre Moldova, Sfântul Nicodim intră în Transilvania. “Un călugăr urât în cap şi picioare, bătrân, cu
o rasă cârpită, în opinci, fără de obiele, căciulă călugărească pluşiţă, cărunt, grăbit, fără de dinţi în gură, vorbind ceva rumâneşte” - aşa îl descrie cronicarul. Şi nu
e de mirare că îl încâlceşte cu Visarion, căci şi iobagii,
prin sate, văzându-l, se întrebau: N-o fi Sântul? Neştiut
de nimeni se credea, dar oamenii porniră după el, liotă,
până la Arad, căci el tăie Ardealul de-a latul, oprinduse o clipă la episcopia arădeană, apoi trecu în Serbia,
înfăţişându-se mitropolitului din Karlowitz. Mi s-a arătat în vis, printr-un înger al Domnului, spuse, că după
ce Satanasie a unit Biserica noastră cu Biserica Romei,
ortodocşii au rămas fără mitropolie în Transilvania, fără
episcopie şi fără protopopiate, iar după ce Ioan Giurgiu
Patachi, ce-i urmă lui Satanasie, a stricat episcopia ortodoxă din Maramureş, românii s-au dus spre episcopia
Râmnicu Vâlcea, iar apoi spre episcopia Arad. Adevărat este? Adevărat, spuse mitropolitul. Însă toate acestea
oricine le ştie. Dar nu ştie, spuse Sfântul Nicodim, pentru ce m-a purtat Dumnezeu, la bătrâneţe, ca pe spahii,
cale nemăsurată. Aduceţi busuioc, apă, tămâie, lumină
şi să cântăm prohodul, căci astăzi a murit Mărturisitorul în ocnă. Cine? a întrebat mitropolitul. Visarion, Sântul, a răspuns Nicodim. Şi de unde ştii, zise mitropolitul. Am aflat ca înainte-văzător, căci acesta mi-e harul,
a spus. Şi pentru că mitropolitul nu-l credea, strigă:
Doamne, prin puterea Ta să vină lumina! Şi toate lumânările din mitropolie s-au aprins. Apoi ceru să curgă
apă din sobă şi prin gârlici prinse a şuvoi apa. Ceru vânt
şi vântul învolbură sutanele ierarhilor, încât unul zise,
răguşit de teamă: N-or fi puteri pitoniceşti?! Dar cum
să fie într-o mitropolie? întrebă Nicodim. Atâta că nu
m-am putut smeri în vorbă şi în faptă, dar sunt smerit în
inimă şi Dumnezeu ştie, căci vede cele ascunse. Atunci
mitropolitul i-a sărutat mâna şi a poruncit să i se aducă
toate câte le-a cerut. Şi Nicodim a stropit cu agheasmă
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şi a cântat de trei ori “Miluieşte, Doamne!”, ca să sfinţească locul, apoi ceru preoţilor să cânte prohodul pentru Visarion, căci el nu era decât monah. Ce mai e de
făcut acum? a întrebat mitropolitul Carlovăţului. Nu
am porunci de la Dumnezeu decât pentru mine, a spus
Nicodim. Voi urma pe calea bătută de Visarion, căci aşa
mi-a cerut îngerul. Doar că n-am desluşit din vorbele
lui dacă trebuie să bat pasul prin tot locul pe unde i-a
călcat lui talpa, ori să-l urmez ca mărturisitor numai. Şi
pentru că nu ştiu, mai bine e să-l urmez în toate, spuse
şi în acea toamnă senină îşi legă un săculeţ cu linte de
gât, ca Sântul şi bătu cale spre Timişoara. “Oamenii la
el se adunau mai vârtos, văzând că nu mănâncă, nu bea
decât dupăamiezi, la chindie, scoţând din sân săculeţul
cu lintea şi o olcuţă mică, în care 9 grăunţe de linte cu
apă fierbea. Zeama o sorbea, boabele, câte una rumegând, le înghiţea. Îi ziseră Sfântul Nichita sau Nicodim.
Adunându-se sate, apoi şi mii de oameni la el, cât putea
şi ce ştia îi învăţa credinţa în Dumnezeu, Maica Precistă,
Sf. Nicolae, să se roage. Popii uniţi să nu-i amăgească a
crede în Papa de la Roma, că uniţii cred. Lula, duhanu,
cu fumu, ocăra. Miercurea, vinerea, mâncare de peşte
o oprea, că face oamenilor sete şi oamenii se îmbată şi,
aşa, fac păcate şi Dumnezeu îi bate”, notează cronicarul.
Şi urmă pe calea Sântului. Seara ţinea predici şi răspundea întrebărilor venite din mulţime. Uneori îşi povestea
viaţa cu rătăcirile-i toate, căci nici un om nu scapă de ele,
dragii mei. Şi de la povestea vieţii lui, pe care mulţi nu o
credeau adevărată, câte învăţăminte bune obştenilor cei
credincioşi nu scotea. Nu-i întreceţi în cruzime pe cei ce
vă obidesc, iertaţi de câte ori se poate, fiţi blânzi ca mieii
când aveţi un păstor bun, iar de nu îl aveţi, căutaţi-l. Şi
să nu credeţi nălucirile, aidoma mie la juneţe, că rău va
fi de voi. Făptuiţi numai după îndrumarea Bisericii, căci
ea cunoaşte calea dreaptă din moşi strămoşi, prin patriarhi. Iată, acum, rătăcirea unirii, cum împarte poporul
şi aşa se pierd suflete multe. Şi mai presus de toate, nu
vă întristaţi din pricina relelor, căci ele sunt şi fără suferinţa voastră. Şi nu vă înrăiţi din pricina răului lumii.
Cumpătarea să vă fie lege şi în cântări întreite slăviţi pe
Domnul, căci acestea sunt faptele de laudă ale mirenilor. Alteori, îndrăznea să le vorbească despre viaţa-i de
pustnic, cum s-a dezrobit el de voinţă, pentru a face voia
Domnului şi cum s-a despătimit - şi în despătimire, dragii mei, stă marea bucurie a omului ce se sfinţeşte, căci
despătimindu-mă, Dumnezeu m-a lăsat să văd Tainele,
care sunt dincolo de tot ce ştim ca oameni. Iată, spunea şi
făcând semn cu mâna, deodată îşi învolburau în văzduh
farmecul descântece din voci îngereşti. Oamenii priveau
în sus, în jurul lor, înfricoşaţi şi cântecul îşi revărsa desăvârşirea peste ei. Voi credeţi că nimic nu se află în aer,
zicea Nicodim şoptit, ca să nu tulbure surdina muzicii, ci
că toate sunt în Cer: Domnul, Fecioara, arhangheli, serafimi. Dar Cerul cuprinde toată Facerea şi ne cuprinde şi
pe noi, Dumnezeu e aici, îngerii, de aţi avea ochi sfinţiţi,
i-aţi vedea ca mine, în stoluri, aşa cum vedeţi rândunicile şi hulubii. Să nu credeţi că nu sunteţi văzuţi în toate
faptele şi auziţi în toate vorbele. Faptele vă fie blânde şi
vorbele rugi. Aşa le spunea Nicodim.
Dar acea prelungă toamnă sfârşi în zorii zilei Sfântului Nicolae şi se porni viforniţa. Fulgi mici cădeau din cer,
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strecurând fiori gheţoşi pe spinările oamenilor, care dârdâiau. Multor desculţi, picioarele au prins să le degere.
Nicodim privi în urma lui. Pe drumul o dată prăfos, acum
mocirlit, părea că umblă o procesiune. Iobagi zdrenţăroşi
purtau cruci mari pe umeri, icoane erau ridicate în aer,
încoronate cu ramuri de brazi. Sute de lumânări aprinse
duceau muierile şi copiii în mâini, ferind flăcările rotunde
cu palma. Preoţi, adunaţi de prin sate, purtau cădelniţe,
care vânturate, împrăştiau miros de tămâie, iar alţii înălţau prapuri spre cer. Ici-colo, desprins din mulţime, câteun semănător arunca boabe de grâu şi de orz către câmpuri. Cei înstăriţi ofereau bani şi haine. Ober-cnejii călări
ţineau pe lângă ei slujbaşi care mânau căruţe cu merinde,
împărţite la popasuri săracilor. Cum Nicodim se oprise
în loc, privind în urmă, mulţimea a stat şi ea, iar ochii
s-au ridicat către el. A chemat preotul ce îi era aproape,
cu o tavă de prescuri şi îl aşeză în stânga răsăritului. Fie
această tavă priscomidiarul, spuse, scoase din prescura
mare agnetul şi îl aşeză pe disc. Iată Mântuitorul, zise.
Din celelalte prescuri scoase miridele, Iat-o pe Sfânta
Fecioară şi cele nouă cete îngereşti. Pomeni ierarhii, pe
mitropolitul din Karlowitz, pe episcopul Aradului şi pe
ctitorii de biserici, apoi credincioşii, rugându-se pentru
iertarea păcatelor şi mântuirea lor. Turnă vin şi apă în
potir şi acoperi tava. Încălzeşte, Doamne, oamenii aceştia, spuse şi ceru preotului să ţină liturghia şi el căzu în
genunchi, asemeni celor din alai, cufundându-şi gândul în
dăruitoarea Sfântă Împărăţie. Când preotul spuse: Binecuvântată este Împărăţia Tatălui şi Fiului şi a Sfântului
Duh, un văl ca o pânză de apă se aşternu deasupra oamenilor, stăvilind zăpada. Când a spus: Doamne miluieşte!
vântul îşi încetă bătaia, iar când cântă: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, o boare caldă suflă
între oameni, învăluindu-i. Atunci Nicodim se ridică şi
zise: cei chemaţi, ieşiţi şi cei nebotezaţi ieşiră în zloată şi
acolo preoţii săvârşiră asupra lor Taina mirungerii. Au
ajuns la Capolnaş feriţi de zăpadă şi ger, sub cupola pe
care Arhanghelii o închegaseră asupra lor. Credinţa orice
poate, spuse Nicodim. E de ajuns să vă rugaţi curat, ca să
se împlinească, fiindcă Domnul şi îngerii sunt aici. Căci
şi ruga care e în stăpânirea mirenilor, e ascultată. Iar ruga
sfinţilor e vedere dincolo de cele văzute, pătrundere în cele
neasemuite, trezire a fiinţei în duh şi bucurie a uimirii.
Şi în acea noapte, la Capolnaş, Nicodim povesti cum s-a
născut într-o opincă şi se rugă Sfântului Nicolae, patronul lui. Apoi vorbi despre Visarion, cum dăduse dovada
darului de înainte-văzător, chiar pe acel loc, atunci când
i-a întâlnit pe grecii ce aveau să-i fie interpreţi şi cum a
înmulţit lintea, ca să-i sature pe cei flămânzi. Convoiul a
plecat apoi spre Dobra şi în noaptea Crăciunului oamenii, cuprinşi de bucurie, au forfotit. Mii de lumânări s-au
aprins, rugi s-au înălţat, bicele au pocnit şi tulnicele au
sunat ca să alunge duhurile rele, preoţii au stropit mulţimea cu apă, iar flăcăii au fost scăldaţi în râu. Mormintele s-au deschis şi morţii au venit printre cei vii. Obcnejii şi-au slobozit caii, alergându-i pe câmpuri. Iar noaptea, în timp ce se cântau colinde, cel născut înaintea tuturor sfinţilor, Moş Crăciun, îşi arătă chipul bătrân în aer.
Şi când colindătorii cântau: “La Vitleem colo jos/ Cerul
arde luminos/ Preacurata/ Naşte astăzi pe Hristos”, s-au
deschis cerurile şi în mulţime era Iisus, iar Dumnezeu
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fu văzut stând la masa-I împărătească. Oamenii căzură
în genunchi şi se cufundară în rugi evlavioase. Inima să
vă fie în veghe, spuse Nicodim, căci vouă v-a fost dat să
vedeţi ce nu mulţi văd. Dar ascultaţi ce vă spun preoţii,
căci la multe obiceiuri păgâne v-am văzut îndemnânduvă în noaptea aceasta. Şi ridicându-şi oamenii ochii spre
el, călugărul era învelit în lumină. Nemaicunoscute simţiri au plămădit în inimile noastre cuvintele tale, îi spuse
obcneazul Petco, venit la Nicodim, ca altădată la Sânt. Şi
urmându-l pe calea ce-o străbătuse şi Visarion, îi ghicea
chinurile, aşa încât îndrăzni să-l întrebe într-o noapte.
De ce fruntea mea se încruntă, ochiul se tulbură şi chipul mi-e cuprins de dureri, mă întrebi, răspunse Nicodim şi făcea semne cu un beţigaş în zăpadă, dus pe gânduri. Şi deodată îşi ridică privirea spre obcneaz. E pentru că, spuse, nu am minţit: Cerul cuprinde toată facerea şi ne cuprinde şi pe noi, Dumnezeu e aici, îngerii se
află între noi, Arhanghelii stau în jurul nostru – şi îi văd
aievea, aşa cum te văd şi pe tine. Dar nu am putut spune
că diavolul îşi face lucrarea şi aerul lăptos de mister al
Cerului se tulbură, îngerii se înspăimântă şi cad bolnavi,
arhanghelii îşi pierd vlaga şi Dumnezeu orbeşte. Ce am
putea face noi, întrebă atunci cneazul şi un şarpe parcă îi
trecu prin sân. Să credeţi, atâta trebuie, să credeţi, a spus
Nicodim şi îşi plecă ochii, spre a scrijeli iar cu beţigaşul
omătul, încât Petco nu mai îndrăzni să întrebe, cuprins
de o tulburare fără răspuns.
La Deva, urmând pe Nicodim, alaiul, cu lumânări,
icoane şi rugi înălţate în aer, urcă dealul şi popasul acelei nopţi fu la cetate. Seara aprinseră focuri şi sfântul, cu
voce molcomă, aminti istoria locului, adâncită în epoca
bronzului şi predică apoi despre răul unirii cu Biserica
Romei. Dragii mei, după ce domni douăzeci şi cinci de
ani, Brâncoveanu, deunăzi domn al Munteniei, fu legat de
turci şi cu fiii săi, patru, a fost purtat, în mari batjocuri, la
Istambul. Sultanul i-a cerut voievodului să se lepede de
credinţa străbună, iar el nu a vrut. Şi cum iar şi iar a fost
îndemnat şi nu a vrut, în ziua Adormirii Maicii Domnului, sultanul l-a dat în puterea călăului pe el şi pe copii. A
tăiat călăul capul lui Constantin, feciorul cel mai mare,
cu sabia pe butuc şi l-a întrebat pe Brâncoveanu: te converteşti? Nu, a spus el. A tăiat capul lui Radu cu sabia pe
butuc şi a întrebat: te converteşti? Nu, a răspuns Brâncoveanu. Atunci Matei, fiul mai mic, înspăimântat de capetele fraţilor săi rostogolite în ţărână şi de sângele care gâlgâia din trunchiul lor prin retezătura gâtului şi de hainele
lor năclăite şi de zvârcolirile în braţele morţii, galben la
faţă, şi-a rugat părintele să-l lase a se converti. Iubitul meu
Matei, l-a mângâiat Brâncoveanu, rămâi neclintit până
la moarte în credinţa noastră, căci Iisus a biruit moartea prin Învierea Sa şi cine crede în Dumnezeu, îşi câştigă viaţa veşnică. Aşa a fost tăiat capul lui Matei şi apoi
al Voievodului, căci nu a vrut să se lepede de Domnul. Ca
să fiţi uniaţi, nimeni nu vă cere să vă lepădaţi de Dumnezeu, dar credinţa se ţine cum ne-a spus Iisus: oricine
va desfiinţa una din cele mai mici porunci şi va învăţa pe
oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar oricine va împlini şi îi va învăţa pe alţii, acela
va fi chemat mare în ceruri...Căci toate trebuie păstrate
cum le-a orânduit Dumnezeu prin Scripturi şi Biserica
noastră întocmai le păstrează şi mare va fi chemată în
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Cer. Dar mult rău aduce unirea şi pentru că voi ştiţi în
inimile voastre toate câte le-am spus şi când cu gândul
căutaţi să vă doborâţi credinţa, pentru a crede în Papa,
ca să câştigaţi câteva bogăţii pământeşti, sufletul vostru
rău se tulbură şi din tulburarea aceasta credinţa voastră
se strică. Iar cei ce s-au unit cu Roma, nu pot avea sufletul împăcat, căci mereu îşi aduc aminte de străbuni şi de
greşeala lor şi credinţa aşişderi li se strică. Unirea e o stricătoare de credinţă, dragii mei. Slăbirea credinţei lasă în
voie puterea lui Satan, căci stricarea credinţei e lucrarea
lui. Şi încă, dragii mei, cu ochii voştri aţi văzut câte zavistii, dihonii, înfruntări şi arţag s-au născut între românii
care au păstrat calea dreaptă şi românii care s-au unit.
Nu-i harţa o bucurie a diavolului şi o întărire a puterii
lui?…După aceste vorbe, Sântul Nicodim îşi curmă glasul. Atunci mulţimea îşi curmă în piept respirarea, încât
se auzea, dincolo de cupola ţesută de Arhangheli peste
oameni, mugetul vântului turbat şi şuierul crivăţului. L-au
văzut pe sfânt încremenind, dar nu ca o piatră, ci ca un
om ce caută să prindă un zvon de departe. Şi privirea sa
trecu peste desişul oamenilor, strânşi unii în alţii ca nişte
miei, iar când se aţinti spre un anume loc, sfântul porni
înainte şi mulţimea se deschidea în faţa lui ca marea în
faţa lui Moise. Îşi conteni mersul lângă un ţăran şi preţ
de câteva clipe l-a ţintuit cu ochii. Miclăuşe, multe ai să
pătimeşti pentru ortodoxie, mucenice, i-a spus, dar bine
îţi va fi pe lumea cealaltă, în împărăţia lui Dumnezeu.
Apoi Nicodim s-a întors la locul său şi fără a mai scoate
o vorbă, s-a culcat. Cine-i, mă?, trecea o rumoare printre
sărmani. Îmi zice Oprea Nicolae, spuse acela şi de copil
am fost strigat Miclăuş. Ni, mă, Oprea Miclăuş, se mirau
oamenii, ţi-o ştiut sfântul numele.
Dragii mei, a spus Nicolae la Săliştea, eu toate câte vi
le-am arătat, nu sunt decât din vorbele lui Iisus, căci el e
Fiul şi a lăsat pravilele, iar pustnicii, fie de s-au sfinţit, tot
oameni sunt şi nu avem alta de făcut, decât să cuvântăm
iar predicile Mântuitorului şi să-i propovăduim numele
sfânt. Apoi îl chemă la sine pe Oprea Miclăuş. Dragul
meu, îi spuse, toate poruncile Mesiei le porţi în inimă
şi nu te-ai abătut de la ele cu fapta. Mult te-ai cufundat în rugăciune şi cucernic ţi-e gândul. Te afli între cei
dragi Domnului. Să ne rugăm împreună, căci astăzi ţi se
va arăta Ardealul. Şi aşezându-şi palmele peste fruntea
şi creştetul lui Miclăuş, au prins să se roage cu ruga isihastă. Iar Oprea Miclăuş a prins să vadă.
Viscolul se oprise de curând şi căzuse gerul. Zăpada
scârţâia. Episcopul de Muncaci, Manuil Oslavsky, pornise din vară cu hinteul, schimbat acum cu sania, prin
Ardeal, ca să cerceteze uniaţia după trecerea lui Visarion. În nordul Transilvaniei, scria în primul raport trimis Curţii Imperiale, “clerul stăruie în unire, iar poporul e statornic în credinţa faţă de biserica Romei”. În sud
însă, unirea era cu totul răsturnată de acel impostoris Pseudo-Monachi, Visarion Sarai. Aici românii voiesc să fie
liberi în religie. Şi, obosit de aşa lung voiaj, cu ochii injectaţi, stând în hinteu în poziţia demnă ce se cere unei feţe
bisericeşti, episcopul îşi suflă în palmele făcute căuş, să
le mai dezmorţească şi scoase foile, pentru a mai cerceta
o dată lista ce-o întocmise. Bule şi buline, înjură Oslavsky în gând şi îşi făcu cruce – să-i fie iertat. Cincizeci de
preoţi ortodocşi avea îmbulinaţi pe răboj. Îi rândui iar,
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care după ce a făcut. Unii au aţâţat, alţii au tulburat, mai
mulţi au alungat popa unit din sat, câţiva stola occidentalilor au uzurpat. Scrise în dreptul fiecăruia pedeapsa
cuvenită. Şi din memoria-i de elefant, mai trecu cinci
preoţi orientali pe daiboj, oftând. Cu arătătorul său gros,
cu falange păroase, pe care avea inele, făcu o crăpătură
în perdea şi suflă pe geam, să-l dezgheţe. Privi afară. Se
apropiau, el şi străjerii săi, ce stârneau omătul scârţâitor
în urma-i, de Păuca. Dar iată un conac în tulburare. Pe
aproape de tabla zăpezită pe care scria numele nobilului cu litere groase, Sigismund Bacsafalnsy, treceau câţiva
ţărani, care duceau un pandur legat. Oslavsky nu vru să
intervină, căci treaba lor ce făceau iobagii, dar îi urmări
din priviri. L-au dus pe pandur o bucată de cale, l-au dezlegat şi i-au dat drumul, împreună cu încă un om, pe care
abia acum episcopul îl vedea. Era mărunţel şi rău înspăimântat, cu părul vâlvoi – şi o luă îndată la goană, poticnit, mai împiedicându-se şi căzând, iar pandurul îl urma
cu aceeaşi râvnă. Când omuleţul fu însă îndeajuns, poate,
după părerea sa, de departe de ţărani, se întoarse spre ei
şi începu să le strige injurii şi ameninţări în limba aceea
barbară, valaha, din care episcopul nu pricepea un bob.
Tare era curios Oslavsky ce şi cum. Bule şi buline, înjură
în gând şi îşi făcu cruce – să-i fie iertat. Un bob zăbavă,
cumetre, îşi spuse – şi ai să afli. Curând fu în cătun, iar
judele comunal, Imre Papp, îl primi cu pâine şi sare, în
vreme ce patru codane jucau periniţa pe zăpadă, după
scripca unui lăutar. Un adevărat Liszt, se uimi episcopul, ascultând sunetele scârţâite şi zbârnâitoare scoase
din vioară de ţigan. Nu ştiu dacă episcopul avea ureche
muzicală, ca să ştim dacă-i putem lua aprecierea drept
mărturie a marilor talente ce se irosesc, lipsite de instrucţie, pe tristimanele noastre meleaguri. Poate că aşa este –
nu bag mâna în foc. Dar sătucul era, chir dacă îngheţat,
în fierbere şi Oslavsky se dumiri, căci ochiul său înţelepţit de la câte văzuse, cunoştea semnele. Clopotul bătea
într-o dungă, ţărani umblau furiş pe-aproape de biserică,
purtând unelte agricole în mâini, dar nu le purtau ca tot
omul ce merge sau vine de la muncă. Parcă le-ar fi furat,
dosite. Îmbulinări, gândi episcopul. Voi mai trece vreo doi
şişmatici pe răboj. Şişmaticii erau, se-nţelege, schismaticii, ortodocşii adică. Era singurul cuvânt pe care Oslavsky putea să-l pronunţe din varvara limbă a gintei latine.
-Hármoszáz kétezer kilométert tettünk meg, îi spuse
atunci judelui comunal, adică: am străbătut două mii de
kilometri.
-Hányszor? adică: de câte ori, întrebă judele prosteşte, intimidat de veşmintele episcopale. Oslavsky nu
luă seama la fâstâceala omului şi întrebă ce se petrece.
Dorea amănuntele, căci altfel ştia: în tot sudul Transilvaniei, în toate comunele, era la fel. Iobagii alungau preotul
unit şi dădeau parohia în stăpânirea unui preot ortodox.
Oftă Oslavsky. Mari acţiuni de instalare a clericilor uniţi
în sate şi cătune au avut loc încă din vremea lui Atanasie
Anghel Satanasie şi iată că acum sunt alungaţi. Preotul
unit venea cu solgăbirăul, cu soldaţi şi lua în puterea lui
biserica. Dar întocmai cum a spus Peter Ianoş din Sibiu:
chiar dacă voi, clericii, veţi fi uniţi, noi nu vom fi – mult
prea puţini ţărani au venit la unire, deşi nu avea cine le
boteza copiii, cine-i spovedi şi împărtăşi, cine săvârşi
Tainele. Dar după cum era un obicei din moşi-strămoşi,
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fruntaşii din fiecare sat se adunau în ascuns şi hotărau.
Aşa au trimis peste munţi tineri care au fost hirotoniţi la
Bucureşti, la Râmnicu Vâlcea, sau chiar la Karlowitz, şi
care s-au întors ca preoţi orientali, în ciuda prigoanei la
care erau supuşi. Oficiau liturghii sau vecernii în odaia
câte unei case, în şopruri sau chiar sub cerul liber, ţineau
slujbe la căpătâiul bolnavilor, botezau, nunteau, spovedeau, împărtăşeau – şi toate celelalte. Dar după ce Visarion a trecut, oamenii nu s-au mai mulţumit cu atât: îşi
luau înapoi bisericile…Ioan din Păuca, îmbulină Oslavky preotul de care i-a spus judele comunal, pe lista-i. Şi
lista lui Oslavsky, cum spuneam, era lungă. Nici un popă
ortodox nu scăpa de ea.
A dracului iarnă, blestemă vicejudele nobililor din
Alba de Jos, Francisc Rátony. Crivăţul şfichiuia, dar el
mergea înainte, spre Păuca. Din nările calului, acoperit
cu pleduri ca să nu îngheţe, ieşeau coloane de vapori. Pe
vicejude îl urmau un comisar cu şase panduri. Preotul
unit, alungat din sat, făcuse jalbă protopopiatului unit,
acesta s-a plâns Tezaurariatului – şi iată-l pe el, Francisc Rátony, pus pe drumuri pe-o vreme pe care, vorba
românilor, nici câinele să nu-l scoţi din casă. Trebuia să
aresteze popa ortodox. Trecu pe lângă conacul nobilului Sigismund Bacsafalnsy şi intră în sat, îndreptându-se
spre parohia părintelui Ioan. Ţipenie de om pe uliţe. Dar
se auzeau dinspre deal, unde trebuie să fi fost derdeluşul, strigăte de copii. Fumul ieşit din hornuri, era pe dată
spulberat de crivăţ. A dracului iarnă, înjură iar Francisc
Rátony. Mărunţel cum era, abia se vedea în şaua calului.
Îşi simţea urechile surzite de şuierul vântoasei. Să-l arestăm pe popă şi-apoi vom trage la casa judelui comunal, îi
strigă el comisarului. S-au îndreptat spre parohie şi cătanele au izbit uşa, rupând-o din ţâţâni. L-au scos afară pe
Ioan în anteriu, fără culion şi desculţ. Părintele Ioan nu
ştia ce şi cum, dar când s-a dumirit că e cu tălpile goale pe
zăpadă, s-a apucat să strige după ajutor. Avan! Căci vântul îi mânca strigătul de pe buze. Dar un mânz de copil
venea, cu nasul roşu, dinspre derdeluş. Când îl văzu pe
tată-său legat, îndată prinse glas şi se apucă să orăcăie.
Cătanele au vrut să-l lege, dar mai va. Le scăpă, sfredelul, printre degete şi – glonţ spre biserică. A intrat, a baricadat uşa, a urcat în clopotniţă şi s-a apucat să tragă clopotul. Taman atunci se opri crivăţul şi căzu gerul, încât
dangătul se auzea hăt, până în satul vecin. Sătenilor le-a
sărit inima din loc. Pe dată s-au desprins de gura sobei
şi-au năvălit, cu mic, cu mare, care cu ce avea la îndemână: toporişca, reteveiul, cosorul, furca – spre parohie.
Au dat iama în panduri şi l-au scăpat pe popă. Francisc
Rátony împintenă calul şi pe-aici ţi-e drumul. Comisarul,
după el. Doi panduri au fost răsturnaţi de pe cai. Altul, în
vreme ce fugea, şi-a descărcat pistoalele în urmă. Manic
al lui Taban, care avea casă în capul satului, căzu secerat. Atunci ţăranii au pornit după zbiri. Caii nu puteau
fugi avan prin omăt. Se cabrau şi se poticneau, gata să
arunce călăreţii din şa. Trimişii ocârmuirii au fost ajunşi
aproape de conac şi iobagii au doborât din şea pandurul
care-a tras şi pe judele nobililor cel mărunţel, care fugi în
curtea boierească. L-au prins şi pe el şi l-au legat, apoi, în
vreme ce episcopul Oslvsky trecea cu hinteul pe-aproape,
pândindu-i, s-au sfătuit că rău era să le dea moarte asupritorilor, căci prigoana guvernului îi va ajunge. Aşa că
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i-au dus o bucată de drum înapoi către sat şi le-au dat
drumul, ca să-şi ia caii şi să plece.
După ce povesti acestea lui Oslavsky, judele comunal
Imre Papp se scărpină în cap. Episcopul se gândi că ar fi
bine să înceapă ancheta, întocmai cum făcuse şi în alte
locuri, unde tulburările au fost mai mici ca în Păuca. Dar
amorţit de ger şi sătul de aceeaşi poveste, în care uniţii
istoriseau una, iar ortodocşii alta, fiecare cu turta pe spuza
lui, îşi întocmi raportul conform spuselor judelui comunal şi încondeie preotul satului…Istoria suferă de o trufaşă stereotipie. Noroc cu oamenii, fiecare alt soi, gândi
Oslavsky. Apoi intră la cald şi noaptea visă lista popilor
şişmatici, lungindu-se ca o pamblică în jurul Terrei. Pe
ea, numele erau scrise cu flăcări şi episcopul, ca în iad
Sisif, nu se mai putea opri din citirea faptelor adunate.
Protopopul unit din Armeni, căruia oamenii îi spuneau Armeanul, umbla spre Tilişca, urmat de cinci gornici spăneşti, să-l prindă pe popa neunit Dan. Căzu asupra casei parohiale cam pe la miezul nopţii, dar preotul
pasămite aflase că vine Armeanul, cel care mult rău făcuse
prin sate, ca să-i catolicizeze pe ţărani, şi fugise. Gornicii
au spart uşa, dar nu au dat în odaie decât de preoteasă,
care-i da pruncului ţâţă şi-au scos-o afară.
-Unde-i câinele de bărbatu-tău? întrebă Armeanul
-Cu treburi, a răspuns femeia.
-Aha, răzvrăteşte oamenii în toiul nopţii, zise Armeanul şi o arestă. A purtat-o în urma calului, cu pruncul în
braţe, spre Poiana, dar nici popa Stan nu se afla acasă.
O arestă şi aici pe biata preoteasă. La Jina, popa neunit Achim era dus tehui, aşa că Armeanului nu-i rămase
decât tot preoteasa.
-Or veni ei să se roage de mine să-i unesc, ca să vă
dau drumul, spuse protopopul şi porni spre Şugag. Dar
popa Man nu era acasă, holteiul.
-Trebe că umblă la muieri, spuse Armeanul şi îi luă
avutul: butea cu vin, calul, cinci miei, două iepe, slana din
pod, straiele cele noi – şi dus a fost. Alaiul lui se îngroşa, nu
glumă. Două căruţe cărau bunătăţi, iar femeile îl urmau pe
jos. S-au oprit la Cugir şi Armeanul călcă biserica părintelui Avram, pe la utrenie. Dar când să pună mâna gornicii pe preot, femeile ce ascultau slujba evlavios, îndată
se făcură ceată, au tăbărât pe ei ca amazoanele şi i-au
luat la ghionţi. Părintele Avram fugi şi Armeanului i-au
rămas femeile. Le-a arestat şi a pornit spre casă. Cât şi-a
îngrijit nevasta preotului Dan pruncul, tot a degerat pe
acel drum geros. L-au înfofolit femeile mai bine şi l-au
lecuit cu chiu cu vai. La Armeni, Armeanul le îndesa pe
muieri în beci noaptea, iar ziua le punea la corvezi. Paisprezece luni le-a ţinut în robie. Popii nu s-au dus să-şi
ceară nevestele, că atâta le-ar fi trebuit, însă i-au trimis
bani grei protopopului, să le elibereze. În anul următor,
Armeanul iar prinse preotesele şi le duse acasă. Până ce
nu vă veţi uni, nu le voi mai da drumul, a lăsat el vorbă
popilor. Dar popii nici gând să-şi lase credinţa străbună.
Adună, fiecare, câte cinci flăcăi din satul în care preoţea şi plecară spre casa Armeanului. Au căzut noaptea
asupra lui, au bătut gornicii care îl păzeau şi au eliberat
femeile. Aşa că Armeanul, în următorul an, duse preotesele arestate la Sibiu, în temniţă. Mult bănet au plătit
popii să le scape, dar uniţi nu s-au făcut.

Beletristica
https://biblioteca-digitala.ro

Protopopul unit din Daia, Avram Pop, căruia oamenii
îi spuneau Dăianul, umbla şi el din casă în casă, cu gând
să aducă la unire pe ortodocşi. Mai mult decât muierile,
lui îi plăcea vinul. Aresta poloboace, buţi, butelci, garafe,
şipuri, glaje, clondire, ploscuţe, damigene, sacale, ciubere
– şi orice fiolă. Doamne, câte nume a pus românul budăilor pentru licori! se minuna el, în timp ce nasul îi era tot
mai roşu – căci cunoştea numiri de fedeleşuri cu vreo
douăzeci mai multe decât mine. Ce-i drept, nu lăsa popilor de rit grec nici rasolul, nici parmezanul, nici alivencile,
ba şi balmoşul îl lua şi nici gulaşul nu-i scăpa de sub nas.
Cu animalele era ceva mai blând: îi lăsa pe popi să le răscumpere. Care îi trimitea cincizeci de zloţi, îşi putea lua
calul înapoi. Care dădea patru florini nemţeşti, îşi primea
perechea de boi. Care trimitea o sută de creiţari, îşi lua
acasă orătăniile. Auzind ce şi cum face Armenaul, Dăianul prinse să lege şi el preotesele, ca să nu fie mai prejos.
Tare se mai plângeau popii răsăriteni de prigoană, dar
cine să-i asculte?…”Mi-o luat mie şi popii Taban 1 cal, 2
iepe, straiele preoţeşti, 4 boi învăţaţi şi 3 neînvăţaţi, 5 vaci
cu trei viţei, 4 stupi, 3 cară cu vin şi 2 porci, iar fiindcă nu
m-o găsit acasă, mi-o luat şi preoteasa la temniţă” – se
plângea popa Cosma din Deal. Şi pentru că asuprirea era
prea mare, s-a apucat să umble prin sate şi ce afla, scria,
ca să trimită jalbă Crăiei şi mitropolitului din Carlovăţ.
“Dar ne oropsesc nu doar protopopii uniţi, ci şi vlădica
unit Aron, care şi el umblă prin sate şi ne ia bruma de
avere, şi judele sătesc din Sebeş ne urgiseşte, şi solgăbirăul din Cunţa vine cu năpasta peste noi, şi fibirăul din
Hopârtea ne împilează – şi toţi mai marii”, se plângea în
jalbă Cosma. La răcoare!, strigă Dăianul aflând şi puse
gornicii pe urma lui. “Câţi popi a aruncat în ocnă Avram
Pop, Dăianul, nici nu mai ştiu să spun. Unii stau în temniţă de trei ani şi alţii de şase luni n-au mai văzut lumina
zilei. Dar rog pe Maiestatea Voastră pentru Maniu din
Poiana anume, pe care Armeanul l-a dus târât de cal, în
pielea goală, la Blaj, iarna, încât pe cale i-au degerat picioarele, de i-au căzut amândouă şi mâinile i-au degerat şi a
căzut pielea de pe el. Popa Ioan din Răchita zace prins
de doi ani şi asemeni lui popa Ionaş şi Oprea din Sălişte,
popa Petru din Cărpiniş şi popa Ioan din Poiana, căruia
şi nevasta i-au prins-o. I-au luat şi i-au dus în temniţă şi
i-au bătut în obezi de fier într-o păreche câte doi, nu ca
pe nişte preoţi, ci tocmai ca pe nişte dobitoace, pentruce nu-şi lasă legea şi să primească uniaţia”.
Popa Cosma, după ce-l prinse Dăianul, patru luni zăcu
în temniţă şi a fugit, procletul, cu alţi patru ca el, gândi
hipnagogicul Oslavski.
Fruntaşii Sibielului şi-au trimis vorbă unul altuia şi
noaptea s-au adunat la sfat. Cine să-i lege cu cele sfinte,
căci nu aveau preot ortodox. Aşa au hotărât să-l trimită
pe Moise Măcinic, tânăr evlavios, dincolo de munţi, să
fie preoţit. Au adunat bani şi i-au dat şi Moise Măcinic
plecă pe cale. Şase luni l-au ţinut călugării la Tismana,
ca să-l înveţe carte, apoi l-au trimis la Bucureşti. Mitropolitul Ungrovlahiei, Neofit Cretanul, l-a hirotonisit
preot şi Măcinic s-a întors în sat, în Sibiel. Mare bucurie a fost pe oameni că aveau preot învăţat şi cu limbă
dulce, încât de prin satele Mărginimii, lipsite de popă,
ţăranii veneau, de sărbători, la spovedanii şi împărtăşit,
în satul lor. Armeanul a aflat că în protopopiatul său e un
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preot hirotonit dincolo de munţi. A trimis gornicii spăneşti după el, de l-au aruncat în temniţă, la Sibiu. Măcinic a scris un memoriu în versuri către generalul comandant Brovne şi după trei luni a fost eliberat, căci generalului îi plăcea rima. În trei luni, în singurătate de pustnic
şi-n bezna mucedă a carcerei, la multe s-a gândit Măcinic. Când s-a întors acasă, a început să propovăduiască
în contra unirii samavolnice. Armeanul iar l-o prins şi
l-o ţâpat în temniţă. Şaptesprezece luni a stat Măcinic
în beznă, cu şobolanii, până ce contele Brovne, uluit de
rimele sale, i-a spus guvernatorului: E un mare poet, ar fi
păcat să-i putrezească oasele în temniţă şi l-au chemat în
cancelarie. Măcinic, mai să orbească scos la lumina zilei,
atât de mult au văzut ochii săi doar întunericul. L-au sfătuit să lase slujba preoţească, fiindcă a treia oară nu-l vor
mai face scăpat şi l-au pus să semneze. Măcinic, sătul
de carceră, s-a făcut iar ţăran şi numai rar şi în ascuns,
mai boteza. Dar vlădica Aron aflase de el. Atâta har care
cutremură oamenii într-o gură de preot ortodox, nu-i a
bună, a spus. Şi însuşi a venit cu pandurii de l-au prins.
Fă-te unit, l-a luat episcopul cu binişorul, că mare bucurie vei avea şi prigonitori nu te vor mai ajunge. Fă jurământ faţă de noi şi satele Mărginimii ale tale vor fi. Dar
Măcinic n-a vrut în ruptul capului. N-oi fi un Stanasie şi
eu şi iarăşi a fost dus la ocnă.
Pe malul drept al Oltului, protopopul unit Lascu înainta, cu panduri după el, spre Colun. Nu-i o comună prea
mică pentru un protopopiat aşa mare Colunul? cugetă
el, întrebându-se. Vroise să zică: pentru un protopop aşa
mare, dar era modest. Locul meu ar fi Blajul, lângă episcop, iar când Aron, care e bătrân…Dar nu-şi duse gândul până la capăt, căci era modest. Mărirea e deşartă,
cornul putred al slavei. O mai fi mult? se cătrăni apoi,
căci îl durea şezutul de la statul atâtea ceasuri în căruţă,
peste un morman de bulendre, toaletele neveste-si. Şi
chiar atunci o rază înfiptă în zăpada de pe crucea clopotniţei din Colun, îi veni drept în ochi, peste pâlcul de
arbori. Iacăt-o! A mea va fi, îi spuse nevestei. Şi îndată
ce-a ajuns, coborî din carul cu avutu-i, îşi frecă bucile,
ca să le dezmorţească şi puse pandurii să prindă în cleşte
parohia. Apoi îşi răsuci un fuior al bărbii pe degetul arătător şi cugetă adânc. Deşirat cum era, nu-i trebui mult
să-şi ducă gândul la sfârşit, căci slăbănogii au mintea
ascuţită: Daţi iama! le strigă pandurilor. Şi pandurii au
spart uşa casei parohiale, i-au scos pe popa Neagul, preoteasa şi plozii afară şi i-au legat. Protopopul Lascu clipi
sfios la ei. Se considera un om plin de mărinimie, căci
cum ar putea sta în frumuseţea unui chip ca al lui, un
suflet hain? Faţa-i prelungă şi osoasă avea trăsături regulate, dar mai cu seamă părul şi barba dese, ondulate şi
grizonate, cu fir gros, pieptănate cu migală zilnic, erau
podoaba lui. Şi în gânduri, trebuie că era un om bun.
Apăi la noi, zicea, bată-ne norocul, treaba-i rău îmbârligată. Noi suntem de neam latin şi de la Râm ne tragem
şi de Roma se cuvine să ţinem. Dar suntem şi urmaşi de
ortodocşi, încât nici Constantinopolul nu ni-e departe.
Aşa gândea, dar în faptă era mai dihai. Nu că ar fi vrut,
dar aşa îi venea. Când era să spună vorbele, îi ieşeau altfel
din gură decât le gândise. Încât a trimis pe popa Neagul
în ocnă la Sibiu, preoteasa o iertă şi îi dădu o chilioară,
iar el puse stăpânire pe biserică şi pe casa parohială. Ale
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mele să fie. Scoase crucea din altar şi aşeză în loc crucifixul. Colunenii i-au plăcut de la bun început. Vrednici
oameni, gândi şi spuse: care n-o veni la mine, aceluia pielea i se va jupui.
Zbârcită şi împuţinată de ani, baba Anastasia şi-a dat
duhul întru Domnul către sfârşitul toamnei următoare.
Cine s-o plângă, sărmana, că doar oamenii care mor de
bătrâneţe nu sunt căinaţi. Har Domnului, a avut destule
zile, spuneau, ce e drept cu oareşice tristeţe, căci fiecare
îşi ghicea în chipul boţit, subţiat şi inert, viitorul. Au ţinuto trei zile în sicriu, cu lumânările la căpătâi şi pentru că
nu aveau popă, fostul diacon al părintelui Neagul i-a cântat prohodul, cât se mai afla pe catafalc, apoi au pornit
spre morminţi, cu alai mai mult de babe smiorcăite, s-o
îngroape. Aşa ne-o duce pataşca, pe tăţi, unu câte unu,
zise careva mai filozof. Dar protopopul Lascu le ieşi înainte în faţa cimitirului, cu gând să-i facă moartei slujba
cuvenită, dar spuse: nu se cade să fie îngropată în temeteul meu o ortodoxă. Veniţi mai întâi la unire şi-apoi om
vedea. Şi porunci pandurilor să deshame caii de la dric
şi să împrăştie cortegiul, lăsând baba în carul sechestrat,
în sicriu, cu pleoapele spre cer. Aşa rămase baba Anastasia în puterea protopopului şi în vreme ce le dădea colţul
ghioceilor – căci iarna trecuse peste moartă ferind-o de
rele ca pe-o sfântă – şi pocneau mugurii sălciilor scoţând
la iveală frunze crude, ca nişte pleoape de codană, baba
putrezea. Pandurii, puşi de pază ca să n-o fure rudele şi s-o
îngroape în alt loc, s-au dat mai la o parte după vreo patru
zile, căci prea era amarnică duhoarea putrejunii. Estimp
colunenii s-au înhămat la sfat şi ţeseau vorbele ca pânza
de painjăn, străvezie ca o mreajă. Dar nimic n-au prins în
ea. Se sfătuiau şi iar se sfătuiau, că, de, erau ardeleni răpidie-răpidie şi ardeleanul greu trece la fapte fără răcomandaţâune. Şi ce-i drept, lucruri grele de făptuit erau. De-ar
fi fost numai să dea la mir pandurilor şi să îngroape baba,
una ar fi fost, mai treacă-meargă. Dar popa Neagul le-a
trimis vorbă din temniţă să ia biserica înapoi, căci curând
va scăpa. Şi asta nu era faptă de şagă. Bine cumpănită trebuia, încât colunenii, de-atâta consultaţâune, au uitat de
Anastasia. Şi ea, sărmana, putrezea. Din pricina duhorii,
pandurii s-au răspândit care-ncotro, sub vişinii în floare,
la umbrar…Ce-i drept, nu erau sătenii singuri la sfat. Li se
alăturase popa Ioan din Sălişte, emisarul Neagului, rămas
şi el fără biserică. Femeile, când o văzut aşe, că trece o zî,
trec nouă, trec zăce, s-o sfătuit şi ele, da‘ mai iute. Nevestele fruntaşilor, Măriuţa lui Onii Joja şi Antimia lui Tomii
Fofelsanului, au trecut din casă în casă şi-o cerut celorlalte neveste să s-adune, de cum o amurgi, la Maria lui
Andrei Tuoder. În ziua ce urmă, pe la utrenie, protopopul
Lascu văzu muierile satului în biserica până atunci goală
şi tare se mai bucură. Le-am înfrânt cerbicia cu baba, îşi
zise şi-or veni la unire. Dar nu era slujba nici pe la mijloc
şi Chiva, Stana şi Măria merseră la el.
-Dă cheile şi du-te încotro ţi-or vedea ochii.
-Afară din biserică! a strigat protopopul, nevenindu-i
să creadă aşa îndrăzneală…Dar ele m-au apucat de mâinile amândouă, ba m-au tras şi de barbă şi m-au scos sub
cer. Mi-au luat cheile de la brâu şi le-au dat preotului Ioan
din Sălişte…Apoi, “ca un nor întreg”, cum scrie cronicarul, s-au repezit peste panduri, gata să-i sfâşie…Au îngropat baba în cimitir cu slujba ortodoxă a popii Ioan şi de
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n-or fi pedepsite împricinatele, apoi până la împărăteasa
apostolică m-oi duce cu jalba, îşi sfârşi Lascu mărturia
în faţa judelui regesc din Sibiu. Ba, zise Stana lui Lazăr
Stoia. Noi ne-om dus la biserică să ascultăm slujba, da’
protopopul n-o ieşit din altar, ci ne-o pândit ba prin un
ochi de geam, ba prin altul. Apoi s-o înfăţişat în tindă şi
ne-o ocărât: “Ce vreţi, stricatele satului, spioane necurate”. Atunci noi am răspuns toate: “cheile bisericii!”. “Protopopul alergă după cârjă şi găsind-o, năvăli asupra lor
răcnind că va doborî tot câte trei femei cu o singură lovitură”, scrie cronicarul ortodox. “Ca unui miel i-au smuls
barba”, nu se lasă mai prejos cronicarul unit…Noi ne-am
dat atunci mai înapoi, zise Stana, dar protopopul s-o răzgândit să ne mai bată şi ne-o dat cheile.
Judele regesc arestă bătrânii din Colun, cercetând de
ce nu au venit în apărarea protopopului. Arestă şi fruntaşii comunei, că prea s-au sfătuit mult, îi băgă în obezi şi îi
bătu. Iar secretarul celor şapte scaune, Iohann Anoheas
de Herrmansfeld, dădu sentinţa: fiecare femeie va primi
câte cincisprezece lovituri de bici în piaţa publică. “Zece
ţărănci românce, de toate vârstele, tinere sau cărunte, au
fost târâte în piaţă, despuiate de haine şi bătute crunt,
până ce sângele a ţâşnit din carnea lor”, scriu cronicarii
de ambele religii.
Şi lista lui Oslavsky era lungă, ca o pamblică înconjurând pământul şi cu foc era scrisă. Episcopul se ridică
într-un cot, în noapte şi aprinse lampa de la căpătâi. Vântul şuiera în coşul sobei stinse şi răbufnea prin gârliciul
uşiţei de fontă. Îşi puse pe genunchi coli albe şi se apucă
să noteze pedepse. Şişmaticii trebuie stârpiţi, îşi spuse. Şi
pe baza raportului său, cu mult mai drastic decât al consilierilor imperiali, Maria Tereza dădu un decret drastic.
Mulţi preoţi ortodocşi hirotonisiţi dincolo de munţi, au
ajuns atunci mucenici.
Când Sfântul Nicodim îşi luă palmele de pe creştetul său, Oprea Miclăuş era tulburat de cele văzute, deşi
le ştia. Vei întâlni, pe cale, pe mulţi dintre cei văzuţi de
tine acum şi încă zeci alţii, îi spuse sfântul.
Când au plecat din Sălişte către Sibiu, între sutele de
oameni care îl urmau pe călugăr, mai toţi cei care au fost
cu Sântul până la capătul drumului său, erau în alai. Şi
jurau că Nicodim e Sântul. Nu cercetaţi dorinţa Domnului, le-a spus el, ci credeţi, atâta trebuie, să credeţi. Căci
şi Dumnezeu îşi face lucrarea. Prin sfinţi, şi voi aţi văzut
cu ochii voştri sfinţii.
Când se apropiau de Sibiu, au zărit husarii, călări,
cu săbiile scoase. Iată oştirile, a spus Nicodim şi a cerut
oamenilor să se împrăştie, căci aşa făcuse şi Visarion. E
drept, dragii mei, că nu înţeleg nici acum de v-a poruncit să plecaţi, iar nu să daţi iama, spuse şi oamenii au
rămas în loc, privindu-l cum se duce, ca un miel, “călugăr bătrân, urât în cap şi picioare”, către soldaţi. Împliniţi voia Domnului, i-a spus el căpitanului, căci oamenii trebuie să vadă. Şi oamenii au văzut cum l-au legat şi
l-au întins cu burta pe şaua unui cal, frânt din mijloc, cu
capul şi picioarele atârnând spre pământ. Atunci mulţimea s-a împrăştiat.
La interogatorii, la Timişoara, Nicodim nu a răspuns
nici unei întrebări, deşi îl frigea limba, ci a spus judelui:
“Ponţiu Pilat, împlineşte mai grabnic ce e de împlinit, căci
oamenii trebuie să vadă lucrările de putere ale lui Dum-
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nezeu”. O să te trimit la Roma, unde o să fii ferecat întro cuşcă, asemenea sălbăticiunilor, i-a spus judele, sfeclă
de furie, căci ai tulburat mulţimea şi satele se răscoală
împotriva unirii. Asta să vadă oameni: ce fiară eşti şi cât
de mare e puterea noastră, căci te ţinem legat, pe tine,
un sfânt al lor. Nu aţi avea nici o putere asupra mea, a zis
Nicodim, dacă Dumnezeu nu şi-ar face lucrarea cum îi
e voia. Şi nici nu aveţi.
Husarii l-au luat şi îl duceau către Viena, legat de mâini,
în urma cailor. După ce au trecut Dunărea la Paks, Dezlegaţi-mă! a poruncit Nicodim. Şi o putere intră înăuntrul soldaţilor, stâpânindu-i, încât nu s-au putut împotrivi poruncii şi i-au tăiat legăturile de la mâini. Nu vă
neliniştiţi, le-a spus călugărul, căci voi sunteţi sortiţi să
încercaţi să face ce vi s-a poruncit şi a mers mai departe
după ei, pe acel drum prăfos. Curând, în faţă s-a ivit o
ceată de horvaţi, ce veneau din Italia.
-Bună vreme, a spus Nicodim şi ei s-au oprit. Apoi
întrebă:
-Vuce, cunoaşte-mă?
-Ba nu.
-Micaşinin, cunoaşte-mă?
–Ba nu ştiu.
Şi horvaţii se mirau de unde le ştie călugărul numele.
-Eu mi-s Nicola Ciurcia Cojocariu (glas tare, plângând).
Horvaţii şi-au scos atunci chivărele, au lăsat jos suliţele şi spăngile, i-au sărutat lui Nicodim mâinile şi picioarele. “Ce lacrămi cu tânguiri!”, exclamă cronicarul care a
lăsat amintirii acest episod.
-Vuce, Micaşinin, striga sfântul, ca în copilărie. Tare
aţi mai îmbătrânit, sărmanilor.
-De aia ne-o şi lăsat la vatră, au spus ei. Dar încotro
te duc husarii aeştia fercheşi? au întrebat.
-Ia, mi-au spus că mă duc la Roma, zise. Dar judele
crăiei le-a poruncit să mă ducă la Kufstein şi acolo crede
el că îmi vor putrezi oasele. Însă au primit şi altă poruncă,
dragii mei. Dar nu mor caii când vor câinii, căci Dumnezeu porunceşte deasupra tuturor poruncilor omeneşti.
Apoi s-au despărţit şi fiecare a plecat în calea lui. După
o bucată de drum:
-Acum legaţi-mă, ceru Nicodim husarilor, că mi-a fost
cumva să mă vadă prietenii legat. Şi husarii l-au înlănţuit şi îl duceau în susul Dunării, spre Erd, Ca să ocolim
lacul Balanton, i-au spus. Dar într-o pădurice l-au oprit.
Fă-ţi rugăciunea, că aşa e porunca, să te omorâm aici. Dar
Nicodim nu a vrut să se roage şi-a spus: Tăiaţi! Şi căpitanul i-a tăiat gâtul cu sabia, sau aşa a crezut, căci capul
lui Nicodim era la locul lui. Şi iar a tăiat căpitanul, dar
capul n-a căzut. A mai tăiat odată căpitanul, dar nici de
data asta capul n-a fost retezat.
-Au nu credeaţi că sunt muritor! a spus atunci Nicodim râzând. A făcut semn şi frânghiile i s-au descolăcit
de pe mâini. Husarii au căzut în genunchi şi băteau mătănii, plini de spaimă.
-Rămâneţi cu bine, le-a spus sfântul şi fiţi cu băgare
de seamă la faptele voastre. Iartă-i, Doamne, s-a rugat
el şi a pornit pe drumul de întoarcere în Transilvania.
Husarii aceia s-au botezat curând ortodocşi, mărturisind apoi despre minune.
(Va urma)
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T

Aerul tare al nopţii

Toate cheile erau copiate, gata! Aşa cum îl învăţase
Gică, de la etajul III, care se pricepea la toate: „Dom'
profesor, m-am tot gândit, am o idee în problema
matale! Cumpăraţi mai multă plastilină, o împărţiţi
în bucăţi şi luaţi amprente pentru fiecare cheie! Aveţi
grijă, după aia, să nu zdrobiţi mulajul! Le lăsaţi să
se întărească mulajele alea pe geam, la soare, sau le
uscaţi în aragaz, în cuptor! Eu zic să le puneţi şi nişte
etichete, să nu le încurcaţi! Care-i de la o uşă, care
de la alta… După aia, vă trimit io la cineva, cu astea,
are un banc de făcut chei, şi să vedeţi ce originale vă
trage!“ Nu-i spusese la ce-i trebuie, nici el nu întrebase, e adevărat, era discret Gică asta, băiat bun. Nici
când îi povestise toată tevatura divorţului, cu partaj,
copii şi certuri cu socrii, nu pusese întrebări suplimentare, ca atâţia alţii. Principalul era că îi venise
un nou vecin, de treabă, profesor, colo, ce altceva?
Mai jucau un şah, mai făceau o afacere, mai fumau o
ţigară, la taclale, mai beau o bere, vara, mai mergeau
la pescuit, îi mai repara ceva şi-i venea un bacşiş…
Acum le avea, cu etichete, le aranjase pe pervazul
de la chicineta garsonierei, unde se şi uscaseră: „uşă
mare intrare“, din plastilină albă; „cancelarie“, plastilină verde; „birou directori“, plastilină roşie; „laborator fizică“, maro; „laborator chimie“, galbenă; „laborator info“, neagră; „secretariat“ şi „contabilitate“,
amestec de culori. Cam astea erau. Clasele obişnuite, în general, nu se încuiau, după ore, acolo putea
intra fără probleme. Mai rămânea poarta, dar aia se
putea rezolva, nu reuşise să obţină cele trei chei uriaşe, ca să le copieze. Nu voise să intre în amănunte
cu portarul şcolii, care punea multe întrebări, îl ştia.
Le dusese pe toate unde-i spusese Gică şi în trei zile
avea toate copiile necesare, nişte chei strălucitoare,
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nichelate, pe care lipise buline albe, unde sălile erau
scrise prescurtat, cu pix albastru.
Noaptea cu pricina venise, i se păruse chiar că
venise repede, deşi o aşteptase o grămadă, se tot învârtise, se decisese greu. Dar va fi, uite-o, diseară! Toată
ziua, la ore, fusese mai exaltat ca de obicei, predase
puţin, nu scrisese nimic la tablă, nicio figură, niciun
desen cu formule, forţe, vectori şi direcţii, multe glume
şi comentarii, în schimb, ăia mici au râs, miraţi de
schimbare, ăia mari l-au privit cu dispreţ, cu şi mai
mult dispreţ. Glumise şi cu Pişcu, „big boss“, ceea ce
nu prea-i stătea în normă, iar Pişcu îl bătuse pe umăr,
pudrându-i umilinţa: „Da ce-aveţi azi, dom' profesor?
V-a crescut vechimea?“ Lui Grigore, adjunctul, i-a
spus, în pauzele când l-a prins în cancelarie, o mulţime de bancuri porcoase, la care tot el a râs tare, să
se facă auzit de colegi. O salutase mult mai politicos
pe Marcela, care mătura tacticoasă holul, şi-o ţinuse
de vorbă pe Popeasca, de română, mult peste pauze,
despre orice altceva în afară de documente şcolare,
examene şi elevi. Toţi i-au văzut euforia şi, dacă ai
fi rămas în cancelarie, ai fi auzit exclamaţii de genul
„Ce-are azi Dan?“ sau „Ce-are ăsta de fizică, a băut
ceva mai mult de dimineaţă?“ sau „L-a zăpăcit divorţul ăsta, l-a scrântit de tot!“
Aşteptase să se facă întuneric, târziu. Băuse vreo
patru cafele în „TAROT“ şi fumase tot atâtea ţigări,
cu ochii pe ceas. Când văzu limba orarului la 12, la
24, adică, se ridică şi porni pe alee, spre şcoală. Poarta
mare, grea, de fier forjat, înconjurată cu lanţuri şi trei
lacăte nu părea să-i aprobe planurile. O mângâie cu
palma, o zgudui uşor, apoi, cu privirea rotită împrejur, precaută, escaladă gardul dintr-un zvâcnet. Sus
ocoli grijuliu ţepuşele ascuţite din capetele stâlpilor
şi, cu o flexare de genunchi, ateriză în curte. Rămase
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ceva timp ghemuit, ascultând zgomotele de pe stradă
şi bubuitul inimii, resimţit în tâmplele transpirate.
Nimeni, nimic, trecuse cu bine. Păşi relaxat de-a lungul gardului viu care străjuia cărarea asfaltată spre uşa
cea mare. Se simţea ca o pisică pe un acoperiş mult
râvnit. Scoase din buzunar, în mers, inelul cu cheile
sclipitoare, la lumina lunii şi a becului de deasupra
intrării profesorilor. Aprinse şi lanterna. Cheia funcţionă impecabil, după două rotiri şi zuruitul ieşirii
din yală, un declic cu răsunet interior eliberă zăvoarele automate de sus şi de jos. Cu mănuşile fine din
piele întoarsă trase deja, deschise încet, mai privi o
dată în spate, să nu-l fi văzut cineva, şi intră. Îl izbiră
liniştea vâscoasă şi întunericul holului de dinaintea
biroului directorilor şi a cancelariei. Un miros discret de motorină şi tutun, o căldură de trupuri tinere
pluteau, în valuri, când ridicate în tavanul înalt, când
învăluitoare, tandre. Decuplă alarma, înainte de orice.
Începu cu directorii. Cheia funcţionă iarăşi perfect. Se aşeză pe scaunul uriaş, ergonomic, capitonat
în piele maro, cu braţe comode, groase, pluşate. Se
legănă, se roti, apoi deschise sertarele, răscoli mormanul de dosare şi hârtii, le scoase şi le dădu drumul să cadă pe covor, unul câte unul. Zgomotul sec
îl sperie puţin, dar numai puţin. Din biroul adjunctului scoase, la fel, toate documentele şi le împrăştie.
O, Doamne, ce plăcere, ce plăcere! Se opri, un pic, să
guste momentul. Mângâie cu degetele înmănuşate
tastatura ambelor computere, mătură jos cu palma,
violent, toate obiectele de pe mese şi desprinse calendarul didactic din perete, agăţându-l de clanţă. Călcă,
înainte de ieşire, cu adidaşii săi moi, tot ce aruncase.
În cancelarie nu erau multe la vedere. Dulapurile
mici, aliniate ca nişte soldaţi disciplinaţi, îl priveau cu
uşiţele lor încuiate. Erau acolo toate hârtiile, cărţile
şi extemporalele colegilor lui, poate şi ceva obiecte
personale, poate cafea, ţigări, reviste. Plimbă fascicolul lanternei peste toate, oftând. Îi păru rău că nu
ajunge la ele, ar fi fost prea mult, prea mult timp şi
efort. Condica, însă, zăcea deschisă, pe masa uriaşă,
ovală. Scoase carioca neagră din buzunar, o mâzgăli,
aleatoriu, pe pagini şi boţi câteva. Pe ultima scrise,
cu majuscule: „SĂ MĂ PUPAŢI ÎN MARELE MEU
CUR! NUMAI ÎN COLECTIV, ÎMPREUNĂ, VEŢI
REUŞI!“ Apoi zise, pentru sine: „Vă puteţi şterge, dacă
vă murdăriţi, cu documentele şcolare, numai să aveţi
grijă, sunt alunecoase, ale dracului!“ Nu se atinse de
dulapul cataloagelor.
Ieşit înapoi, în hol, scoase un scurt ţipăt, să audă
ecoul. Un fior ca un orgasm fulgerător îi străbătu pieptul, închise ochii, câteva secunde, să-l guste. Strigă,
apoi, nu foarte tare: „Piiiizdaaaa măăăă-siii!“ Îi plăcea,
suna tare, de tot, se auzea până sus, la ultimul palier.
Repetă: „Văăăă baaaaag îîîn piiiizdaaaa maaamiiiiilooor voooaaastreeeee!“ Îi dădură lacrimile de fericire,
era bine, bine de tot. Un ghem fierbinte îi coborî în
stomac şi-l gâdilă, acolo, un timp. În secretariat şi
la contabilitate făcu ce făcuse la directori, împrăştie totul pe jos, cât putu de mult, cât găsi la supra-
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faţă. Ba chiar în secretariat găsi un rest de cafea întrun pahar din plastic şi câteva mucuri de ţigară într-o
scrumieră. Cafeaua o scurse pe ecranul computerului,
lăsând un pârâiaş maro, împărţit în braţe, iar mucurile le îndesă, pe rând, în suporturile de creioane. O
pălărie feminină găsită la cuier fu aşezată deasupra
coşului de gunoi, iar un dosar uriaş, nu ştia cu ce, îl
puse să sprijine capacul deschis al aparatului xerox.
Nu intră în toate clasele, numai în cele la care preda.
Aşa, goale, cu băncile înşirate pe trei rânduri şi tablele
curate, i se părură nişte camere de pensiune, care-şi
aşteaptă călduroase clienţii. Lumina lanternei făcea
ca totul să arate spectral, fascinant, ca o peşteră misterioasă, unde trebuie să găseşti comori. Se aşeză la
catedră, se plimbă printre pupitre, făcu volute, schiţă
paşi de dans. Dar nimic mai mult, totuşi. I se făcuse
milă, nu ştia de ce. Numai în clasa în care era diriginte
atârnă lanterna de cârligul hărţilor, târâi băncile şi le
aranjă în semicerc, ca la amfiteatru. Se postă în centru, ridică mâna, autoritar, şi declamă, cu voce scăzută, în întuneric: „Domnilor, vă spun io, aşa e! De nu
mă credeţi, danga-langa, v-am futut!“ O pungă mototolită de chipsuri căzu dintr-un pupitru şi îl sperie.
În laboratoare făcu ceva iureş. Eprubete aruncate
pe gresie şi sparte, cu pocnet şoptit, instrumente
pentru experimente băgate unele în altele, cu firele şi
cablurile încâlcite înadins, planşe azvârlite, grămadă,
pe catedre, tablouri împinse într-o rână, pe perete…
Scheletului de la biologie îi fixă în faţă, între picioare,
un carton, făcut sul, îi puse pe cap un fes murdar,
găsit pe jos şi-i atârnă, între dinţii rânjiţi, o ţigară. Nu
avu curaj să se atingă de borcanele cu animale puse
în formol şi nici de ierbarele şi insectarele din dulapurile cu vitrină. Ar fi fost prea mult, colega Rodica
îi era prea simpatică să-i facă asta. Nici în bibliotecă
nu intră, ar fi fost un sacrilegiu, nu era el capabil de
aşa ceva, niciun profesor nu s-ar fi atins de bibliotecă.
Pe holuri începu să alerge, de la o clasă la alta, să
râdă sardonic şi să pufăie de satisfacţie. Raza lanternei îl acompania ca un far de motocicletă, noaptea,
alunecând pe şoseaua deschisă. Coborî scările, asudat, înapoi în holul de la intrare. Era bine, bine de
tot, simţea pulsul bătând în bulbii ochilor, de plăcere. Se aşeză pe scări, să-şi tragă sufletul. Se simţea puţin obosit. Privi la ceas, era 3 dimineaţa, oho,
făcuse treabă, nu glumă! Mai era ceva, totuşi, parcă
uitase ceva. Pătrunse din nou în biroul directorului
şi căută, cu lanterna, calendarul, pe jos. Îl zări greu
prin mormanul de lucruri aruncate. Scoase carioca
şi scrise pe prima pagină, cartonată, unde ministerul
notase tandru, cu litere roşii, mici, „Stimaţi colegi, vă
urăm un an şcolar cu o activitate bogată şi cu împliniri!“: „DOAR CONSILIUL PROFESORAL/MI-O
RIDICĂ CA LA CAL!“ Repetă ce scrisese cu voce
tare, suna bine, muzical. Deschise, apoi, fereastra care
dădea în interior şi îşi aprinse o ţigară. Trase adânc
fumul în piept şi îl slobozi afară încet, în fuioare subţiri, pe nări şi pe gură. Inspiră adânc aerul tare al nopţii, aplecat peste pervaz.
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Vesela poveste a piticului cel trist

Î

Într-un timp pe care nu l-am trăit, în Huntania, împărăţia
cea îndepărtată de noi la peste o mie de orizonturi, dacă e
să socotim în unităţile de măsură ale acelei împărăţii, domnea o tristeţe veche, de pe când împăratul pierduse ultimul
război în urma căruia, printr-un miraculos joc al întâmplării, hotarele i se lăţiseră cum nu fuseseră ele niciodată. În
împărăţie zâmbetul se vedea rar pe faţa oamenilor, ca întro veşnică mahmureală, iar când se ivea părea mai degrabă
un delict, ceva de ruşine, şi plebea nici nu avea motive să fie
bucuroasă de viaţa sa plină de corvezi, de hachiţe domneşti,
greu de suportat, greu de explicat. Dar curtea împăratului
Huntag avea ritualul ei, avea dregătoriile împărţite pe slujitori înalţi ca orice împărăţie obişnuită. Pe lângă dregătorii, fiecare cu rostul ei, mai erau vreo două duzini de bufoni
conduşi de un staroste, pitici, cocoşaţi sau cine ştie ce altfel
de stricaţi la minte şi la trup, toţi cu apucături de circari şi
de care, de ce să te înspăimânţi, mai întâi râdeai, mulţumit
că tu nu arătai chiar aşa.
Multe dintre stârpiturile astea se aciuaseră în preajma
fetei împăratului, Prantosia, pe numele ei, singura lui rază de
soare, o rază de soare care l-a ajuns abia spre bătrâneţe, fata
apropiindu-se cu fiecare zi de timpul măritişului dar împăratului numai la asta nu-i stătea gândul, pe când fetei îi era
ruşine să-şi supere părintele cu grijile ei atât de mărunte.
Aşa că se mai lua cu trupa de estropiaţi cu care îşi îngăduia
tot felul de jocuri, bineînţeles, toate, jocuri nevinovate. În
orele triste, când nici piticii nu o puteau înveseli, Prantosia
se urca pe măgăriţa ei favorită, fiinţă de o gingăşie blândă şi
de o răbdare greu de închipuit la un animal, virtuţi rare până
şi la o călugăriţă înţeleaptă, darmite la un patruped supus
instinctelor sale. Şi aşa, călărind măgăriţa, se plimba pe lungile alei ale grădinii palatului, ore în şir până când măgăriţa
simţea că e vremea să se întoarcă pentru o mână de fân pentru ea, pentru câteva fructe pentru stăpână. Doar de departe,
câte o slujnică le mai păzea din ochi, ca dintr-un bun obicei
şi fără nici o îngrijorare. Fata împăratului se lăuda oricui şi,
desigur, piticilor, că Prosita, aşa o botezase de pe când era o
mică măgăriţa, îi este cea mai discretă prietenă, confidenta
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cea mai de încredere, iar faptul că îi rabdă povara arăta a fi
dovada grăitoare că simpatia-i princiară îi este împărtăşită.
Între pitici, posaci şi ei, dar cu un dram mai vesel decât ceilalţi supuşi, unul se distingea prin ceva ce n-avea nici chiar
împăratul: era de o mâhnire neagră ca un fund de mină de
cărbuni şi nimic nu-l făcea să zâmbească, nimic nu-l făcea
să-şi lumineze ochii cu o sclipire mai veselă. Glumele celorlalţi, oricât de groase, ori de murdare, nu le auzea şi nu glumea nici el sau, când o făcea – nu el râdea de spiritele sale.
Între aceşti circari, Gantug, acesta era numele piticului
ursuz, se distingea ca un accident şi părea singurul dintre
ei care îşi dădea seama de diformitatea sa, părea să fie singurul supărat că arată aşa. Altfel de ce să fi fost chiar atât de
nefericit câtă vreme, prin naştere, n-a pierdut nimic, câtă
vreme viaţa asta, lumea – nu i-a luat nimic iar de adăugat,
mai ales ceva bun, de ce să-i adauge când şi nouă, ăstora
teferi, mai degrabă ne ia? Şi la fel ca ceilalţi chirciţi în trupul lor, arăta şi el pitic pitit în vârsta sa, că nimeni nu ştia
câţi ani are, de e tânăr ori bătrân, de e un copil acolo ori un
boşorog bun doar de aruncat.
Piticii îşi câştigau uşor pâinea şi rachiul de fructe, căci şi
simpla lor prezenţă mai descreţea frunţile mesenilor, ale oaspeţilor cărora erau arătaţi ca nişte animale exotice puţin mai
ciudate, fiind îmbrăcaţi colorat şi cu clopoţei de păreau nişte
arătări din coşmarul vesel al unui diavol stăpân pe partea cea
lumească a iadului. Dacă mai târau după ei vreo potaie deformată şi ea, din rasele astea nenorocite de om ca din distracţie, dacă mai aveau în cârcă vreo maimuţă sau un papagal –
puţini supuşi erau chiar aşa de otrăviţi să nu zâmbească la
vederea lor. Dar Gantug nu se îmbrăca colorat, nu umbla cu
maimuţe, nici cu papagali, n-avea zorzoane, nici clopoţei şi
tot timpul tăcea. Avea şi prostul obicei că, aşa mic cum era,
privea omul pe deasupra sa, ca şi cum el ar fi fost uriaşul de
care trebuia să te fereşti să nu te strivească. Era urât şi antipatic iar vederea lui nu plăcea nimănui. Te şi întrebai ce ar
fi fost în stare să facă pentru a-şi câştiga pâinea lui de clovn.
În cercul acela pestriţ, părea singurul care murea de plictiseală şi care nu se obişnuise cu starea sa. Adeseori, cine l-ar
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fi urmărit în tristeţea sa, l-ar fi găsit privind cerul în uitare,
privind fie spre nori, fie spre o pasăre în zbor dacă era ziuă,
fie spre stele în puzderia lor, spre lună, dacă era noapte, că
ai fi zis de n-o fi picat din cine ştie ce lumi străine şi-i rătăcit şi el pe aicea, pe pământ. Dar Gantug nu se îngrijora de
starea sa, ba încă şi-o agrava oftând tot atât de des pe cât
confraţii săi izbucneau în hohote de râs. Părea să fie cioclul
acestor inşi veseli, cel care avea să le amintească mereu că
lumea asta nu-i o scenă de plăceri, că la fiecare colţ, în fiecare clipă te pândesc fapte dintre cele mai periculoase, mai
grave, boli din care nu poţi să scapi, potopul care nu te ocoleşte, catastrofe, nenorociri şi accidente – de toate reuşind
să ai parte numai să scapi la vreme de răutăţile semenilor ce
ţi-au pus gând rău şi, mai ales, să scapi de cei care zic că-ţi
vor binele. N-avea Gantug de ce să fie vesel. Dar tocmai el,
cu faţa sa posacă, se remarca cel mai uşor dintre toţi, deşi
nu se străduia în nici un fel. Poate doar din pricina ghinionului că semăna la chip supărător de mult cu însuşi împăratul, dar nimeni nu vroia să o recunoască, să o spună pe faţă,
unii şi bănuind o anume rudenie între ei, de la unchi, frate,
până la a-i fi chiar odraslă, Dumnezeu ştie din ce împerechere cu păcat. Şi Gantug făcea tot ce putea să evite orice
idee de asemănare. Dacă împăratul purta barbă, piticul şi-o
rădea, dacă împăratul căpăta vreun tic în mers sau în mişcarea mâinilor, a ochilor, Gantug avea grijă să-l ocolească cu
insistenţă. Dar – cel mai simplu era să se ferească de a fi în
acelaşi loc cu împăratul, căutând, în felul lor, să domnească
în împărăţii diferite.
Petrecerile la curtea împăratului cădeau rar şi prost fără a
putea fi ocolite cu totul; norodul avea nevoie de sărbători,
avea nevoie să se distreze, că altfel numai munca şi cuminţenia l-ar fi căpiat de tot, mai ales că poporul ăsta cu iz oriental, plin de virtuţi adunate secole la rând, descoperise rafinarea alcoolului în alambicuri casnice, alcool pe care-l sorbea în orice ocazie, beţia şi mahmureala fiind două stări ce
se alternau în viaţa lor, de la naştere până la moarte. Nimeni
nu se plângea de asta, însă beţia într-o atmosferă de tristeţe
părea un lung priveghi fără mort, fapt ce făcea orice festivitate şi mai tristă, un bun prilej de a bea şi mai abitir.
…Aşa era, nimeni nu ştia de unde li se trăgea vălul, umbra
asta de tristeţe ca un nor ce nu se mai ducea de deasupra
capetelor lor, de pe faţa supuşilor. Şi împăratul Huntag,
bătrân şi înăcrit cum îl denunţa şi numele, cel care domnea în vremea poveştii noastre, iubindu-şi supuşii ca orice
împărat, se străduia din răsputeri să aducă din nou zâmbetul şi bucuria pe chipul celor din jurul său pentru că, între
feţele cele mai triste se afla şi soţia sa, împărăteasa, dar mai
ales fiica lor, prinţesa Prantosia – fecioara ce se apropia de
măritiş şi nu fusese încă văzută să fi zâmbit vreodată. Aşadar, împăratul îşi împrospătă trupa de bufoni aducând la curtea sa cei mai buni comici de care se auzise în lume, arlechini şi jongleri, panglicari, acrobaţi, contorsionişti, uriaşi
de circ ce ridicau un cal cu o singură mână, inşi păşind ca
în vis pe sârma subţire cât un fir de păr la înălţimi de zece
ori un stat de om, adusese pitici şi piticuţe – familii întregi,
papagali de toate soiurile şi păsări colorate ciripind în cele
mai vesele triluri, înghiţitori de flăcări şi de săbii, măscărici
şi maimuţici caraghioase cu blană şi fără blană, animale de
toate felurile ce imitau pe oricine, că toţi erau luaţi în râs şi
nimeni nu râdea – oricât se străduia împăratul să înveselească pe tânăra prinţesă, să reînvie zâmbetul pe acele locuri
triste ca dintotdeauna.
Zăvorâtă în tăcerea ei înnegurată, zile la rând prinţesa Prantosia se plimba mai departe prin grădina palatului călă-
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rindu-şi măgăruşa Prosita, ascultătoare şi împodobită cu
cele mai vesele brocarturi cusute în aur şi argint şi lucrul
acesta întâmplându-se zi de zi, că toţi ştiau la ce oră şi în ce
loc se afla Prosita călărită de frumoasa prinţesă tristă, aşa
cum ştiau şi că Gantug, piticul cel mai mohorât din toţi piticii, toţi de la palat ştiau că Gantug, când nu privea cerul, era
mai tot timpul cu ochii pe cele două plimbăreţe. Şi asta nu
trebuia să mire pe nimeni căci nimeni nu-şi putea lua ochii
de la strălucirea podoabelor, doar aur şi perle şi briliante,
de la bogatele pânzeturi de mătase şi borangic cu care erau
încărcate Prantosia şi Prosita, că nu mai ştiai care-i prinţesa
adevărată, care-i domnişoara de companie.
Dar venise vremea ca împăratul să-şi lepede hainele grele
ale cârmuirii, bătrâneţile apăsându-l dureros, peste măsura a
ceea ce puteau suporta oasele sale frăgezite de boli. În întâlnirile cele tainice cu sfetnicii săi calea nimerită se vedea a fi
căsătoria Prantosiei cu fiul puternicului ei unchi dinspre răsărit, prinţul Morthic, ginerele urmând să primească, asta-i era
zestrea promisă, şi cârmuirea împărăţiei, cum părea şi firesc
între două neamuri legate printr-o dublă rudenie de sânge.
Aşadar, căsătoria putea aduce linişte măcar pentru o viaţă
de om, mai mult fiind peste puterile noastre să chibzuim, să
prevedem. Dar nici o asemenea veste n-avea de ce să o înveselească pe prinţesă, Prantosia ştiind că vărul ei, prinţul, nu
era nici făt-frumos din poveşti, nici vreun isteţ ales de zei
pentru a sparge enigmele lumii. Şi, cu toate astea, prinţesa şi
întreaga curte au fost pregătite pentru marea bucurie la care
nu se aştepta să zâmbească nimeni, ba vestea nunţii parcă
aduse şi mai multă umbră pe chipul supuşilor. Dar nici noua
întristare n-avea să se câştige uşor pentru cei ce se îngrijeau
de petrecerea sărbătorii. Au invitat şi au chemat tot ce aflaseră că există în lume demn să înflorească pe faţa cuiva şi
cel mai palid surâs – de la acrobaţi şi circari de toate neamurile, înghiţitori de săbii, de flăcări, de şerpi ori de cioburi
de sticlă, contorsionişti şi prestidigitatori care făceau licori
dintre cele mai rafinate din apă chioară, maeştri din toate
artele închipuite vreodată, până şi poeţi ce-şi cântau pentru o cupă de vin laudele către împărat – toţi fuseseră invitaţi la trista petrecere a nunţii prinţesei noastre.
Cum cea mai grea sarcină rămânea tot pe seama vechii
trupe de la curte, cu grija ce o avea pe umeri, starostele breslei îl chemă la el pe Gantug să-l întrebe ce are de gând să facă
pentru că, iată, i se apropie şi lui bătrâneţile, îşi va termina
curând cariera, iar el n-are nimic de laudă în toată viaţa sa,
pe nimeni n-a făcut să zâmbească, nici măcar de milă şi, mai
grav, nici nu s-a străduit în nici un fel, de parcă simplu fapt
că s-a născut aşa, un monstru de pitic, ar fi fost destul să-i
înveselească pe ceilalţi. Oţărât şi rău ca totdeauna, piticul
se răsti la mai marele bufonilor:
- Şi ce-o să-mi faci? Îmi iei cocoaşa, îmi îndrepţi doagele
astea de picioare, mă faci să cresc cât un om întreg şi-mi
modelezi alt chip, mai suportabil? Şi ce dacă n-o să fac lumea
să râdă? Bartic, starostele, îl înjură conform protocolului de
mamă, de tată şi de toate rudele pe care tot nu i le ştia nimeni
şi-l lăsă în pace. Aşa era: piticii între ei nu ştiau nimic unul
despre altul decât amănunte fără importanţă, nu ştiau cine
al cui este, din ce părinţi se trag, ei fiind adunaţi de mici, de
pe când erau şi mai mici, abia la curtea împăratului dându-şi
seama şi ei de starea civilă jalnică în care se aflau, înţelegând
că, în viaţa asta, mai mult nici nu puteau să spere. Şi nimeni
nu se întrebase dacă piticii numai asta vor. Cine să le cerceteze durerile fără leac când, mai degrabă, fiecare căuta pentru un motiv, cât de mic, să-şi bucure clipa ce o trăia. După
ce-i mai trecu furia, ruşinat cum nu mai fusese niciodată,
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Gantug îi promise lui Bartic, starostele, că se va gândi să se
reabiliteze cumva, să arate că n-a mâncat pâine degeaba pe
lumea asta. Şi apoi, trebuie să mărturisească, ăsta-i adevărul, el ţinea foarte mult la prinţesă şi ar fi o fericire să-i mişte
buzele cât pentru un zâmbet – un zâmbet cât de mic, mai
ale că el avea deja un scenariu care să-i schimbe viaţa.
Într-un secret pe care doar saltimbancii în mohoreala lor
întunecată îl pot păstra, sau poate că şi râdeau, dar cine
avea să vadă în feţele prăvălite ca prăpăstiile, cine să vadă
acolo un zâmbet, cum să zăreşti sclipitul vesel-lăcrimos dintre genele ca lăturile unei haznale, dintre cearcănele pline
de bube şi coşuri, în urâţenia aceia – ce veselie să bănuieşti?
Aşa că totul a decurs în taină dar ceva se simţea plutind în
aer, aşa cum norii negrii foşnesc sumbru înaintea unui tunet
ce avea să zgâlţâie palatul până în temelii. Da, ceva avea să
se petreacă şi toţi aşteptau evenimentul, explozia de veselie
dorită cum ai aştepta după ani de secetă o ploaie bogată ce
să dureze măcar două săptămâni, zi şi noapte. Şi ca să o spunem înainte cititorilor noştri, Gantug îşi dezvălui gândul său
starostelui care, pe măsură ce înţelegea, că nici el cât era de
isteţ ca staroste nu înţelegea totul dintr-o dată, ci pe bucăţi,
poate că altfel nici nu şi l-ar fi ales ei de staroste, dar pe cât
înţelegea scăpa câte un hohot, tăcea ce tăcea şi iar hohotea.
- Da, asta-i, maestre Gantug, pe ast-ai nimerit-o! Nu
ştiu cât ai chitit-o, adevărul e că şi pe mine m-ai păcălit, toţi
puteam jura că, pocit şi prost la minte cum eşti, i-ai pus gând
rău anume prinţesei şi nu asinei, aşa cum ar face oricare alt
înţelept de talia noastră. Şi n-ai fi fost singurul blestemat ce
se îndrăgosteşte de un giuvaer de fată. Că doar dintotdeauna cel mai becisnic şi mai mişel vrea să se apropie de ce e
mai pur şi mai curat. Şi de ce n-ai fi intrat şi tu sub legea asta
când hidoşenia ta te îndreptăţeşte îndeajuns să o doreşti pe
prinţesă, iar viclenia ta întortocheată te îndeamnă să conduci
împărăţia cu îndemânarea oricărui alt prinţ… Aşa gândeam
noi, cu minţile noastre storcoşite: un pitic se poate îndrăgosti de prinţesă, nimic mai firesc, de ce să nu-şi dorească
o viaţă de soţ lângă ea, că doar trăim într-o lume a şanselor
egale, măcar aşa cât într-o comedie proastă, puteam gândi
asta – că mai toată ziua te vedeam cum stai cu ochii pe ea,
cel puţin asta vedeam noi… Ne şi bucuram în felul nostru
beteag de urgia pe care o vei trăi când ştiam că de giuvaierul dorit de tine se va bucura altul care e şi el un monstru
în felul lui! Ce altă durere mai mare poate avea un bărbat,
asta pentru că şi tu, aşa mai redus la minte şi la trup, ce altceva eşti decât tot un bărbat ca oricare altul. Vei suferi şi tu
ca un om întreg, ne ziceam noi, şi nu doar pe jumătate, că
doar în durere vom fi egalii unui prinţ, al unui ales al zeilor… Şi văzând cum te deşirai sub povara iubirii ce te îndobitocea cu fiecare zi, am ajuns să ne speriem, asta e, că o să
ne strici nouă traiul, că împăratul n-ar ezita să-ţi taie capul
la cea mai mică bănuială de necuviinţă, şi ne va prăpădi şi
pe noi. Doar ştim că în ochii lui suntem mai puţin decât
musca ce-i cade în cupa de vin şi ne temeam că ne bagi în
bucluc, că ne va alunga în pustie pe toţi, să murim de sete
şi de foame… Atunci, ne-am zis: gata cu prietenia, îl luăm
şi-l strângem noi de gât pe bunul nostru Gantug, îl sugrumăm cu toată dragostea noastră, decât să ne facă el bucata
– că doar avem şi noi familie sau măcar gândim să ne-o
facem! Iar noaptea asta treceam la fapte, te strângeam de
gât şi gata, şi bine că te-ai gândit să te salvezi măcar pentru
un timp, bine că te-ai grăbit să ne spui. Iată, ai dat lovitura
când noi toţi gândeam deja că eşti mort după prinţesă, că
de asta nu-ţi mai poţi vedea de meserie şi ne bagi şi pe noi
în belea de dragul unei fantasme de monstru. E bine, ideea
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asta ca o dată cu nunta prinţesei cu vărul ei, tăntălăul de prinţ
din vecini, să te căsătoreşti şi tu în toată regula, cu tot ritualul, cu Prosita, cu asina şi sluga ei, e o idee excelentă care
şi pe mine mă face să zâmbesc, aşa cu toată invidia de care
nu pot scăpa. Dacă aveam eu ideea asta mai devreme, aş fi
divorţat de baba mea să o schimb pe o măgăruşă tânără şi
neruşinată! Sunt şi eu un om cinstit şi cuminte, cum să nu
fiu invidios că mi-ai suflat-o.
Cu dragoste părintească şi sinceritate de şef de breaslă –
aşa i-a vorbit starostele Bartic lui Gantug, trecând repede să
facă toate pregătirile în secret, cum ziceam, încât, imediat
ce invitaţii s-au aşezat la masă, la chefuit, în sala cea mare a
palatului, cu sutele, cu miile, că cine ar fi stat să-i numere, a
început şi marea paradă, defilarea tuturor circarilor, acrobaţi şi contorsionişti, într-o înşiruire pestriţă şi veselă cu
toată menajeria de animale şi păsări şi, după ce trâmbiţaşii
cu melodiile lor bune de trezit morţii au anunţat începutul
spectacolului dorit de toţi, starostele clovnilor, îmbrăcat şi
el în cele mai frumoase haine, noi şi acestea, cu multe zorzoane, clopoţei şi zurgălăi de argint, pe umeri cu o pitică
acrobată, nimeni alta decât baba lui de nevastă, starostele
anunţă tot ce avea să urmeze, cerând impunător ca nimeni
să nu plece că nici nu ştiu ce vor pierde.
- Iubiţii noştri invitaţi, să mă ierte luminatele voastre feţe
împărăteşti, strălucitoarele frumuseţi ale lumii adunate acum
în faţa noastră, noi înşine fiind cei mai frumoşi dintre toţi,
după cum se vede…
Dar cui îi mai păsa de vorbele starostelui când, iată, apăru
şi alaiul luminat de splendorile a sute de candelabre de cristal, invitaţii sosiţi în costume tăiate din cele mai fine mătăsuri, cu cele mai scumpe blănuri, perle, aur, briliante şi cele
mai neînchipuite comori, toate aduse aici pentru paradă şi
scoase din custodia moliilor ca toată zestrea împăraţilor să
fie arătată acum pentru că, dacă n-ar fi arătate pocitaniilor aceste comori, cui altora să le arate, cine ar avea să se
bucure că ei sunt atât de bogaţi, că ei sunt stăpâni peste atâtea splendori, cui să se laude împăraţii dacă nu unor nebuni
asemenea lor?
Şi în această lumină strălucitoare a apărut îmbrăcat în
frac alb cu papion din rubine maestrul Gantug, prinţul piticilor, mire pentru sărbătoarea care începuse. Păşea mândru
Înălţimea Sa de trei coţi, de căpăstru cu mireasa Prosita,
prinţesa asinilor ce ajungea cu botul pe creştetul acoperit
cu tichia plină de perle a alesului ei. Toată trupa saltimbancilor era prezentă, fiecare cu rolul său, unii dintre ei deghizându-se în feţe bisericeşti, cu mitre pe cap şi anterie bogate,
urmând la fel ca preoţii adevăraţi să săvârşească slujba de
taină a legăturii pentru cununia celor doi tineri ce începeau
acum o nouă viaţă – prinţul pitic Gantug şi prinţesa asină
Prosita, mirii fiind pătrunşi şi ei de sărbătoare, însoţiţi după
datină de toată familia, de socri, naşi, rudele de aproape, fraţii şi cumnaţii, cum şi de o mulţime de onorabile patrupede
cu urechi lungi – invitaţi din partea miresei, căci nimeni
nu avea de gând să jignească prin absenţă distinsa familie a
prinţesei asine, toţi oaspeţii purtându-se firesc de parcă şi
până atunci, prin grajdurile şi pătulele lor puturoase, pline de
bălegar şi purici, s-ar fi ţinut numai de sindrofii şi banchete
cu gingaşe feţe împărăteşti, ca şi cum s-ar fi înrudit îndeaproape cu toţi mai mari lumii ca dintotdeauna.
Cu stânga pe căpăstru, Gantug era alături de aleasă inimii
lui ascultând într-o evlavie profundă slujba care curgea cu
lungi citate în greaca veche, în latină dar şi în slavonă, aşa
suna slujba ţinută de prea-cucernicii prelaţi pitici care, în
limba lor, le dorea o înălţătoare şi smerită viaţă de familie,
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mai înaltă decât statutul dat de statura lor, le dorea împărăţii
veşnice, palate de piatră şi mulţi copii cum ar fi urat oricărei
alte căsnicii aflate la început, totul declamat şi psalmodiat
într-o cacofonie perfectă, rumoare ce asigura fondul sonor
al întregii atmosfere. Emoţionat adânc şi cu lacrimi în ochi,
Gantug asculta acordurile înălţătoare ale muzicii şi ale corului, asculta concentrat ştimele fiecărei partide, fără să priceapă cu nimic de ce totuşi lumea începuse să râdă, începuse mai întâi încet, cum era firesc să te veseleşti la o slujbă
religioasă de parodie, la o ceremonie de o asemenea solemnitate, apoi cu o oarecare lejeritate dându-ţi coate cu vecinul, că de ce să nu te bucuri împreună cu el, ca apoi să râzi
din toată inima de unul singur, să râzi cu toată gura dânduţi drumul la veselia întreagă pentru că e, totuşi, o nuntă şi
nu un prilej de tristeţe, să te bucuri din toată inima aşa cum
te-ai bucura de ploaia de bucurie ce urcă apa în fântâni după
ani de secetă. Iar Gantug, înţepenit fiind şi pătruns de emoţia slujbei, el ştiind ca orice actor profesionist că abia trăirile adevărate din interiorul său îi vor transfigura chipul, el
deja simţea cum emoţia adevărată îl inundă, simţea cum
creşte în el credinţa dar şi fidelitatea ca soţ, simţea cum i se
ivesc în suflet mugurii răspunderii pentru familia ce tocmai
o întemeia, asta şi fiind menirea slujbei divine adresate lui
şi miresei sale pentru că, dincolo de măscăricii din jur care
imitau preoţi de toate credinţele şi de toate naţiile, ritualul
în sine îşi făcea efectul, pe el credinţa începând să-l pătrundă
cu adevărat. Dacă cei din asistenţă râdeau, adică se bucurau – foarte bine, doar asta a şi dorit, să participe cu toţii
la izbânda lui. El simţea cum puterea cerească pogoară cu
har asupra-i şi vedea că, în sfârşit, avea succes şi ca bufoncomediant, avea succesul trebuincios la curte să-şi mărească
rangul în faţa colegilor bufoni, a celorlalţi slujbaşi şi, în felul
acesta, să-şi sporească numărul bănuţilor de aur pe care îi va
primi din mâna vistiernicului atât de zgârcit de ceva vreme.
Dar lumea continua să hohotească în valuri tot mai puternice iar Gantug nici nu îndrăznea să se mişte, nu cumva să
strice prin ceva formidabilul tumult din jurul său, un uragan
de veselie cum nici în vise nu îndrăznise să spere. E omenească şi această slăbiciune, să-ţi trăieşti cu tot orgoliul succesul ce vine atât de rar şi pentru care avea să fie invidiat tot
restul vieţii iar grandoarea trufiei îl inunda talaz după talaz
deschizându-i larg porţile sufletului, simţea cum vine gloria
iar el, şi orb, şi mut, şi surd, se străduia din răsputeri să pară
împietrit şi imun la triumful ce-l copleşea cu toată puterea
neagră pe care până atunci doar o bănuise, invidiindu-i de
moarte pe toţi cei care o atinseseră deja în viaţă fiind, invidios pe toţi cei care apucaseră să simtă gustul gloriei şi încă
nu muriseră.
Înveselit la culme socrul mic şi socrul mare, părinţii mirilor
adevăraţi, urcaseră pe masă luându-se în braţe şi dansând,
mirii se îmbrăţişau şi ei, curtenii din jur se dădeau de ceasul
morţii în veselia lor fără să reuşească să se abţină în nici un
fel, căci nu era nici o interdicţie la veselie de vreme ce, până
atunci, nimeni nu se veselise. Gantug, cu ochii înlăcrimaţi,
plângând de fericire, o fericire adevărată şi prin nimic trucată, îşi pupa pe bot mireasa fără clipă de răgaz, respirând cu
ea odată, asina lui dragă, prinţesa lui din vis care, ce ciudată
e viaţa, părea şi ea să se cutremure toată de râs, îi tresălta
carnea sub brocarturile cele grele, aşa cum nici n-ai fi crezut că se poate bucura o măgăriţă, părea că se zguduie de un
râs cât se poate de firesc adus de o bucurie omenească, încât
Gantug îşi spuse în sinea lui: E şi ea o femeie! Abia zdruncinăturile căpăstrului cu care o ţinea pe Prosita îl făcură să
înţeleagă că mireasa ar vrea să-i spună ceva, poate că vrea
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ceva, abia aceste smucituri de căpăstru însoţite de sunetele
ca de alarmă ale zurgălăilor îl treziră pe Gantug făcându-l
să se întrebe ce se întâmplă totuşi.
Se uită în ochii cei verzi ai miresei şi citi în ei cea mai
mare fericire, o bucurie imensă şi o satisfacţie pe care el
n-o mai văzuse niciodată în ochii vreunei fiinţe feminine,
oricât de apropiată de el ar fi fost prin întâmplările ciudatei
sale vieţi. Da, iată până şi Prosita, până şi Prosita cea iubită
hohotea într-un ritm nebunesc şi Gantug nu putea înţelege
de ce încât trebuia neapărat să-l vadă pe Bartic. Era în culmea succesului dar avea nevoie încă de încurajarea părintească a starostelui. Îl căută din priviri, nu-l zări nicăieri şi
se întoarse cu tot trupul să-l vadă, bănuindu-l altfel foarte
aproape, că doar se întâmplă deseori să nu vezi pe cineva
tocmai de aproape ce-ţi este. Dar ce face starostele, ei astai bună! Starostele, venit cu toată turma de asini, ca invitaţi din partea miresei, împopoţonaţi care mai de care cu
preşuri, cu rogojini, cu măturoaie, cu cele mai caraghioase
unelte de prin grajduri şi din şoproane de-ai fi crezut că sunt
gata să plece într-o călătorie ceva, starostele avea jocul său
ascuns în toată mascarada asta de care Gantug ştia, că doar
o plănuiseră împreună. Şi totuşi nu era doar atât: îndrumat
de staroste, unul dintre măgari, împodobit cu toate ţarţamurile, juca rolul de socrul mare, adică vezi bine, ar fi fost
nici mai mult nici mai puţin decât tatăl de drept al lui Gantug. Stimulat de vreun codoş de pitic, ştia ăla cum s-o facă,
măgarul de tată-socru se urcase cu copitele din faţă pe spinarea proaspetei nurori, pe şalele Prositei aşadar, făptuind cu
mădularul său exemplar o măgărie în toată regula. Ruşinată
de faţă cu întreaga curte şi de bucuria acelei ruşini pe care
parcă o simţea pentru prima dată, Prositei îi dădură lacrimile. Dar când să intervină Gantug cu toată gelozia, socrulmare părea să-şi fi terminat treaba retrăgându-se deja din
cucerirea sa spectaculoasă, se retrăgea mulţumit ca orice
mascul ce şi-a dus până la capăt menirea. Şi mai mulţumit
se arăta pezevenchiul de staroste ce râdea cu neruşinare
de codoşlâcul său reuşit, râdea pur şi simplu cu toată faţa
lui pocită şi nimeni nu se putea îndoi că, în sfârşit, era şi el
vesel. Şi să vezi bufoni râzând, asta nu se întâmplă chiar în
fiecare zi iar la curtea împăratului nostru nu se mai întâmplase niciodată. Eliberat de griji, starostele râdea satisfăcut
în rând cu asinul, râdeau împreună pe două voci, un duet
ciudat de stridenţe dar tot pe atât de vesel: Iha, ihe, ihi, ihî,
iho, ihu – râdea şi starostele ca un măgar adevărat, ceilalţi
din turmă apucându-se şi ei să imite: Iha, ihe… Se vede că
scena comico-erotică, cu participarea entuziastă şi extraordinară a trupei de patrupede, un adaos de bunăvoinţă acordat cu de la sine putere, la care nimeni nu se aşteptase să
vină cu atâta promptitudine, fusese una din faptele potrivite
spontan care, aşa se întâmplă, au şi cel mai mare haz. Lui
Gantug nu-i mai rămăsese decât să-şi închipuie cum Prosita îi va dărui un fiu ce-i va fi totodată şi cumnat, un câştig care nici acesta nu-i de ici de colo. Şi, ajuns sub steaua sa
norocoasă, continuă să râdă fericit că durerea sa de-o viaţă
îl poate face pe împărat să zâmbească măcar o clipă. Se zice
că după această nuntă, ce l-a înveselit peste măsură, împăratul prinse a sughiţa atât de puternic că nici unul dintre doctorii săi nu reuşiră să-l liniştească în vreun fel şi, nu peste
mult timp, împăratul Huntag trecu în rândul strămoşilor iar
marmura neagră de pe mormântul său avea ca epitaf vorba
ajunsă până la noi: ÎNTR-O ÎMPĂRĂŢIE TRISTĂ, DOAR
ÎMPĂRATUL MOARE DE RÂS! Şi dacă n-o fi început un
nou război, cu siguranţă în Huntania se mai râde şi acum,
ca în frumoasele poveşti din 1001 de nopţi.
HYPERION

61

Doina POPA

C

Puntea peste timp

Când cei doi miri au ajuns la oraş, cu bruma de zestre pe
care o primise Maria de la părinţi, Doamna Tina a dat
năvală în curte şi, mai agitându-se fără rost, mai punând
cu adevărat mâna la treabă, i-a ajutat să le aşeze pe toate
în bună ordine, ba sugerând, ba impunând unde să fie
locul fiecărui lucruşor. Apoi, trecând peste protestele
celor doi, a ţinut morţiş să le prepare o masă festivă, cum
numai ea se pricepea s-o facă, cu petale de crizanteme
mov şi galbene presărate peste tot, cu mirosuri îmbietoare de plante parfumate. De vinuri bune nu ducea
lipsă doamna Tina pentru că mai avea încă în stăpânire
cârciuma moştenită de la soţul ei. De fapt povestea acelei moşteniri era cu cântec: deşi Tina prefera să se prezinte ca văduvă, în realitate soţul ei dispăruse fără urmă
de zeci de ani în condiţii rămase neelucidate. Iat-o aşternând faţa de masă brodată, impecabil de albă şi de bine
călcată, cu pricepere, printr-o zvâcnire a braţelor producând pânzei un fâlfâit ca de aripi. Faţa de masă, puntea
peste timp. De fiecare dată când Tina avea invitaţi, grătarul prefera să-l încingă de una singură, să-i potrivească
dogoarea. Te şi mirai cu câtă dexteritate mânuia lemnele şi cărbunii cu degetele acelea durdulii, încărcate de
inele scumpe şi cu unghiile lungi, puţin încovoiate vopsite în roşu strident. Apoi lua la rând bucăţile de carne
pe care le condimenta cu toată priceperea bătându-le
între palme, de parcă le-ar fi cântărit, de parcă le-ar fi
alintat. Doamna Tina se mişca de colo, colo ca într-un
dans, îi făcea plăcere să se ştie privită, trăia într-o lume
a demonstraţiei, chiar şi propriii ei ochi o urmăreau din
toate colţurile, aşa încât ea trebuia să fie perfectă, să nu
arate nici urmă de oboseală, să nu şovăie pe tocurile cui,
să nu se încurce în vorbe. - Hai, Bazil, drăguţule, ajutămă să întoarcem carnea, ha, ha, parcă mai ieri ţi-am prezentat-o pe domnişoara Maria şi uite acum! Ea trebuia să
fie o gazdă perfectă, să nu-şi poată reproşa nimic. Iat-o
zâmbind larg, ca să-şi acopere propria vorbă, să poată
face o pauză cât pentru o respiraţie adâncă pentru că o
observase pe Maria rămasă la masă, stingheră, cu mâinile în poale, neştiind ce să facă, neştiind ce să spună,
mai mare ruşinea, trebuia s-o includă şi pe ea, trebuia s-o
accepte pe tânăra fată, nu avea de ales! Poate că făcuse o
greşeală, trebuia să-i fi găsit lui Bazil o fată din oraş, ar fi
fost şi mai anevoioasă căutarea dar şi mai dulce izbânda
şi poate că i-ar fi găsit o femeie mai potrivită. Of, ce te
faci cu fătucile astea care nu ştiu să se prezinte în societate! Uite cum e nevoită acum să se dea peste cap şi să
umple golul creat de prezenţa acestei tinere care nu-şi
găsea locul… - Doamne, cât de tare mă bucur că mi s-a
umplut curtea, că nu mai sunt de una singură în ditamai casa! Se afla deja lângă masă, cu palmele mirosind
a carne de porc apăsate pe umerii Mariei. Dar, nu, nu,
nu, asta era mai mult decât putea duce, atingerea rece a
cărnii condimentate îi făcuse plăcere, umerii fierbinţi ai
tinerei fete parcă aveau acid. - Vai, s-a şi îndesit fumul,
să văd iute ce mai e cu grătarul! a exclamat doamna Tina
şi a alergat cu paşi mărunţi, mărunţi din pricina fustei
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prea strâmte, lângă proaspătul căsătorit care, înarmat cu
o furculiţă uriaşă, se pregătea să întoarcă friptura. Maria
s-ar fi dus şi ea la grătar dar simţise că ar fi fost în plus şi,
la drept vorbind, voia să evite un nou potop de complimente pe care doamna Tina l-ar fi declanşat ca un automat de cum ar fi văzut-o apropiindu-se. Cu trei săptămâni în urmă fuseseră împreună la aceeaşi masă, numai
că atunci erau de faţă şi naşa şi naşul.
Numai cu trei săptămâni în urmă, la aceeaşi masă, acoperită cu aceeaşi faţă de masă, printre paharele din cristal
care se ciocneau, printre hohotele de râs stârnite de poantele naşului, Vasile îi spusese că o să vină să-i cunoască
părinţii. Parcă fusese o spărtură în timp, Doamne câte se
mai petrecuseră în numai trei săptămâni! Febra cumpărăturilor, croitoreasa, cizmarul, du-te vino din sat în oraş cu
fel de fel de maşini de care făcea rost bărbatul, domnişoarele de onoare care veniseră să orneze coşuleţele cu flori,
nunta, pirostriile, înghiţitura de vin, dumicatul de cozonac, obrazul popii cu ochii albaştri care parcă-l ascundeau înlăuntrul lor pe George! Faţa de masă cu broderie,
vaza cu flori tronând la mijloc, şerveţele lucrate cu ajur.
Faţa de masă făcea trecerea peste timp, trecerea peste cele
trei săptămâni, un întreg învălmăşag, frânturi dispersate,
greu de pus cap la cap. Faţa de masă puntea peste timp.
Îşi aminti de înmormântarea mamei. Una dintre punţi era
din bumbac bun. Trecea carul cu boi care purta sicriul.
De sub el se ivea albeaţa pânzei din bumbac peste care
călcau oamenii din alaiul de înmormântare. Se vedeau pe
punte urmele roţilor căruţei cu boi, urmele de tălpi. Linii
şi tălpi, linii şi tălpi. Curând, femeia care avusese datoria să
aştearnă puntea în faţa carului cu boi la fiecare răspântie
avea să spele cu grijă pânza din bumbac, apoi să-i monteze pe margini triunghiuri de dantelă şi s-o aştearnă pe
masă în toată splendoarea şi albeaţa ei. Pe urmă doamna
Tina s-a dus repede să scotocească în cuferele ei. A adus
o draperie din catifea lucioasă, închisă la culoare, pe care
a montat-o la fereastră. - Ca să avem parte de intimitate
dacă avem noi chef să zăbovim în pat până mai târziu, a
zis ea şi tot îşi dădea ochii peste cap şi tot făcea la apropouri şi râdea, cu ochii lucind ca de lacrimi cu faţa roşie,
transpirată. Se cam îmbătase. Râdea ca apucata, antrenând într-o cădere liberă valurile de pudră pe care şi le
tot aplicase pe obraji ori de câte ori se retrăgea la baie,
de unde se întorcea cu pieptul mai bombat, cu cordonul
mai strâns în talie, cu sânii ca nişte colaci revărsaţi peste
decolteu, însoţită de un val de parfum care făcea să ţi se
strângă stomacul. - Hai să ciocnim, Bazil, drăguţule, uite
ce nevestică frumoasă ţi-am găsit, ce zici, merit chiar şi
un pupic pentru asta, ha, ha, uite ce ochişori are, scumpa
de ea, repeta pentru a nu ştiu câta oară, învârtind paharul
elegant cu picior între degete şi gustând mereu de parcă
era plin de-o licoare ce nu se sfârşea niciodată. Şi nu se
mai lăsa dusă din cameră deşi abia aştepta să ajungă între
patru pereţi ca să reverse potopul de lacrimi tot mai greu
de stăvilit.
(fragment din romanul LUNA DE MIERE)

Beletristica
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Administratorul

Terasa unui bloc din Bucureşti. E vară, zăpuşeală. De jos
se aude vacarmul oraşului: zgomotul maşinilor, tramvaielor etc. O mamă îşi strigă copilul: “Mircică! Unde eşti, diavole?” Un ins în halat albastru cântă: „Decât să fii dator,/
Mai bine îngrijitor“. Aduce o masă şi pune pe ea o pânză
de culoare roşie. Pe terasă încep să apară locatarii din bloc.
Cei mai mulţi sunt în vârstă. Fiecare aduce câte un scaun
şi se grupează după prietenii şi interese. Se strâng cam
30-40 de persoane. Unii poartă placarde cu diverse sloganuri: Jos!, Sus!, Hoţii! Glorie! Vrem alegeri corecte! etc.
Actualul administrator (Mitică Mitănescu) (către îngrijitor, arătând faţa de masă): Ce-i asta?
Îngrijitorul (pierit): O faţă de masă.
Mitănescu: Văd şi eu, doar n-am platfus; da’ ce culoare
are?
Îngrijitorul: Roşie.
Mitănescu (se ambalează pe măsură ce vorbeşte): Adicătelea, de ce roşie? Faci aluzie la trecutul meu?
Îngrijitorul (tot mai pierit): N-am găsit alta.
Mitănescu (smulge faţa de masă cu furie, mai să răstoarne vaza cu flori de pe ea): Se poate şi fără mizeria asta! Noi nu avem nimic de ascuns. Și nu suntem
nostalgici.
Voci: Nu-ncepem odată? S-auzim raportul.
Se scandează: Raportul! Raportul!
Mitănescu: Mai întâi imnul!
Toţi se ridică în silă. Mitănescu apasă clapeta unui casetofon. Se aude imnul blocului. Unii murmură şi ei cuvintele.
Imnul:
Doar un bloc avem pe lume
Şi-l păstrăm ca pe-un odor.
E curat şi cu bun nume
Situat lângă Obor.
Întreţinerea lunară
Achităm conştiincioşi
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Pe răi platnici de ocară
Noi îi facem bucuroşi.
Fala noastră este mare
Având noi un bloc model
E ştiut peste hotare
Cu căţel şi cu purcel.
Glorioşi trecem prin toate
Orişice s-ar întâmpla.
C-o deviză fără moarte
Scumpă mi-e tranziţia.
O voce (în şoaptă): Mare e tranziţia ta, Doamne!
Mitănescu: Ce-ai spus?
Vocea: Am zis că tare frumos imn mai avem. De câte ori îl
aud, îmi dau lacrimile. L-am înregistrat și eu pe casetă.
Ori de câte ori sunt în impas, îl pun şi simt aşa, ca un
frison care îmi dă putere.
Altă voce: O Viagră cantabilă.
Mitănescu: Cetăţeni!
Rumoare.
Mitănescu (îşi dă seama de gafă şi se corectează folosind
un ton mieros): Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor!
Murmure aprobative.
Mitănescu: Permiteţi-mi să dau citire raportului de activitate al administraţiei blocului nostru.
Voci: Scurt!
Mitănescu: O să fie scurt!
Voci: Şi mai scurt!
Nevasta lui Mitănescu (emoţionată) către o vecină: E un
discurs fulminant, o să vedeţi!
Mitănescu (îşi pune ochelarii şi începe să citească nişte
foi pe care vântul care a început să adie, i le răvăşeşte):
Am bucuria să vă anunţ că în anul care a trecut am
obţinut rezultate excepţionale, care ne situează printre blocurile fruntaşe din sector. Ce zic din sector? Din
Capitală!
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O voce: Din țară!
Altă voce: Din Europa!
Altă voce: Din lume!
Mitănescu (încurajat, dar cu modestie): Chiar din lume
nu, abia am străbătut câţiva paşi în această direcţie.
Acoliţii lui Mitănescu: Bravo! Trăiască Mitănescu! Glorie! Glorie! Glorie!
Mitănescu (copleşit de entuziasm, încearcă să tempereze
spiritele): Vă rog, lăsaţi-mă să prezint raportul…
Voci: S-auzim! S-auzim!
Mitănescu: Am reuşit ca blocul nostru să n-aibă nici o
datorie la furnizorii de apă rece şi caldă.
O voce: La mine n-a curs decât apă rece! Am țurțuri la
noadă.
Altă voce: La mine numai caldă! Sunt opărit!
Mitănescu (continuă netulburat): S-a asigurat o încălzire
corespunzătoare a apartamentelor…
Voci la unison: Numai vara!
Mitănescu (la fel de liniştit): Alimentarea cu gaze a fost
normală…
Voci la unison: Pre-si-u-nea! Pre-si-u-nea!
Mitănescu (parcă uimit şi el însuşi): Curentul electric nu
a fost oprit niciodată!
Acoliţii lui Mitănescu: VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!
Aşa da, mare bărbat!
Mitănescu (îmbătat de succes): S-a ajuns la o înţelegere
cu aurolacii ca să nu mai doarmă pe holurile blocului decât în nopţile în care temperatura coboară sub
zece grade.
O voce: Grade Celsius? Fahrenheit? Calvin Klein?
Mitănescu (a pierdut şirul, se bâlbâie puţin şi apoi rosteşte triumfător): Celsius!
Un tip care a moţăit până atunci se trezeşte brusc: Celsius? Nu-l cunosc. La ce apartament stă?
Voce: Du-te şi te culcă, moşule! Te dă baba la persoane
dispărute.
Altă voce: Vezi că uzi canapeaua!
Bătrânul care adormise: Nu mă duc nicăieri! Nu-mi
poate lua nimeni dreptul legitim de a alege şi de a fi
ales.
Un tânăr: Las’ că ne-aţi mai băgat în belea voi, boşorogii!
Mitănescu: Fii salon, tinere!
Animaţie multă. Se strigă: Ruşine! Are dreptate! N-are
dreptate! etc.
Un tip cade de pe scaun. Când se ridică, se vede că e afumat. Toţi îl privesc cu uimire.
Voci: Ăsta cine mai e?
Necunoscutul: E 13? E. E iunie? E. E adunare? E. E alegeri? E. Aşa că iacătă-mă-s.
Mitănescu (bănuitor): Cine eşti, domnule?
Necunoscutul (se trezeşte puţin): Dar dumneata cine
eşti?
Mitănescu (ţanţoş): Administratorul acestui bloc.
Voci: Încă!
Necunoscutul (impasibil): Nu-i aici strada Petuniei?
Voci: Aici.
Necunoscutul: Numărul 148?
Voci: Nu. Nu. Aici e 150.
Necunoscutul: Iar am nimerit la altă ședință. Arză-le-ar
focul de blocuri, că tare mai seamănă între ele!
Pleacă însoţit de huiduieli.
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Mitănescu (sever): Vedeţi unde duce lipsa de vigilență?
Aşa ni se fură secretele.
Acoliţii lui Mitănescu: Vi-gi-len-ţă! Vi-gi-len-ţă! Pace și
cadență!
Mitănescu: Dar cea mai mare realizare a noastră e alta.
Toţi ciulesc urechea. Mitănescu prelungeşte suspansul.
Toţi: S-auzim! S-auzim!
O voce: Se instalează interfon!
Altă voce: Nu mai plătim curentul pe care nu-l consumăm!
Altă voce: Se anvelopează blocul!
Mitănescu aşteaptă mai întâi să se aştearnă liniştea. Apoi
continuă radios: De azi blocul nostru s-a înfrăţit cu un
bloc din Merteuil sur Mer.
Un tip care nu a auzit prea bine: Cu cine ne-am încuscrit?
O voce: Ia-ţi proteză acustică, ca să auzi mai bine!
Surdul: Aud şi cu aia dentară!
Mitănescu (e vizibil emoţionat): Am plăcerea să vă pun
o casetă pe care e înregistrată vocea administratorului blocului francez cu care ne-am înfrăţit. De fapt, e
o femeie-administrator care a ţinut să ne prezinte un
salut cordial.
Face un semn îngrijitorului. Acesta se repede la casetofon,
apasă pe o clapetă. Pe terasa blocului răsună din nou
imnul. Toţi sar buimaci în picioare.
Mitănescu e cuprins de furie.
Mitănescu: Dobitocule! Ai încurcat caseta!
Îngrijitorul schimbă fâstâcit caseta. Apasă din nou pe clapetă. De data asta se aude un cântec ţigănesc:
Lovele, lovele
Frumoasele mele lovele…
Mitănescu se repede la casetofon, schimbă caseta, pune
alta şi apasă pe clapetă. Se aude o voce de femeie vorbind stricat româneşte, cu un accent aproximativ franţuzesc.
VOCEA: Dragi români din blocul 3 numărul 150 de pe
starada Petunoa! Juisez de plezirul de a mă adresa
dumneavostra pe aceasta route. Am avut şansa să îl
conesez pe domnul Mitănescu, un gigant în materie de
administration. Am fost tuşată pana la glandele lacrimare când am auzit ce realizări frumose ave... aveţi. De
aceea ne-am gandit ca blocul dumnevostră să facă un
eşanj de experienţă şi să ne conesăm mai bine.
Noi venim la voi, voi nu veniţi la noi. Suportăm depensul
de transport şi cazare. E o onore pur noi ca să băgăm
arjentul în amitieul dintre două popoare romanice. Voi
aţi avut daci, noi am avut celţi. Şi unii şi alţii s-au rancontrat cu romanii. Voi, şi astăzi vă cruciţi de ce-a ieşit
din rancontra dacilor cu romanii. Noi ne-am revenit
şi-am vrea să vă ajutăm să vă reveniţi şi voi. Nu suntem pentru blocuri militare, suntem pentru blocuri de
locuinţe. Cum spunea regretatul Charles de Gaulle:
Vive l’amitie entre nos blocs! Ţinem liezonul numai şi
numai prin domnul Mitănescu!
O femeie: Asta nu-i vocea nevestei lui Mitică?
Altă femeie: Ba parcă-i fiică-sa!
Mitănescu (opreşte casetofonul): Înregistrarea cam lasă
de dorit. De, pe sculele noastre… Vedeţi ce şansă
avem? Cu blocul nostru intrăm în Europa! Şi eu nu
vreau să-mi fac propagandă…

Teatru

Voci: Ba vrei!
Mitănescu: …dar numai cu mine se poate ajunge la o
înfrăţire cu blocul din ţara care ne e prietenă fiindcă
nu ne e vecină. Dar să continuăm. Tot o realizare e
şi armonizarea relaţiilor cu gunoierii. După cum aţi
observat, nu mai vin săptămânal să ne ceară bani ca
să ne ridice gunoiul. Nu. Acum vin lunar.
Voci: Şi de sărbători. Nu iartă una.
Mitănescu (înţelegător): Au şi ei greutăţi.
Voci: Dar măcar să vină să ne ceară bani gunoierii noştri.
Mitănescu: La noi vin ai altora, la alţii se duc ai noştri.
O rafală de vânt smulge foile pe care Mitănescu le ţinea
în mână. Toţi se reped să le prindă, dar ele zboară dincolo de terasă.
De jos se aude: Care arunci cu manifeste? Huo!
Un aurolac îşi face apariţia pe terasă. Toţi încremenesc.
Aurolacul: Nu vă supăraţi, mai durează mult şedinţa?
Sunt cam ostenit, aş vrea să trag o soileală...
Mitănescu (îl ia cu binişorul): Las’ că îţi dăm noi un semn.
Aurolacul dispare după ce trage cu sete din punga pe care
o ţine în mână.
O femeie indignată: De-aia nu mai avem noi aer. Îl ţin
ăştia în pungi.
Mitănescu: Stimaţi ce… Doamnelor, domnişoarelor şi
domnilor. Nefastul vânt mi-a smuls raportul. Dar ştiu
pe de rost realizările noastre stupefiante!
Voci: Minciuni! Demisia!
Mitănescu: Ce mai avem la ordinea zilei?
Îngrijitorul citeşte de pe convocatorul afişat pe uşa care
dă spre terasă. Discuţii. Alegerea administratorului.
Dans. Şampanie.
O jună: Direct la şampanie!
Mitănescu (sever): Imposibil! Ordinea de zi e sfântă. Să
trecem, aşadar la discuţii. Cine se înscrie la cuvânt?
Cineva ridică mâna.
Un acolit al lui Mitănescu: Magistral raport!
Se aşază.
Mitănescu (I se adresează în şoaptă): Pentru o ladă de
bere, cam scurt cuvântul.
Acolitul: De, şefu’, sunt cam mahmur. Am uitat restul.
Mitănescu: Altcineva?
Eustache Corcodel se apropie de masa prezidiului. Aruncă
o privire severă care îi amuţeşte pe toţi. Bea din paharul cu apă minerală după ce îl pune pe îngrijitor să
guste din ea. Este – evident – reprezentantul Opoziţiei şi se teme pentru viaţa lui. Prozeliţii pe care îi are
masaţi în cealaltă parte a terasei decât acoliţii lui Mitănescu îl aclamă frenetic.
Corcodel: Am stat, am ascultat şi n-am zis nimic. (Se
adresează prozeliţilor săi): Am zis eu ceva?
Prozeliţii: Nu!
Corcodel: În timp ce ascultam, îmi ziceam: Oare unde
mă aflu? În Afundaţii de Munte? În Honolulu? Sau –
Doamne fereşte – într-un trib de zuluşi pe care cineva
îi prosteşte cu nişte mărgele de sticlă pisată ca să
culeagă voturi? Şi mă ciupeam – uitaţi-vă, mâna mea
stângă e numai vânătă! – ca să mă conving că nu visez
şi că suntem totuşi pe terasa blocului nostru drag.
Îngrijitorul aude sintagma blocul nostru drag, dă drumul
la casetofon şi porneşte imnul. Toţi se ridică, dar la un
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semn al lui Mitănescu, îngrijitorul opreşte casetofonul
şi lumea se aşază.
Corcodel: Da, în inima Bucureştiului, ascultând gogoriţele unui incompetent care a dus blocul nostru de râpă.
Lună de lună plătim tot mai mult la întreţinere. Iar în
privinţa serviciilor…
O voce: Canci!
Corcodel: E un cuvânt cam dur, dar e acoperitor. Ni s-au
turnat gogoşi despre relaţii armonioase cu gunoierii…
O voce: Sanchi!
Corcodel: E un cuvânt cam dur, dar e acoperitor. Ni s-a
vânturat imaginea unei convieţuiri armonioase cu
aurolacii…
O voce: Braşoave!
Corcodel: Nu-i un cuvânt acoperitor, e prea blând, ar trebui altul, îl ştiu, dar mi-e jenă să-l rostesc.
Prozeliţii: Spune-l! Spune-l!
Corcodel (concesiv): Bine, bine, îl spun. Cuvântul e…
Toţi: E…
Corcodel: Nu, nu pot să-l spun.
Toţi sunt dezamăgiţi.
Corcodel: Să ne înfrăţim cu un bloc din Franţa? Din Montreuil sur Mer? Haida-de! Am informaţii precise – în
Montreuil sur Mer nu există niciun bloc. Acolo sunt
numai vile.
Toţi rămân înmărmuriţi. Apoi se aud strigăte: mincinosul, hoţii etc.
Corcodel: În loc să ne înfrăţim cu un zgârie-nori din New
York, ni se oferă rubedenie o vilă. Ruşine! De aceea vin
şi zic: nu mai putem trăi în minciună. E vremea unor
transformări radicale. E vremea unei schimbări.
Prozeliţii scandează: Schimbarea! Jos Mitănescu! etc.
Corcodel (pe un ton confesiv): Îmi calc pe inimă și am să
vă fac o mărturisire…
O voce: Rahat!
Corcodel (tresare): Ce?
Vocea: Ăsta-i cuvântul acoperitor pe care n-ai vrut să ni-l
spui.
Corcodel (nu-l ia în seamă): Aseară, actualul administrator – zic actualul, dar numai nişte tembeli l-ar mai
putea vota – mi-a făcut o propunere.
Toţi (intrigaţi): Ce?
Mitănescu (în şoaptă, rugător): Colega…
Corcodel (neînduplecat): …Mi-a făcut următoarea propunere: ca să se creeze impresia de democraţie, să-l
critic niţel, de ochii lumii, dar când se va trece la votare
să-l sprijin împreună cu apropiaţii mei.
Toţi rămân sideraţi. Mitănescu se face mic la masa prezidiului.
Corcodel (statuar): Ei bine, eu nu mă pot preta la o astfel
de mârşăvie. Eu nu pot tolera minciuna în blocul nostru. Afară cu ea!
Prozeliţii: Afară! Afară!
Derută în tabăra acoliţilor lui Mitănescu.
O femeie (către vecina ei): Uf! ce zăduf!
Vecina: Exact în clipa asta un eschimos blestemă frigul.
Pe terasă apare din nou aurolacul.
Aurolacul: S-a terminat şedinţa? Mor de somn!
Îngrijitorul îl împinge uşurel către uşă. Aurolacul se lasă
cu greu. Ajuns în pragul uşii, umflă punga de plastic
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şi o sparge. Bubuitura îi sperie pe toţi – n-au văzut ce
s-a întâmplat.
Voci: S-a spart o conductă! Pompierii! Repede!
Corcodel îi invită cu gesturi energice la calm.
Corcodel: Cred că nu mai e nimic de adăugat. Ar trebui
să trecem la vot.
Toţi (fericiţi): La vot! La vot!
O voce: Cum votăm?
Mitănescu: Prin ridicare de mână.
Corcodel: Nu. Votul e secret. Fiecare ia o hârtie pe care
scrie zece nume, în ordinea preferinţelor. Cine întruneşte cele mai multe voturi devine administrator.
Toţi se îmbulzesc să ia hârtiuţele şi, înarmaţi cu pixuri,
creioane – unii şi le împrumută – încep să completeze de zor buletinele de vot, ferindu-se de ochii indiscreţi. Îngrijitorul le strânge şi le înmânează comisiei de
numărare a voturilor. Aceştia se retrag, calculează. În
vremea asta, ceilalţi comentează.
Iese tot Mitănescu.
Aş! Un farsor.
E depăşit!
Iese Corcodel!
Mai mult ca sigur etc.
În cele din urmă, numărătoarea voturilor ia sfârşit. Cu
o figură descumpănită, şeful comisiei se apropie de
masă. Ţine o hârtie în mână. Emoţie mare.
Şeful comisiei: Câştigătorul este…
Toţi îl îngână: …este…
O voce: Domnul Mitănescu!
Altă voce: Domnul Corcodel!
Şeful Comisiei (în continuare uimit): Câştigătorul este…
O voce: Da’ zi odată dom’ne, nu ne mai fierbe la foc mic!
Şeful comisiei: Câştigătorul este… domnul Blându.
Pe terasă se aşterne liniştea. De jos se aude: Unde parchezi, boule! I se răspunde: Bou e mă-ta!
Mitănescu (sare ca ars): Nu se poate!
Corcodel (sare şi el): Aici e o lucrătură!
Nevestele lor leşină.
Încep murmure: Cine e Blându ăsta? Cum dracu a ieşit?
Din ultimul rând de scaune se ridică Blându. Nu se duce
la masa de prezidiu.
Blându: E o greşeală!
Mitănescu şi Corcodel: Sigur că e o greşeală!
Blându: Nu vreau să fiu administrator. Nu mă pricep!
Mitănescu şi Corcodel: Nu se pricepe!
Nevasta lui Blându (în şoaptă): Ba te pricepi, mototolule!
Blându: N-am specialişti de care să mă-nconjor!
Mitănescu şi Corcodel: N-are!
Blându: N-am timp!
Nevasta lui Blându: Da’ să caşti ochii la telenovele ai
timp!
Mitănescu şi Corcodel: N-are timp! N-are timp!
Blându: Eu am predat literatura română, nu mă pricep la
cifre. Matematica pentru mine a fost un chin. Ca administrator trebuie să jonglezi cu cifre.
Mitănescu şi Corcodel: Sigur că da!
Blându: Speranţa de viaţă în România e de 69 de ani. Iar
eu am 65. Lăsaţi-mă să mă mai bucur de patru ani de
viaţă liniştită!
Mitănescu şi Corcodel: Bietul om! Să-l lăsăm în pace!
Are prea mult bun-simţ ca să fie administrator.
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În atitudinea celor prezenţi se simte cum creşte o undă de
simpatie față de bătrânul profesor. Îl înconjoară, îl bat
pe umeri, îl felicită. Profesorul se apără cu stângăcie.
Până la urmă câţiva îl ridică pe umeri. Încep scandările: Blându! Blându!
Mitănescu îl trage deoparte pe Corcodel.
Mitănescu: Cum naiba a câştigat bâzdâgania asta?
Corcodel: Naiba ştie!
Mitănescu (maliţios): E o expresie acoperitoare.
Şeful comisiei: Eu cred că am înţeles cum a ieşit!
Mitănescu şi Corcodel: Cum?
Şeful comisiei: Lumea a înţeles greşit.
Mitănescu şi Corcodel: Cum aşa?
Şeful comisiei: Au crezut că primului loc i se acordă un
punct, celui de-al doilea două şi aşa mai departe, până
la zece. Or, lucrurile au stat tocmai invers, primul loc
a primit zece puncte, al doilea – nouă…
Mitănescu (brusc): Refacem votarea!
Corcodel: Cere tu asta dacă vrei să fii aruncat de pe terasă!
Nu vezi că pe ăştia i-a apucat turbarea!
Într-adevăr, pe terasă continuă manifestaţia de simpatie
faţă de Blându.
Mitănescu: Ne-a făcut domn’ profesor. A câştigat alegerile fără să vrea.
Voci: Să ia cuvântul! Să ia cuvântul!
Blându e împins la masa de prezidiu.
Blându: Ce vreţi de la mine?
Voci: Spune ceva!
Blându: Ce să spun?
Voci: Promite-ne o viaţă mai bună!
Se aşterne liniştea. Blându îşi caută cuvintele.
Blându: Eu… eu… Vă mulţumesc. Dar nu vă promit
nimic.
Pe terasă apare Surupescu, președintele de bloc.
Surupescu: Ce se petrece aici?
Voce: Alegeri.
Surupescu: Ce alegeri?
Altă voce: Alegem administratorul de bloc.
Surupescu: Ați înnebunit? Numai președintele se alege.
Administratorul se numește.
Voci: Atunci de ce ne-am mai adunat?
Surupescu: Cine v-a chemat?
Voce: A fost afișat un convocator la avizier.
Surupescu: Cine l-a pus acolo?
Nimeni nu răspunde.
Surupescu: Cineva o să plătească pentru povestea asta. Se
va face imediat o anchetă. Iar acum, toată lumea acasă.
Voce: Păcat. Am avut cvorum.
Din norul care a apărut între timp pe cer porneşte o ploaie
torenţială.
Îngrijitorul: Hei! Şampania cine o plăteşte?
Mitănescu: S-o plătească domn’ profesor!
Toţi îşi iau scaunele şi fug. Ultimul părăseşte terasa îngrijitorul, cu masa prezidiului. La scurt timp îşi face apariţia aurolacul care îşi caută un adăpost şi se culcă.
Aurolacul: Fir-ar ei ai naibii cu şedinţa lor cu tot, că lungă
a mai fost!
Găseşte casetofonul uitat. Apasă pe o clapetă şi se aude
imnul blocului.
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JURNAL MIXT:
DIN CRIMEEA SPRE VOLÎNIA

I

27.IX.
Ieri, după sesiunea în plen, am avut câteva comunicări-blitz cu unii colegi. S-a apropiat poetesa din Luţk
Olena Kriştalska, salutându-mă în… italiană şi spunându-mi că a înţeles ceea ce am rostit eu în româneşte (îi dădusem audienţei un exemplu de sonoritate a limbii române, ca să aibă cât de cât o impresie
din ce fel de imperiu semantic descind eu, cum o fac
de obicei în atare cazuri, recitând „Peste vârfuri” de
Eminescu, pe care o consider model de scriere-rostire
românească). „Chiar aţi… înţeles?”, întreb. Da, pentru
că dna Kriştalska este traducătoare din italiană, spaniolă şi portugheză… „Poate, cândva, veţi traduce şi
din româneşte”, zic, la care dna Olena zâmbeşte parcă
a încuviinţare. Mai traduce şi din poloneză, care este
chiar limba ei maternă. Apoi, la poemul eminescian
citit în spaţioasa sală se adaugă un altul, „La steaua”.
Lucrurile urmând astfel: se apropie un tânăr bărbat,
recomandându-se: Igor Olşevski, salutându-mă deja
nu în italiană, ci în româneşte. „L-ai cunoscut pe poetul Rudolf Olşevski, care a locuit şi la Chişinău, dar
s-a stins în Statele Unite?” Da, l-a cunoscut, odată, la
Odessa. Iar necesitatea de a mă contacta vine de la:
„Ştiţi, eu am tradus din Eminescu două poeme”. (Doar
două?... O fi un amator, un veleitar?...) Şi îmi citeşte
în ucraineană „La steaua” pe care, vă asigur, a ctitorit-o excelent în noul său veşmânt lingvistic. Este grăbit, pleacă la redacţie să scrie relatarea despre inaugurarea ,,Ducatului Poeziei”, astfel că alte detalii nu mai
aflu, rămânând în minte cu câteva întrebări pornite din
curiozitatea de-a afla mai mult despre legăturile sale
cu româna, cu poezia lui Eminescu.
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Alt interlocutor ad hoc e poetul din Kiev Oleh Koţarev care îmi spune că este şi el preocupat de literatura
avangardei ucrainene. „Mai ai un exemplar din antologia pe care le-ai lăsat-o organizatorilor?” Le-am oferit-o, rugându-i să o depună la biblioteca regională. Lui
Oleh îi promit al doilea exemplar din antologia pe care
o am cu mine, cu rugămintea ca, odată ce va încheia
elaborarea antologiei sale, să mi-o expedieze în variantă electronică, în eventualitatea completării ediţiei
următoare a variantei româneşti, publicată în revista
„Vatra” şi pentru care am promisiunea că ar putea să
apară la o editură din Iaşi. Anul trecut, când plecasem
în Crimeea, la Koktebel, luasem de asemenea două
exemplare din antologie, dar cum nu am ajuns nici
într-o bibliotecă ucraineană, acolo existând un specific interetnic mai special, nu am vrut să las revista la
întâmplare, readucând-o la Chişinău. Abia anul acesta
la Koktebel am întâlnit un poet ucrainean autentic, pe
Igor Pavliuk, care a citit – în mod deosebit – un poem
în limba lui maternă, „Să răsune şi ucraineana aici.”
Şi cam atâta ucraineană a fost acolo, la colocviul din
Crimeea. Lui Igor i-am oferit antologia cu rugămintea
să o depună sau la Institutul de literatură „Şevcenko”,
unde este cercetător, sau la Universitatea „Academia
din Ostrog”, unde este docent.
Programul zilei de ieri a continuat cu repartizarea
(suntem cam 30 de poeţi şi traducători) în grupe, care
vor pleca la diverse instituţii culturale din Luţk. Eu – în
grupul care va merge la biblioteca municipală pentru
copii şi tineret, unde urmează să ne întâlnim cu profesori şi gimnazişti. Dar până acolo, tot ieri, organizatorii
„Ducatului Poeziei” conveniseră cu mai marele şefului
de la Palatul municipal de cultură ca, între orele 9,00–
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11,00, să ni se ofere spaţii necesare, birouri, în care să
putem lucra cu traducerile pe care le-am realizat unii
din creaţia altora. Numai că aseară nacealnicul uitase,
probabil, să spună de convenţie şi subalternilor, încât
dimineaţă nu ni se mai permite să ocupăm palatul (de
toamnă, în comparaţie cu cel de iarnă din Petrograd,
la revoluţia bolşevică). Ce-i de făcut? Cineva propune
să mergem la o terasă, unde, la o cafea, la o bere, să
facem ceea ce trebuia să facem în lăcaşul muzelor.
Ideea prinde şi noi o luăm uşor în jos pe strada pietonală Ukrainka, găsim terasa pustie (preţurile de pe
meniul afişat, scris cu cretă, nu par a fi din cele ce ademenesc muşteriii), colegii îşi pun filele cu poeme în
faţă, chelneriţele tinerele iau comanda, încep dezbaterile. Ce să-i spun eu colegului Oleksandr Irvaneţ despre cele câteva poeme pe care i le-am românizat? Nu
ar fi prea multe de precizat, decodificat, deoarece textele mi-au fost clare, nu am întâlnit dificultăţi în perceperea nuanţelor. Doar să-i propun să modifice ceva:
să elimine dintr-un diptic precizarea „Două poeme în
vers liber”. La traducere, bineînţeles, eu am renunţat
la atare menţiune, deoarece, se ştie, în literatura noastră nu mai contează diferenţele dintre formele prozodice, încă din primele decenii ale secolului trecut între
ele existând egalitate şi pace bună. În Ucraina, însă,
poezia modernă mai este acceptată cu greu, ca un fel
de abatere de la norme; aici mai predomină covârşitor versificaţia cantabilă, ritmica sobră, bine încheiată la… rime. În fine, ne spunem una-alta, după care
Oleksandr pleacă unde are de plecat, iar eu îmi zic să
intru în Catedrala „Sfintei Treimi”. Imensă, bogată în
picturi şi icoane. Spre deosebire de bisericile noastre,
lumânările le poţi aprinde nu undeva în curte, în spaţii amenajate special, ci direct în interior. E drept, tot
sub o cupolă care captează fumul, funinginea, ce ar
afecta frescele, icoanele etc. Catedrala a fost construită în secolul XVII drept dom al mănăstirii bernardinilor. Iniţial, avea înfăţişare rococo, dar după lichidarea ordinului bernardinilor şi transmiterea sa bisericii pravoslavnice clădirea a fost reconstruită completamente în stilul barocului târziu.
Grupul cu care am mers la bibliotecă era alcătuit
din doi scriitori lituanieni, trei ucraineni (unul din ei
– localnic), câte un român şi un belorus. Întrebările
de rigoare, printre care una obişnuită: chiar româna şi
„moldoveneasca” sunt aceeaşi limbă? O dau în istorie,
o dau în literatură (aceiaşi clasici ne-au făurit comunicarea), dar, domnule guvernator, nici fără politică nu
se poate, astfel că nu pot respecta îndemnul domniei
voastre. Despre Dacia şi romani, despre Principatele
Române, despre nefastul an 1812, despre Unirea Principatelor Române etc. „Unde am putea citi în internet
poemele dumneavoastră?” Cele mai multe – în traducere rusească, în portaluri ca „Jurnalnâi zal”, „Citalnâi
zal”, „Megalit” ale revistelor literare şi de cultură din
Rusia, unde am publicat în anii de la urmă. Dar, integral, şi volumul meu apărut în ruseşte acum doi ani şi
pe care editorul din Moscova a găsit de cuviinţă să-l
plaseze pe net. Există şi traduceri de ale mele în ucraineană, inclusiv pe net, dar mai puţine. „Nu e bai, voi
doar cunoaşteţi limba muscălească, nu?”, afirm-întreb.
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Aici amintindu-mi de o altă nemulţumire a şovinului Konstantin Zatulin la „conferinţa” sa de la Koktebel: „Chiar dacă în limba ucraineană există sintagma
„russkii iazâk” (limba rusă), ei nu folosesc decât o alta
– „rossiska mova”. E tendenţios, cu subînţeles depreciativ”, se plângea fostul politician pe care, până la întronarea la preşedinţie a lui Ianukovici, rada ucraineană
îl declarase persona non grata.
Cam în acelaşi sens despre raporturile etnice mi-a
vorbit înnegurat poetul belorus Vital Râjkov: dezmăţul dictatorial al lui Lukaşenko inamovibil în postul
de preşedinte a dus la faptul că în Belarus aproape că
au dispărut toate şcolile naţionale. Presa persecutată,
disidenţii întemniţaţi, internetul controlat/ spionat.
Dar uite, pe alde Zatulin nu-i auzi nicicând să spună
un cuvânt de apărare pentru fratele bielorus care, sub
aspect etnic, pur şi simplu dispare.
O altă mărturisire dramatică aveam să o aud de la
poetesa tătăroaică Zaira Zeinetdinova din Bahcisarai,
celebra, cândva, capitală a Hanatului din Crimeea, în
1736 distrusă prin incendiu, de armata rusă. Iar în 1944
ruso-sovieticii aveau să deporteze în Siberia întreaga
populaţie tătărască din peninsulă, învinuind-o de colaboraţionism cu armata germană. Acest lucru nici nu a
fost complicat de făcut, deoarece la acea vreme numărul tătarilor în Crimeea să fi fost în jur de opt-nouă mii,
alte vreo două mii de locuitori ai peninsulei constituindu-i ruşii, evreii, grecii, vreo 200 de ucraineni, nemţi,
armeni, bulgari ş. a. Iar repatrierea tătarilor, după 1990,
a stârnit o reacţie ostilă de necrezut a celor aduşi/ stabiliţi în locul lor, băjenarii nemaiputând să-şi recupereze nu că bunurile, gospodăriile, ci barem un loc
cât de cât îndestulător pentru a-şi ridica un adăpost.
Autorităţile ucrainene, aici în perfectă „armonie” cu
fraţii ruşi, au boicotat în fel şi chip, prin forţă şi procese judiciare, revenirea tătarilor la baştină. Astfel că
astăzi, oriunde se vede o moschee, ea se află la marginea localităţii, parcă… izgonită din istoria prezentului.
Tătarii din peninsulă ar vrea să aibă scrisul lor în grafie latină, să poată fi mai apropiaţi, prin comunicare, cu
unele popoare turcice, însă impedimentele politice faţă
de alfabetul şi scrisul râvnit mai că sunt insurmontabile. Cel puţin azi. Sub aspect lingvistic, tătarii, inclusiv cei de pe Volga, mai numeroşi, dar inclavaţi în mijlocul ruşilor, sunt ca şi deznaţionalizaţi, rămânândule doar, ca însemn de rezistenţă, aspectul fizic, dar
mai ales caracterul de rezistenţi combatanţi ai stepelor. Uite, despre toate acestea Zatulin-şovinul nu scosese o vorbă, în schimb arătându-se foarte îngrijorat
de starea limbii ruse în Ucraina, limbă care, de fapt, nu
este ameninţată, ci căreia pur şi simplu i se determină
un loc concret în societate, ba chiar i se oferă putere
decizională în regiunile unde ucrainenii sunt minoritari, iar din astea sunt destule în statul vecin.
Iar ziua de azi am început-o cu o excursie în partea
veche a urbei, dominantă fiind hălăduirea noastră prin
Castelul-cetate. (Re)Construit de principele leton Liubertas în perioada 1340-1385, azi edificiul maiestuos îşi
are imaginea emblematică pe bancnota de 200 de grivne
ucrainene. Cu colegul Nicolae Popa ne fotografiem pe
fundalul porţii, amintindu-ne de anul 1711, când aici a
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fost semnat pactul între Dimitrie Cantemir şi Petru cel
Mare. Însă pe poartă au intrat doar solii moldoveni şi
ruşi, pentru că domnitorii rămăseseră la curţile lor din
Iaşi şi Petersburg. Şi dacă domnitorul Moldovei Cantemir nu a fost niciodată la Luţk, Petru cel Mare trecuse pe aici în 1709, oprindu-se într-o casă „în două
părţi”, cum se spunea, ce se află în preajma străzii pietonale Lesea Ukrainka; casă pe care ucrainenii nu prea
o scot în prim-plan, considerând ţarul rus drept asupritor al poporului lor şi fără a-i zice lui Petru şi „cel
Mare”, ci simplu – I.
Complexul muzeal e într-o stare relativ bună, cu trei
turnuri de apărare, cu urmele temeliilor fostelor case ale
guvernatorului şi episcopului. A rămas întreagă doar
partea de subsol a fostei catedrale Sf. Ioan Apostolul,
unde sunt înmormântaţi principele Liubartas şi alţi
guvernatori ai Volîniei. Vizităm două muzee din cele ce
funcţionează pe teritoriul castelului-citadelă – al cărţii şi al clopotelor. În primul din ele sunt expuse tipărituri din secolele XVII-XX, cele mai importante fiind
Evanghelia editată la Liov (precum se numea Lvovul în
scrierile cronicarilor noştri) şi două tomuri ale „Molitvenicului” suceveanului Petru Movilă, ajuns mitropolit la Lavra Pecerska din Kiev. Să ne amintim că anume
cu sprijinul lui Petru Movilă domnitorul Vasile Lupu
introduce tiparul în Moldova, începând cu anul 1642,
când, cu ajutorul meşterilor kieveni trimişi de mitropolit, la Iaşi începe să funcţioneze o tipografie, care
avea să editeze opere de referinţă: „Carte românească
de învăţătură” (Cazania lui Varlaam), „Şapte taine bisericeşti” „Pravila lui Vasile Lupu”, „Bucoavna” etc.
În muzeu este expusă şi o tiparniţă (reconstruită) din
secolul al XV-lea cu toate atributele ei şi chiar funcţională acum, în secolul imprimantelor electronice. Trăieşti un sentiment mai aparte când pozezi „înrămat” de
această străveche „născătoare” de carte de care, implicit, a depins, bineînţeles, şi destinul tău de slujitor al
cuvântului. Iar când cobori scările din muzeul cărţii,
luând-o spre dreapta, spre arsenalul de clopote, dai de
un alt exponat, ce constituie chiar emblema acestei
instituţii a tipăriturilor – un linotip din anii 1960, două
tone greutate, sub cerul liber, din vreme, în vreme, probabil curăţat de rugină, revopsit. O, ţin minte „clănţănitul” lui strident! Apăsând clapele tastaturii masive,
firave linotipiste făceau să cadă litere de metal topit,
ce se aranjau alături de alte litere, în frazele noastre de
ziarişti angajaţi în redacţia ziarului „Tinerimea Moldovei”, de unde, rând pe rând, din cauza naţionalismului,
am fost goniţi mai mulţi colegi – Tudor Marin, Ioan
Mânăscurtă; eu – pe 9 septembrie 1977 (cum să uiţi
ziua, însemnată cu roşu în calendar ca sărbătoare naţională a… Bulgariei?!; în calendarul de pe masa din biroul
pe care trebuie să-l părăseşti cu ridicarea dreptului la
semnătură…) Ei bine, renunţ să fac poze şi lângă linotipul cu titulatura muzeului pe el – te duce cu gândurile negre la „libertatea” presei în URSS…
Aşadar, la dreapta, pe lângă linotip, o luăm spre
muzeul clopotelor (pe timpul comuniştilor fusese interzisă şi libertatea de expresie a acestora!), urcând scările din lungul zidului de apărare. S-ar putea spune că
muzeul e alcătuit din clopote… exilate. Anume aşa,
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adunate din turnurile bisericilor demolate sau închise
de antihrişti, reprofilate în depozite sau săli sportive.
Cea mai elocventă dovadă – un clopot cu inscripţie
românească pe el, turnat în anul 1926 de fraţii Iordache şi Vasilică Uşuleac. Posibil, lucrarea să fi fost făcută
undeva în regiunea Cernăuţi sau în judeţul Herţa, rupt
de sovietici din corpul României, clopotul ajungând
aici, la sute de kilometri depărtare, după dărâmarea
vreunei biserici româneşti...
Urmele ateismului şi banditismului sovietic le-am
văzut, „vii”, pe când veneam spre fortăreaţă – ca la 100
de metri de la poarta castelului, ni s-a arătat clădirea
unei foste sinagogi, zisă de apărare sau „Micul castel”,
ce intra şi ea în sistemul de fortificaţii. Sinagoga înălţată în prima jumătate a secolului XVII, astăzi nu e
altceva decât… şcoala sportivă „Tânărul dinamovist”.
Este imposibil să nu reţii o replică ce se naşte ad
hoc, aici, în muzeul clopotelor. Ghidul ne arată şi imaginea aşa-numitului clopot-ţar de pe teritoriul Kremlinului din Moscova. Are o greutate de 200 de tone,
dar nicicând nu a fost arborat/ aninat undeva (unde,
totuşi?!...), nu a sunat niciodată, barem un simplu şi
stingher „Bom!”; ba mai mult, rămas aşa, la pământ,
în 1812 el dăduse o crăpătură, iar prin 1942 i se desprinde un fragment uriaş. Prin gaura apărută poate intra
o limuzină, se poate întoarce în spaţiul de sub clopot,
pentru a ieşi de acolo (…respectând toate regulile de
circulaţie…). La acest moment a şi venit replica unui
coleg lituanian: „Ştiu ei ruşii să facă lucruri inutile…”
De la hohotele noastre de râs, am impresia că au tremurat a sunet câteva clopote din muzeu. Sigur, cele
mai mici dintre ele – zurgălăi, inclusiv ciucuri – pentru troicile de odinioară. Ghidul spune că clinchetul lor
se auzea hăt la 10 kilometri prin iarnă, peste întinsul
cu zăpezi eseniene: „Ah, voi sănii, sănii! / Şi voi cai, voi
cai!/ Numai dracul v-a scornit, mişelul!/ Peste stepa-n
goana cu alai,/ Plânge pân-la lacrimi clopoţelul!”
Spre ieşirea din curtea imensă a castelului-fortăreaţă, pe stânga stau în formaţie de luptă oştenii figurinelor de şah: din lemn, confecţionate după modelele
lor de acum vreo 500 de ani, masive, ajungând până la
brâul omului. Au apărut la lumina zilei în urma săpăturilor arheologice. Le mutau, le combinau, le aţâţau pe unele contra celorlalte principii, înalţii dregători care, la rândul lor, nu au fost şi ei nimic mai mult
decât simple figurine pe tablele de şah ale istoriei. Pe
acele table, ca şi aici, în Castelul Liubertas – catapulte
vechi, primitive, cu care se aruncau în capul oştenilor pietre sau hârdaie cu smoală topită, încă în clocot;
tunuri vechi, caraghioase, dar care, pe vremea lor, au
nimicit mii de oameni înzăuaţi, înarmaţi, porniţi şi ei
să-i nimicească pe alţii; simple unelte de muncă (târnăcoape, răngi, mistrii…), steme religioase şi militare,
pur şi simplu – ruine ce abia îşi mai conturează arhitectura temeliilor. Pretutindeni – tabla de şah a istoriei, jertfele ei – figurinele de tot soiul…
Coborâm panta unde, cândva, era podul ce se ridica
al fortăreţei, pe dreapta ni se arată un arbore uriaş,
foarte bătrân, sub care, cică, îi plăcea să stea şi să mediteze poetesei Lesea Ukrainka, apoi, la vreo 50 de metri
pe stânga – Domul catolic Sfinţii Petru şi Pavel, despre
HYPERION

69

care se dau date cronologice diverse – un simplu pliant
pe care îl am în mână îl atestă ca fondat la 1606-1610,
însă placa de la intrare spune că edificiul ar fi apărut
cu vreo sută de ani mai târziu. Grupul de colegi e ceva
mai înainte, eu intru în domul cu spaţiile uriaşe, sobre
şi reci. Benzi de interdicţie limitează spaţiul prin care
te poţi mişca, astfel că nu mă reţin prea mult. După
care, la pas agale, o iau după colegii însoţiţi de gazdele
noastre, două tinere şi simpatice bibliotecare; o iau spre
alte vestigii ale oraşului. Coborâm pe strada catedralei,
ne oprim puţin în faţa bisericii luterane (e de la 1900),
după care ajungem la aşa-numita „Casă a sculptorului”
sau „Casa cu himere”. Ciudată şi, se pare, cam aglomerată construcţie, în care locuieşte şi lucrează sculptorul
N. Golovan. Casa-atelier a fost construită după un proiect al arhitectului Roman Metelniţki, cu timpul actualul ei locatar împodobind-o cu sculpturi de diverse stiluri, ce creează impresia (sau poate: talmeş-balmeşul)
unui eclectism debordant. Personajele mitologice, din
lumea „cultă” a antichităţii sau din păgânismul rudimentar, convieţuiesc în deplină pace şi nemişcare cu
apostolii, sfinţii răspândiţi pretutindeni – începând de
la coşul casei până dincolo de curtea ei, ce dă aproape
în râul Stâr. E ceva artă, dar şi altceva – între artă şi
kitsch. Să admitem că din prima e mai mult, dar totuşi
e arta unui sculptor de calibru modest. Sigur că mai
avansat decât un coleg al său din Chişinău, pre nume
Bonza, care de asemenea îşi împodobise casa cu fel de
fel de compoziţii, unele de-a dreptul bizare. L-am vizitat cu nişte colegi, în casă – casa mare, cum s-ar spune
– dânsul demonstrându-ne şi coşciugul în care se înfăţişa chiar pe el însuşi, în proprie persoană sculptată,
alături de moartea-mireasă. Uimitor, dar autorităţile
comuniste l-au tolerat, poate şi din considerentul că
acel amalgam curios şi maladiv-fantezist nu se atingea de ideologia oficială, de politică.
Pozăm, ne fotografiem pe fundalul amalgamat, un
coleg ucrainean – poate de unde ne aflăm la casa himerelor – propunându-ne, mie şi lituanienilor, Donatas şi
Vytas, să tragem ceva „travkă”. Îi spun că nu am fumat
niciodată aşa ceva, iar fumatul popriu-zis l-am lăsat
pe 3 iulie 2001 (cine ar uita o atare zi crucială în destinul său?). El, Oleksandr: „Bine, dar aici nu e tutun,
e travkă, e altceva. Să ştii că, la Frankfurt, am fumat
împreună cu scriitorul vostru de la Chişinău C. Te rog
să-i transmiţi salutări lui, dar şi Nicoletei E. Camarazi
excelenţi, am avut burse acolo, la nemţi”. Salutările le
voi transmite, însă de celelalte nu mă las ispitit, astfel
că himerele sculptorului le văd în continuare în realitatea şi irealitatea lor, atât cât este şi cum este. Probabil,
după câteva fumuri trase din travkă, kieveanul vedea
cu totul altfel spectacolul împietrit al acelor himere;
probabil – deja în mişcare.
Odată ce ne aflăm în partea veche, ba chiar străveche a Luţkului, cum să nu ni se amintească momentul
de la 1429, când aici s-au întrunit mai mulţi monarhi
europeni, cu scopul de a cumpăni dimpreună asupra
măsurilor de luptă contra duşmanului comun, otomanul? Au fost prezenţi regele polon Jagiello (să ne amintim: Laţcu, fiul lui Bogdan I, s-a căsătorit cu Malgorzata, sora acestui rigă, inaugurând un lung şir de ali-
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anţe familiale între moldoveni şi polonezi), cneazul
lituanian Witold cel Mare, regele ungar Sigismund,
marele cneaz al Moscovei Vasile al II-lea, regele Danemarcei, legatul papal, hanul de Perecop şi ambasadorul Bizanţului. A participat, scriu izvoarele istorice, şi
„воевод валахский” – voievodul valah, adică al Moldovei, însă eu unul nu am ştire dacă Alexandru cel Bun,
ce a domnit între 1400-1432, a fost sau ba la întrunirea
de la Luţk. Dar că a fost totuşi reprezentantul Moldovei – nu încape îndoială, pentru că ceea ce se numea
Valahia (Ţara Românească) în documentele slavone
era trecută ca „Земля унгровлашская” – Pământuri
ungrovlahe. Vedem, mai cercetăm cu alte ocazii. Dintre curiozităţile acelei întruniri: spun izvoarele, în timpul ei au fost date gata 470 de butoaie de vin. Dar nu
pun semnul exclamării, pentru că e de înţeles: monarhii şi ceilalţi au venit cu numeroase gărzi de corp, cu
suite, cu dregători etc. La un loc, la o singură masă,
aceştia toţi sigur că dădeau cu fundul în sus un poloboc. În timp ce, pe ţărmurile Bosforului sau ale Dunării, otomanii îşi ascuţeau iataganele, în interiorul fortăreţei monarhii asistau la turnirele celor mai bravi cavaleri care îi însoţeau.
Se zice – de sute de ani, probabil se tot zice, – că
pe sub partea veche a oraşului, în special a perimetrului fortăreţei extinse de altădată, ar exista o reţea sofisticată de tuneluri care, cică, chiar ieşeau, pe sub râul
Stâr, dincolo, în largul luncilor, însă faptele doveditoare cu certitudine că aşa ar fi nu au apărut nici până
în ziua de azi. Probabil, e aceeaşi ţesătură parabolică
de presupuneri caracteristică pentru mai toate fortificaţiile, baştele vechimilor, pentru că şi despre falnica
cetate a Sorocei se spun cam aceleaşi lucruri – chipurile, un tunel din ea ar duce dincolo, spre Ucraina, pe
sub albia Nistrului.
După masă, repartizaţi în grupuri, avem întâlnire cu
studenţii Universităţii „Lesea Ukrainka”, în faţă căreia,
spuneam, stă plasat, paradoxal, monumentul lui Taras
Şevcenko. În genere, este foarte frecventă (doar) această
rocadă cultural-istorică Şevcenko – Ukrainka, în care
mai intervine şi numele Kobâleanskaia, chiar şi în unele
cazuri când pur şi simplu nu e… cazul. Să zicem, de ce
teatrul din Cernăuţi să se numească Olga Kobileanska,
dacă i s-ar potrivi firesc şi în spiritul dreptăţii istorice
numele lui Alecsandri sau Eminescu? De altfel, de pe
o culme a Cernăuţiului, în depărtare, se vede orăşelul Sadagura, rebotezat în… Sadgora (adică: colinalivadă). Da, Sadagura, unde i se întâmplă atâtea lucruri
haioase domnului Iorgu. Astăzi, cam… tragi-haioase…
Iar în acest târg mare, Luţk, ce este ctitorie a mai multor etnii, cum să nu-ţi aminteşti de florilegiul personajelor din respectiva lucrare dramatică a lui Alecsandri? – Iorgu, nepotul pitarului Enachi Damian, comisul Agamemnon (acest personaj homerian ce ţi-l poţi
imagina nu la porţile Troiei, ci la cele ale Liubertasului-fortăreaţă), Kiulafoglu, Rosmarinovici, Baron Von
Kleine Schwabe, Iţic-zaraful… Ei, cu ce nu ar fi fost
Sadagura un Luţk moldav şi invers – Luţkul o Sadagură volîniană?...
După amiază, aproape imprevizibil, sunt „împins”
spre paralele şi linii în dispersie Volînia // Crimeea,
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deoarece o parte din hotelul nostru este ocupat de cele
două formaţii, de bază şi rezerve, precum şi de staful
tehnic, dar şi de… bodigarzii echipei de fotbal „Tavria”
din Simferopol. Demult, în această echipă a fost titular şi Aleksandr Tkacenko care, după un accident pe
terenul de joc, s-a „pensionat” din sport, dedicânduse literaturii. A ajuns preşedintele PEN Centrului rus,
i-am tradus o carte de versuri, „Vorbire directă”, publicând-o la editura „Vinea” din Bucureşti. Este interesant
şi detaliul că prefaţa la prima sa carte i-a scris-o Emil
Loteanu, poet, regizor celebru.
În ce priveşte „paralelismul”, nu găsesc că el ar fi
obligatoriu, ci, pur şi simplu, voi transcrie aici unele
impresii din Crimeea de acum două săptămâni, care nu
ar putea alcătui un jurnal aparte. Jurnalul de Crimeea
l-am scris anul trecut, însă dat fiind că şi anul curent am
stat câteva zile la Koktebel, voi fixa doar unele detalii.
Chiar de la bun început, la sosire (era 11 septembrie,
dată la care în 2011 plecam deja de acolo) îmi sări în
ochi (şi în amintire) diferenţa de la gara din Simferopol: forfota din anul trecut era una super-browniană,
pe când de data aceasta totul părea spaţios, domolit.
Lume puţină, sezon estival spre încheiere, copiii fiind
plecaţi la şcoală, astfel că părinţii stau pe lângă ei, nu
pornesc în călătorii, la odihnă. Soarele se înalţă parcă
răzbunător, dar deja… cam neputincios, pe la ora 8-9
fiind destul de răcoare. Lume puţină, dar deloc mai
puţini decât anul trecut cărăuşii de ocazie ce-şi propun serviciile: Ialta, Alupka, Simferopol, Semiiz, Eupatoria; Teodosia, Kerci etc., etc. În timp ce din difuzoare
răsună repetat, repetat, repetat: „Stimaţi călători, nu
vă încredinţaţi viaţa transportatorilor ocazionali!” Nu
pricep de ce atâta vorbărie radio-gălăgioasă, când ar fi
fost necesar un singur poliţist care să potolească intruziunea (concurenţială!) a felurimii de şoferi amatori, şi
la motoare, şi de câştig. Ai crede că particularii, în special în plin sezon estival, ar câştiga binişor, însă unii
dintre cei ce se învârt prin gara din Simferopol, propunându-şi insistent serviciile, arată destul de prost
îmbrăcaţi sau, poate, doar neglijenţi. Îmi atrage atenţia un tânăr ce are la picioare fel de fel de ustensile ce
trădează că e un artist venit să picteze Crimeea autumnală: mici şasiuri, rulouri de pânză, cutia închisă a şevaletului. Încerc pe furiş, dar nu reuşesc, – fac două poze
pictorului, gândindu-mă la posibile fotoreportaje. Sub
o bancă, dar în bătaia soarelui cu razele piezişe, matinale, doarme un câine negru, din când în când tresărind în somn şi care, la un moment dat, răsuflă adânc,
sonor, poate ca un suspin, aşa ceva, şi se vede cum sub
nările sale umede se înalţă un nouraş de praf. Cadru
cinematografic, nu alta. De oarece efect.
Biletul spre Koktebel s-a scumpit cu 5 grivne, cu
jumătate de euro, cum ar veni. În lungul drumului (120
de kilometri) în loc de sloganele din anul trecut, prin
care se marcau 20 de ani de independenţă ai Ucrainei,
astăzi – fel de fel de lozinci pe care le clamează formaţiunile politice în campania electorală. Le-am reprodus, comparativ, mai sus în acest jurnal. Poate doar să
punctez ceva deosebitor între paralele: dacă în Crimeea
unul din sloganele de bază e. „De la limba (rusă) regională – la limba de stat!”, în Volînia am întâlnit urmă-
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torul îndemn, inclusiv în transportul public: „Збережи
мову, врятиеш нацiю!” – „Păstrează-ţi limba, salvând
naţia!” Iar cea mai „blândă” lozincă din Crimeea, întâlnită şi în Volînia, era: „De la stabilitate – la prosperitate”. În timp ce grivna ucraineană (precum am văzut
deja la Luţk) pierde stabilitatea, alunecându-şi cotaţia cu mult în josul optimismului Partidului regiunilor.
Puţină aglomeraţie şi la gara din Koktebel, unde
sosim în mai puţin de două ore, în urma unei viteze
cam nebunatice a şoferului microbuzului nostru, un
caucazian, din câte puteai judeca după chipu-i cam
smolit, dar şi după accentul specific rusesc al etniilor
montane. În orăşel, dar mai ales pe ţărmul mării este
destul de rece, dat fiind că în ajun se dezlănţuise o furtună destul de puternică. Pe bănci, la soare, mai multă
lume – indiferent de sunt bărbaţi sau femei (doamne)
– cu sticle de vin sau rachiu la îndemână, să se încălzească. Aici, la 5 metri de plajă, se târguieşte din plin
cu toate soiurile de băuturi tari. Legităţile şi precauţiile europene încă nu au ajuns în republica autonomă
de la Marea Neagră.
Din prima noapte de mas în Crimeea, în acelaşi
hotel „Kafa” de pe teritoriul casei de creaţie a Uniunii
Scriitorilor din Ucraina, dar de pe poarta căreia deja
dispăruse inscripţia în ucraineană, mi-a rămas un vis,
pare-se dinspre zori. Se făcea că reveneam la Negureni, satul meu de baştină, însă de unde nu plecasem
decât doar cu vreo două zile în urmă revenisem cu gând
să-mi rezolv unele banale chestiuni financiare. Intru în
curtea noastre dinspre casa bunicii Catinca. Trec printre rânduri de porumb de toamnă, copt, bine îngrijit,
bine crescut, în aşteptarea de a fi cules. (În copilărie,
tăiam şi eu cu secera la tulpinile lui. Printre secerile
din gospodăria noastră era una mai specială, din vremuri de mai demult – tăia cel mai bine şi părinţii mi-o
ofereau, să-mi vină mai uşor la muncă). Apoi un stâlp
uriaş, cioturos, pe el cu zeci de izolatoare pentru firele
electrice; firele însă – lipsă. Apoi, dând colţul acaretului (sărăieş, îi ziceam), la colţul beciului, lângă gârlici,
– un alt stâlp. Ceva mai mic, dar de asemenea împânzit cu izolatoare albe de faianţă. În curte, lângă pragul
casei – tata stând pe un scăunel şi scoţând boabele din
păstăile curpenilor de fasole. O femeie relativ tânără dă
cu vopsea cafenie/ nucărie scândurile prispei, fiind în
dreptul uşii de la intrare. Straniu, fantastic, ca în spectacolele de magie, femeia, subţiindu-se-lamă, încape
printre crăpătura dintre scândura prispei şi peretele
casei. Tata zice: „La Čiurlionis (!) a fost apă mare”. Şi
eu îi explic că Čiurlionis este numele unui compozitor şi pictor lituanian. Iar femeia subţiată între scândură şi perete, dar deplină de la brâu în sus, vopsind
în continuare, spune că dânsa chiar a ascultat cândva
un cântec de-al acestuia; era pe un disc de patefon în
franceză. Apoi, din una în alta, vine vorba de Vorona şi
eu le spun că acesta e numele unei comune bogate din
Nordul Moldovei româneşti. Mă gândesc cum să fac
rost de bani, ştiind că ei sunt în casă, unde i-am lăsat
chiar eu acum vreo două zile. Să-i iau, pentru ca mai
apoi, să-i reîntorc tatălui.
(Va urma)
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Lucian ALECSA

LUMINA NEAGRĂ DIN PUSTIE

L

Locurile pustii nu numai că oferă inspiraţie singuraticilor,
sunt şi cel mai sigur loc de refugiu pentru visători, pentru
cei ce-şi doresc să pipăie în linişte pulsaţiile sufletului, să
deschidă fereastra spre o nouă lume. Pustia e ecranul fidel
al amintirilor, e spaţiul cel mai confortabil pentru retrăirea şi recompunerea la minut a secvenţelor cu adevărat
dure ale vieţii. Muzica pustiului e susţinută de strigătul
sufletului şi de răcnetul vântului, e loc al absenţei dar şi
spaţiu al regăsirii de sine, e acea linie fină dintre lumină şi
clemenţă, pe care o pozează extrem de elegant metaforic
ardeleanul Vasile Igna. Rari sunt poeţii care pot filigrana
cu atâta ingeniozitate pustiul. Prin această primă tuşă nu
intenţionez să dau un verdict asupra poeziei lui Vasile
Igna din recentul său volum „ Locuri pustii“, apărut anul
acesta la Editura „Cartea Românească“, ci mai degrabă
să deschid o uşă spre o lume poetică superbă; originală,
vitală pentru meditaţie şi deloc liniştită pentru trăitor.
Autorul clujean e într-o formă poetică
de invidiat, e şaptezecistul al cărui verb
e mai ager, parcă, decât în tinereţe, are
încă resursele lirice nebănuite, volumul
de faţă dovedeşte acest lucru. Ceea ce ne
propune poetul ca decor liric e un spaţiu greu localizabil; pustiul e pe pământ,
pustiul e în noi, pustiul poate fi şi în cer.
Arşiţa pe care o provoacă este cea care
doare. Abia din acest punct putem să
începem vorbirea despre oxigenul ce
întreţine viaţa acestei minunate cărţi.
Poate că e bine să culisăm cuvântul pe
nobleţea poemului ce deschide pustia lui Vasile Igna. Degradarea cromatică a luminii; la început fiind albă, ca
de zăpadă, iar pe finalul poemului devenind neagră, creează temere şi frisoane
în spaţiul supus radiografierii spectrând
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peisajul supus analizei sufleteşti. Metafora care îmbracă
această imagine e de-o fineţe aparte, e de o puternică
forţă sugestivă, rezonând fidel încărcăturii emoţionale a
creatorului. Tonalitatea reflexivă accentuează incertitudinea, generând tot felul de nelinişti metafizice la nivelul mentalului, extrem de prezente în substanţa nevăzută a materiei lirice. Vasile Igna e un poet aparte, pentru care disciplina versului contează enorm în configurarea întregului. Cuvintele au rolul de amplificator al polifoniei ideilor, e un joc poetic extrem de bine regizat şi, la
fel de bine, dispus pe portativul trăirilor. În poemele sale
fiorul ideatic, cel care dă verticalitate şi întreţine metabolismul liric, este dosit cu acurateţe în plămada textului, aproape că de multe ori trece nevăzut, dar care provoacă fibrilaţii cititorului. Intonaţia impersonală sporeşte
„confuzia“ aducând în prim plan neutralitatea autorului
la spectacolul propus spre vizionare. Această „găselniţă“
nu face decât să-l incite şi mai mult pe
lector la decriptarea mesajului, în felul
acesta dialogul dintre creator şi receptor devine viu şi incitant. Pentru decriptarea lor, poemele lui Vasile Igna se cer
citite de mai multe ori, meditaţia pe care
ţi-o impune de la prima lectură cere reevaluată, descifrarea cu atenţie a portativului stilistic este obligatorie pentru
înţelegerea profundă a textului. „Colajul“ liric, într-un superb joc de real şi
ficţiune, inervat cu aluzive puncte de
livresc, dă textului o „complicaţie“ provocatoare, îndemnându-l pe cititor la o
nuanţare a interpretărilor. Tocmai acest
sentiment de confuzie ne ţine în priză.
Mesajul ultim pare a suna cam aşa: purificarea prin negare este apogeul trăirii.
Când realitatea devine doar un pretext
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al trăirilor şi când, de fapt, lumea autentică ce ne combustionează sentimentele şi emoţiile este cea ficţională,
ruptă de convenţionalismul utopic din jurul nostru, plonjarea în lumina neagră a pustiului nu-i decât atingere a
ceea ce înseamnă viaţă pură, demnă de a fi trăită, chiar
şi-n pustie. Ei bine, în felul acesta Vasile Igna îşi asumă
conştiinţa poetică la înălţimea ei spirituală, refuzând
respiraţia agresivă a cotidianului cu pulsiuni sterile. Cu
toate astea, peisajul este foarte prezent în poemele domniei sale, aerul este încărcat ba de mirosul toamnei, ba al
fructelor sau al mirosului de lemn. Tocmai această lume
ce clipoceşte la intersecţia paradoxurilor este sublimă,
generatoare de imagini dumnezeieşti, rezultat al unor
trăiri reale. Rolul simţurilor dispare, trăirile sunt supuse
unor altfel de repere vitale, de natură ficţională, concordia e singura stare care se impune în perceperea autentică a vieţii. Sub spectrul luminii e mai pregnant pustiul
din noi şi de orişiunde, realitatea nu se reflectă contorsionat cum am fi tentaţi să credem, din contră, e cu mult
mai clară decât cea din afară, palpabilă doar prin simţuri.
În lumea ficţiunii, unde doar Cuvântul dictează, e oxigen
de ajuns, pentru lumea văzută şi cea nevăzută, pentru
fantome, şerpi: „ coboară mai mult, coboară acolo unde
/ nu poţi vedea chipul celuilalt nici când stă /alături de
tine; poate astfel vei putea desluşi / întunericul dinlăuntrul tău, lumea uscată a simţurilor. / Iată-l pe cerşetorul nebun ce-şi înconjoară mijlocul / cu o salbă de pungi
plină de resturi menajere; / iată-l pe Lulu dirijând circulaţia / cu dezinvoltura unui sergent metropolitan; /iatăl murind de foc pe cel / ce se temea doar de moartea prin
apă; / iată-l în fine pe Spânzurat punându-şi frânghia /
în jurul gâtului, ca pe un laţ / la piciorul păsării paradisului. /Toate acestea le vezi, cum ai vedea / literele unui
cuvânt fără sfârşit, un cuvânt / dintr-o limbă pe cale de
a se naşte, fără alfabet / şi reguli de pronunţare. O limbă
în care pătrunzi / ca într-un tunel al cărui capăt nu se
zăreşte, / în care colcăie şerpii şi urlă lupii instinctelor /
Coboară şi dăruieşte-ne pacea / violată a înserării / am
crezut am postit ne-am închinat / acum ne-am poticnit între slavă şi defăimare / între chipul cel limpede şi /
masca străvezie a vieţii trecute /în lumea dintâi / în dialectul perifrastic al morţii“
Poezia lui Vasile Igna respiră un aer aristocratic; e
sobră, de-o verticalitate impecabilă, purtătoare a unei

ţinute estetice de excepţie. Aspecte ce caracterizează mai
toată lirica şaptezecistă. Osatura ideatică este una solidă,
temele propuse sunt majore, consistente şi diverse, controlate extrem de atent de logica verbului liric. În astfel de
poezii nu găseşti cuvinte de prisos, vorbe goale sau imagini gonflabile, aruncate în context doar pentru a umple
spaţii. Obsedante sunt ideile generate de marile preocupări ale fiecărui muritor prin căutarea de răspunsuri la
marile întrebări ale lumii referitoare la raportul dintre
viaţă şi moarte, dintre realitate şi ficţiune, şi, nu în ultimul
rând, o desluşire, bineînţeles, aproximativă, a ceea ce este
după moarte, în lumea nefiinţei. Nici pe departe o rostire
lirică nu poate răspunde „prompt“ unor astfel de gânduri,
în schimb, poate nuanţa ipotezele sublimând incertitudinea vieţii. Aproape că nu este poezie în acest minunat
volum care să nu inducă asemenea secvenţe, fie că-i vorba
de imagini din viaţa cotidiană, fie că autorul antrenează
în text idei filozofice. Chiar şi atunci când inserează în
materia lirică umbre de ironie se păstrează nediluat conţinutul ideatic al poemului cât şi forţa mesajului. Memoria devine depozit etern al tuturor întrebărilor, calendarul „binelui şi răului din lume“, un „ exerciţiu de memorie“, curiozitatea nu-i decât o formă de sporire a incertitudinilor, un galop spre „dezamăgirea sensului“ vieţii,
deschiderea unei noi răni: „Poţi crede că numai Dumnezeu / are întotdeauna dreptate, / dar pentru asta ar trebui să ştii ce e dreptatea, / pe ce cale umblă ea înainte de
a ajunge la oameni, / cum i se sparge capul în fiece clipă,
cum stă la închisoare / şi doarme pe paiele mucede ale
unui grajd din Levant,/cum îi plânge un ochi iar celălalt
râde, / cum în sfârşit, trage carul la deal deşi boii / sunt
costelivi şi stăpânul mort demult. /Mereu cineva debarcă
dintr-un port / fără să fi călătorit niciodată pe mare, /
mereu cineva poartă un catâr de căpăstru / şi se opreşte
din când în când / să simtă răsuflarea boilor în iesle / în
timp ce pruncul îşi încearcă plămânii / repetând predicile
pe care nu le ascultă nimeni. / O, Oratorule, Iscoditorule,
Cărturarule, / pe orice tărâm te-ai opri / ascultă tulburarea glasurilor, ascultă murmurul demonic / al viitorului
nu miroase a pământ, /a ţărână umedă decât în această
patrie fără viitor / în care sensul se acoperă de toate putregaiurile / de toate rănile, de toate dezamăgirile sensului./“

Marcel Mureşeanu a ajuns la vârsta când orice călătorie retro face bine sufletului, reîmprospătând imaginaţia. Şi unde te poţi simţi mai bine şi mai lipsit de grijile cotidiene decât plonjând în visare şi extrăgând cu
penseta cuvântului din adâncul fiinţei numai acele secvenţe care să te tonifice, să-ţi creeze acel confort lăuntric, care să te împingă spre ziua de mâine cu mai mult
curaj, fără crispări şi obsesii efemere? Chiar dacă poezia de faţă nu îmbrăţişează acest ton, există în corpul
ei liric foarte multe supape de speranţă şi multă vioiciune. Orice furtună, provocată sau naturală, anunţă o
stare de linişte. Interesant e faptul că voiajul oniric are
reflexe în cotidian, cercul se deschide şi se închide „ de

la fereastra gării“, „din bucătărie“ sau „pe prispa unei
case din Hobiţa“, intrarea şi ieşirea din vis în cotidian
şi invers nu suportă împotriviri, devine un fapt firesc;
„apăs pe pedală şi piciorul nu suportă nici o împotrivire
/ Împing pedala şi piciorul iese din vis“. Poetul are forţa
imaginativă necesară să topească hotarul dintre vis şi
realitate, cuvântul face să dispară orice limită, să devină
parte comună a universului lăuntric, dar şi a celui astral.
Atmosfera creată e sub semnul credinţei. Până şi timpul este indicat calendaristic, cu cruce roşie: „ de sfântul Ilie, printre nori“.
Am în faţă o carte de versuri de-o aleasă ţinută grafică, purtătoare a unui suflu liric de-o candoare aparte.

M

CARTEA CU VISE
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Volumul are un titlu provocator: „Cartea de vise“, apărut în acest an la Editura EIKON, din Cluj Napoca. Poetul,
ajuns la vârsta „ deconturilor“, dă să-şi
recompună din cioburile amintirilor,
mai mari sau mai mici, traseul destinal, evitând să interpreteze în vreun
fel momentele tari ale vieţii, lăsându-i
cititorului dreptul de-a da… verdicte.
Reconstituirea „faptelor apuse“ este
puternic luminată de fitilul propriilor
sale sentimente, aprins la rândul lui
de amnarul emoţiilor. Bolul memoriei este plin de chipuri fără identitate
dar extrem de prezente în trecutul lui:
„se făcea că am urcat pe rând / 100 de
oameni în aceeaşi / clopotniţă / şi fiecăruia i-am spus: scrie ce vezi / şi ceea ce
simţi / cu celelalte simţuri!/ Fiecare s-a
grăbit să scrie / şi s-a făcut o carte mare
/de abia o putea duce / un măgar gras, /şi cartea aceea
a colindat / lumea, / iar acum o aştept să se întoarcă /
acasă“. Protagonistul călătoriei este chiar propriul lui
suflet, într-o hălăduire nestingherită în lumea viselor
extrăgând din masa, diluată de timp, inervată de emoţii
şi sentimente, doar imagini superbe, purtătoare de aură
lirică. Paradoxal, nicio urmă de resemnare în sufletul
poetului, niciun regret şi nici exprimări lacrimogene sau
siropoase care să stârnească milă. Marcel Mureşeanu
se vrea, şi chiar este, un visător demn, lipsit de prejudecăţi şi frisonări epidermice, îşi rescrie trăirile într-un
registru sobru, pe un portativ liric vioi, atins de autopersiflare şi ironii subtile, fără sentimente false sau de
împrumut. Emoţiile îi aparţin în totalitate. Chiar dacă
subtitlul volumului se intitulează bolgii, care se vrea a
închide interpretările pe circumferinţa celui de-al optulea cerc al Infernului, atmosfera surprinsă nu este atât
de infernală încât să-ţi taie respiraţia – micile ironii şi
autoironii detensionează trăirile iradiind unde de speranţă, mai ales că toate (re)trăirile sunt încorporate întro masă onirică, demnă de a fi decriptată pozitiv. Ecranul viselor este bogat şi nuanţat, cu multe reflexe în cotidian, într-o dispunere spectrală, plecând de la secvenţe
din copilărie, cu poticneli în adolescenţă, până la cele
mai năstruşnice fantezii. Aici stă originalitatea poetului.
Limbajul este unul normal, firesc, fără plombe livreşti
şi fără „sofisticării“ stilistice. Obsesia poetică este zborul, nu acel zbor romantic îmbrăţişat de poeţii secolului XIX, ci zborul planat ajutat de elice, acompaniat
de zumzetul motorului. Fandarea între real şi fantastic poate fi privită ca un exerciţiu firesc al imaginaţiei,
fără elan şi fără pregătiri pompoase. Poetul este adeptul
decupării tuşelor tari din peisajul oniric pus la dispoziţie de imaginaţie şi memorie şi al asamblării lor într-o
formă mult mai vizibilă şi mai vioaie cromatic, care să
provoace meditaţii şi nostalgii, dar nu din cele melodramatice. Câtă curăţenie şi naturaleţe pot exista într-un
asemenea poem: „Pe un câmp, la marginea pădurii, aripile, /mai jos, lângă pârâu, elicea, / la marginea lanului de rapiţă, motorul avionului, / iar carlinga în dreptul fântânii cu braţ; / rezemată de stejar, coada! / Toate

74

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

noi, parcă atunci ouate acolo! / Eu
n-aveam mare lucru de făcut / decât
să le adun laolaltă / să le îmbuc una cu
alta / şi să zbor spre Lacul Roşu / ca să
salvez Raţa Sălbatică. /Am refuzat să
încep / mai ales că fiecare dintre fragmentele acelea /se codea să mă asculte.
/ Am tras aer adânc în piept / şi-am
pornit în marş forţat / către Biblioteca
Parlamentului. /În urna mea, elicea
număra: /un-doi, un-doi, un-doi, treipatru! / Un gnom ieşi de sub unghia
ploii/şi se scutură, ca un câine ud, /pe
cămaşa mea imaculată.“
Pe acelaşi palier sunt dispuse imagini total paradoxale ca sugestie, asta
fără a provoca nici cel mai mic seism
imaginativ, fluiditatea textului rămâne
aceeaşi. Ei bine, tocmai flerul epic al
poetului, bine dozat în discursul liric
dă o aură de firesc textului. Forţa de a redimensiona
orice amintire după o decupare atentă din fieful memoriei şi de a-i da strălucire cu ajutorul celor mai obişnuite cuvinte spune mult despre abilităţile poetice ale lui
Marcel Mureşeanu. Parcurgând această carte, nu vei
găsi burţi sau noduri care să-ţi provoace disconfort pe
timpul lecturării ei, totul e sub o strictă supraveghere a
bunului simţ artistic. În orice registru ar scrie, poezia
lui Marcel Mureşeanu emană căldură, chiar şi atunci
când încorporează în materia sa lirică idei reci, aduse
de pe un palier filozofic. Când se opreşte să portretizeze
vreun confrate de condei, o face cu eleganţă şi subtilitate, abia poţi zări crochiul celui atins de suflarea cuvântului său; în schimb, poţi rezona sensibilităţilor acestuia.
Îl extrage subtil din visul obsesiv, îi pregăteşte cu amănuntul atmosfera de desfăşurare a tot ceea ce înseamnă
personalitatea „pozatului“, apoi îi dă drumul să se desfăşoare cât mai firesc în versurile sale aducându-l în sânul
propriei sale familii, alături de morţii lui dragi. Jocul
este unul superb. Lobo Antunes, marele prozator portughez, unic prin modul „dezlânat“ de a-şi scrie gândurile, este atât de atent schiţat încât i se face cel mai frumos portret spiritual, putându-se simţi prin orice vers
atmosfera tensionată din opera acestuia: „De trei nopţi,
noapte de noapte, / se repetă fenomenul ANTUNES: / o
albeaţă de ulm cu păsări / ne traversează odaia./ imaginea asta a înviat tot ce era mort / pe o rază de o sută
de metri: muştele /moliile, lupii de sare ai umbrelor de
pe pereţi,/ ce ies din icoane spre dimineaţă. /Fotografia bunicii mele se mişcă, aceea a tatălui meu singură
se curăţă / şi se luminează, surâsul lui străbate sticla /
ca o rază…/ Păsările lui Lobo Antunes plutesc deasupra mea, / în vreme ce stau întins în patul alb / şi simt
că şi el, acolo, în Lisboa, / respiră sacadat şi pieptul fără
apărare i se zbate. /Valuri mari se opresc la picoarele
sale / ca leii lângă tălpile dresorilor. / „E EL!“ zic valurile, răsună „ E EL!“ /Apoi depărtarea îşi adună pânza
de oţel / şi mă întorc în odaia scundă / unde păsările mă
aşteaptă să le spun / dacă va mai trăi sau nu, /dacă va
scăpa de cei trei agenţi / ai poliţiei secrete şi de bufniţele
ce se izbesc / în fereastra cămăruţei sale. / Dar eu n-am
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timp de povestit, / s-au lipit de mine toate bolile lungului
drum,/ n-am cu ce mă spăla de ele / ştiu că voi rămâne
mereu departe / de Antonio, Lobo Antunes, / că nu-l voi
mai întâlni niciodată / şi asta îmi dă siguranţa că suntem / la fel de singuri în univers / cum sunt eu acum în
cruntul vis / şi mătur cu mine camera, apoi balconul,/
apoi curtea, străzile murdare din putredul burg / până
când praful în nori albi se ridică la cer / iar „albeaţa de
ulm cu păsări“nu se mai vede./Pe pernă doar faţa boţită
a Visului. / O mască!“

Cred că un asemenea excurs oniric încântător şi l-ar
dori orice poet. În plus, Marcel Mureşeanu îi cere însoţire unuia dintre cei mai mari prozatori ai lumii. Sunt
convins că Lobo Antonio Antunes va fi material didactic pentru câteva secole pentru toată viitorimea de critici, ghemul scrierilor sale cu greu putând fi desluşit de
contemporani. Într-o asemenea companie şi cerul eternităţii e mai senin. Am să închei acest scurt excurs prin
poezia lui Marcel Mureşeanu interogându-l, folosindumă chiar de ale sale versuri: „–Şi toate visele astea le-ai
văzut tu? / – Unele de abia acum urmează să se întâmple!“

SUBSTANŢE INTERZISE

S

„Substanţe interzise“, ultima apariţie editorială a poetului Liviu Ioan Stoiciu, are un titlu mai mult decât provocator, chiar …halucinogen. Am citit-o cu sufletul la
gură, aşa pe nerăsuflate, în căutarea drogului. Ei bine,
însăşi poezia lui e asemenea unui stupefiant puternic,
nu este vers care să nu te halucineze, nu este imagine
care să nu-ţi inducă o stare euforizantă. Cu toate astea,
poeziile sunt fibrilate în adâncul lor de dese vertije apocaliptice. Tocmai în această bipolaritate exprimată pe
acelaşi registru liric, cu dublu efect asupra cititorului,
constă nebunia sublimă, extrem de necesară unui creator. Nu degeaba volumul a fost decretat de critică drept
cartea anului 2012. Dar să vedem cum îşi varsă năduful Liviu Ioan Stoiciu, pe ce partitură îşi exprimă discursul şi cum îşi consumă revolta faţă de propria-i viaţă
şi faţă de lumea întreagă. Şi prin acest volum poetul
rămâne fidel propriilor sale „persecuţii poetice“, nu se
desprinde de spaţiul ritualic, privit ca expresie fidelă
a matricei folclorice, şi nici nu face „valuri“ în materia
stilistică spre a impresiona, se limitează în a face mici
retuşuri la nivelul limbajului poetic. Tocmai, în felul
acesta poetul îşi păstrează rigurozitatea şi originalitatea, îşi schimbă doar sursa de alimentare renunţând la
mitologia rurală. Prin această fandare poetică, subtilă
şi sublimă, Liviu Ioan Stoiciu nu va putea fi acuzat niciodată de manierism, oricât ar încerca unii să spună că
poetul „nu poate să facă un pas în lături de la propriai manieră lirică“. Schimbarea imaginarului de la poem la poem, reinventarea unor noi „formule“ de catalizare a substanţei ideatice, primite din
zonele cele mai fireşti ale omenescului şi reaşezarea rezultatului obţinut
în tot alte capsule lirice ţin de măiestria unui alchimist liric autentic, pentru care metafizicul este ştiinţă şi nu
numai vorbărie goală. Aceasta este
„formula“ în care l-aş aşeza pe Liviu
Ioan Stoiciu în peisajul poeziei contemporane, e asemenea unui arbust
stingher vânjos, de care puţini se pot
apropia. Mulţi dintre poeţii generaţiei
douămiiste şi-au alimentat verbul din
periferia poemelor lui Liviu Ioan Stoiciu, încercând să le redimensioneze
prin fel de fel de şocuri – bineînţeles,
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păstrându-şi distanţa, din teama de a nu se contamina
de „haosul“ universului acestuia. E greu a grefa o autenticitate pe un corp în …creştere, nematurizat liric. Volumul de faţă poate fi privit ca un vulcan cu mai multe guri
de evacuare a lavei, exploziile se simt în fiecare poem.
Dar să vedem cum e înlăuntrul lor, acolo unde clocotul e mai evident: „Mă afund în interiorul meu, îngheţ
de frig, dârdâi, / pe zi ce trece mi se încetinesc mişcările,/ nu mai am nici un motiv să / ies la suprafaţă. Mă
rad, mă îmbrac frumos, nimeni nu / bănuieşte cât de
departe am ajuns. / Totul devenind anevoios de la o vârstă n-am noroc să mă mai bucur de nimic, se / apropie
staţia. Aici mă aşteaptă o mică alinare. O ţigancă: faceţi
magie neagră? Hai, conaşule, / trezeşte-te. Aici e? În jur,
basmale turceşti, legate / la colţuri lumânări aprinse, un
lacăt /deşurubat, fese dezgolite, pulbere, întunecime. Ce
caut eu / la tine? Ai plătit să-ţi dezleg de iubire, / că nu
mai vrei să auzi de…unde e,caută printre hârtii /scrise,
parcă ar fi pomelnice, păi şi noi facem /ce face popa…
cum o cheamă? Astea sunt pentru morţi, astea / sunt
pentru vii…“Iubirea are un caracter /ondulatoriu“Da?
Eşti o ţigancă inteligentă. Ţi-am citit / gândurile, conaşule./ Mestec, absent, grăunţe înmuiate în/ vin. Una câte
una amintirile îşi / dau duhul şi putrezesc. Îmi faci cu/
ochiul. Ura! Mă văd întins în pat. Plutesc / la doi metri
deasupra mea. Acum mor de cald, / nu mă mai afund,
acum mă înalţ. Şi tot aşa, până prind un / moment de
trecere, aştept aprobare.“
Poetul îl provoacă pe cititor la dialog, cerându-i ajutor în completarea
imaginilor: numai în urma unui astfel de demers interactiv se realizează
apropierea dintre emiţător şi receptor.
Acesta nu este singurul poem străbătut
de mai multe voci, supus unei polifonii induse prin antrenarea verbului la
timpul prezent; imaginile ce se succed
prin faţa noastră sunt cât se poate de
evidente şi vii, limbajul este unul firesc,
fără zorzoane stilistice. Este deja consacrată ideea că seva poemelor lui Liviu
Ioan Stoiciu este extrasă din realismul
magic rural, modalitatea de a o antrena
în fluidul postmodern şi de a ştanţa
cu propria lui personalitate lirică ţine
doar de extraordinarul lui talent. FoloHYPERION
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sindu-se de un limbaj frust, comun, fără nici un ambalaj specios, poetul lasă impresia că se află sub efectul
unui dicteu automat – sunt convins că toată masa lirică
este supusă la multe manevre până să ia forma ultimă
pe care ne-o serveşte autorul. Puţini poeţi au avut curajul să se apropie atât de mult de latura magică a spiritului acestui popor, să o întoarcă pe toate feţele cu atâta
dibăcie, să o performeze liric. Poate doar Marin Sorescu.
Numai că autorul volumelor „La lilieci“ şi-a lansat verbul
în grădina deja desţelenită, e drept, pe alt palier artistic, de genialul Constantin Brâncuşi, umblând mai mult
la efectele de limbaj. Liviu Ioan Stoiciu e primul arheolog liric din zona Moldovei ce are această îndrăzneală.
Iaca, în volumul de faţă găseşte în straturile adânci ale
exprimării noastre naţionale şi ritualuri ale altor etnii.
Poetul nu se limitează doar a poza ritualul, verbul său,
pe lângă faptul că redimensionează gestica supusă blitzului aparatului liric, îi accentuează aura amplificându-i
scenele tari. E imposibil de redat atmosfera halucinantă
din poemul „Sunt în exces“, vă garantez, merită toată
atenţia cititorului. Poemul are o plecare lentă, secvenţe
narative introduse în prima parte a textului par decupate
din orice sat din această ţărişoară, pe parcurs ce înaintează, verbul se încinge, imaginile câştigă în culoare. Cu
toate că este localizată ziua, aceasta fiind una de post,
lucrurile au loc în afara timpului, trecutul cu viitorul se
suprapun, atmosfera prinde viaţă în momentul când îşi
face apariţia euforizanta şi energizanta picătură bahică:
„… Dau din mână în mână / o sticlă de ţuică „ e trasă
de trei ori de mine, pe cuvânt“, /să fiţi sănătoşi, asta e o
băutură vindecătoare, te face / / să uiţi, te scapă dintro / furtună pe mare, „ te arde la lingurică“. Nu le mai
e frig, / dar ce-o fi cu autocarul acela pentru mănăstiri de nu / mai apare? Sigur n-am greşit ziua? Niciunul
nu-şi aminteşte / în ce zi este. Râd. Invocă energiile celor
şapte /Arhangheli. Sărut mâna pentru masă./ Ziceţi voi
bogdaproste. /Am păcătuit…Fiecare pleacă de unde a /
venit. N-a fost decât o ocazie să stea lângă pomul înflo-

D

rit, /şi-au dat întâlnire la întâmplare, unii vin din /viitor, alţii din trecut. Aşa trebuie să fie.“
Decuparea firescului din realitate, desfolierea lui până
la miezul magic şi apoi ambalarea într-un limbaj natural, fluid, neartificial, îl recomandă pe Liviu Ioan Stoiciu drept cel mai atipic şi original poet al generaţiei sale.
El nu confecţionează versuri, pentru el cuvântul e picătura care umple paharul trăirilor de zi cu zi ale omului
de rând, datoria morală a poetului fiind de a le sublima,
a le distila prin propriul său suflet pentru a le trage cu
atenţie în versuri. Operaţiunea îi reuşeşte extrem de bine!
Lumea lui e populată de vrăjitoare, magicieni, fantome,
strigoi. Nu-i deloc furioasă, e aşezată pe trasee ritualice preexistente, arhetipale. Şi unde nu-i umor, parcă
nu-i viaţă – poetul are grijă să picure din loc în loc sevă
umorală pentru nuanţarea imaginilor canonice şi înveselirea atmosferei ce dă uneori să aţipească. E un joc pe
cât de periculos, pe atât de interesant, rezultatul stă în
minunatele imagini ce dau vivacitate textelor. De remarcat bogăţia imaginarului poetic: secvenţele ce ţi se succed pe timpul citirii unui poem sunt încărcate cu fel de
fel de tonuri – de la cele groteşti, la cele mustind a inocenţă şi puritate. Să ne oprim asupra poemului care dă
titlul volumului. Tabloul e fermecător, excelează prin
acurateţe şi ironia fină ce inervează cu discreţie materia lirică: „Mişcări ale simţurilor, subtile. Îţi / pârâie sub
tălpi florile trimişilor din adâncuri, flori ale /copacilor
scuturaţi de furtună astă noapte, / într-o grădină. Grădină / a bunicului tău, găsit mort acum trei ani în coliba
/ lui de popas, jumătatea îngropată / în pământ, care
te sperie şi azi: calci înfiorată, ai năluciri, / cei ce vin pe
urmele tale vin bubuind / şi se succed pe urmele lor asemenea valurilor Mării Negre. /Cine sunt? Sunt / trimişi
ai substanţelor interzise, din adâncuri, în luna / mai.
Nu-s substanţe minerale? „ Sunt trimişi / ai substanţelor interzise“…Eziţi, ce faci, nu intri în colibă? / Intră: să
le vezi şi să le guşti, să le tragi pe / nas sau să ţi le injecteze, prin / fumul vetrei strămoşeşti şi prin licărirea flăcărilor, care le/ luminează chipurile înflorite.“

TALISMANUL SINGURĂTĂŢII

După lecturarea antologiei „Talismanul însingurării“, apărut la Editura „Princeps Edit“, din Iaşi, ca primă constatare, pot afirma fără rezerve că în poezia lui Tucu Moroşanu melancolia e prezentă, dar nu şi evidentă, poetul are
un dar personal de a edulcora clocotul sentimentelor şi
emoţiilor care-i zbuciumă fiinţa, inducând totuşi în expresia poetică o stare de linişte. Nu-i vorba de o linişte profundă, e ca liniştea de dinaintea furtunii. E un joc liric
matur, nu ştiu în ce măsură e controlat de conştiinţa poetică sau vine dintr-un impuls lăuntric. Voi încerca să motivez acest aprioric sentiment care m-a determinat să mă
fixez pe o asemenea concluzie. Poetul e un „ sălbatic“, în
cel mai frumos sens al cuvântului: îşi citeşte confraţii cu
frenezia unui sihastru dar nu răspunde în niciun fel modei
îmbrăţişate de aceştia, este un însingurat fără a fi niciodată
singur, mereu e în anturajul prietenilor, fie că îi sunt alături, fie că sunt în depărtări, îşi consumă harul poetic în cel
mai simplu şi modest mod, departe de civilizaţie, în mie-
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zul naturii, lăsându-şi sufletul să hălăduiască printre obcinile Bucovinei. Imaginarul poetic e unul de-o limpezime
aparte, neatins de niciun fel de suflu „postmodern“, e sub
spectrul curăţeniei primare, e ca un prunc ce abia începe
să gângurească. Cel mai bine se simte acasă, unde şi singurătatea e plăcută. Anotimpul preferat rămâne toamna: „La
marginea unei nopţi lascive / Adunaţi să tăcem împreună,
/ Toamna ne cumpără cuvintele / Surpându-se în păduri
/ Aproape de sângele nostru /În insula pustie, / Robinsoni
dregându-i singurătatea./Totuşi suntem acasă.“
Originalitatea scrierilor sale este incontestabilă, portativul liric pe care şi-a aşezat sentimentele, gândurile şi
emoţiile este într-o cheie pur personală, cu reflexe venite
din adâncul propriului lui suflet, nicidecum pigulite din
lecturi. Chiar şi atunci când se vrea impersonal, versurile
sale lasă în urma lor dâre de trăiri personale, generând un
spectacol „în doi“ de-o vioiciune aparte. Ca orice meditativ,
Tucu Moroşanu îşi încarcă bateria lirică şi din spaţiul oniric:
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visul îmbrăcat în metaforă devine credibil, impunând rivalitate realităţii; pădurea, bourii albi, stelele, fazanii „rumoresc“ atât în natură cât şi printre gândurile poetului. Cum singurătatea conferă
liniştea necesară creaţiei, Tucu Moroşanu îşi decupează din adâncul fiinţei –
cu acribia unui meşter popular – imaginile cele mai „naive“ proiectându-le
pe coala albă unde brusc câştigă o frumuseţe incomensurabilă. Gestul lui vine
atât de natural de parcă ar „tăia scaieţi
pe imaş“. Aş îndrăzni să spun că poemele sale sunt ecologice, nu au urme de
improvizaţii sau implanturi artificioase,
care să-l deranjeze în vreun fel pe cititor.
Dar să vedem ce găsim în golful memoriei sale: „Ca nişte corsari cărunţi deloc
temuţi / Vom acosta în golful memoriei
/ Insidios şi paşnic aducând / Belşug de
lacrimi în albiile secate / Pe obrajii pustiiţi ai mamei / Le
vom pritoci poveşti de prin grote / În care singurele comori
erau de fapt / Inevitabile amintiri plutind hieratic / Prin
gânduri fragede spre / Pădurile zburlite ca un cojoc fabulos
/ Pe umerii muntelui neîncăput în arca / barocă/ Atunci
când ne imaginam ţara / Adormită-n colinde sub zăpezile
de topaz / Şi încă mai simţeam sufletul ca un ogor / arat
/ În aşteptarea seminţelor calde.“
Nadirul şi zenitul, natura şi sufletul însingurat coabitează perfect în creuzetul liric, alchimistul nu face decât
să strecoare multă-multă visare şi să aştepte minunea.
Noua materie creată are adâncimea sufletului şi zburdălnicia naturii. Nu toate textele poartă amprenta singurătăţii, poetul răspunde des sentimentului de prietenie, cu
multă fineţe încondeindu-şi amicii de taclale. De exemplu
pe poetul clujean Ion Mureşan, zis Muri, îl simte ca pe un
tâlhar invizibil haiducind în grădina poeziei: „Cuţitul tâlharului invizibil / Ajungea delicat carotida. / După voce
părea pramatie bătrână /Uzată de plictiseală obosită /
Scoate tot ce ţ-a rămas în buzunarele sufletului! /Depun
easy pe caldarâm / Un fragment de altruism / Ceva generozitate expirată şi / Egoismul dolofănel nutrit / Multicolor, cu râvnă şi altoite iluzii. /De ce nu te arăţi? Poate
cădem la pace. /He, he, vrei să-l vezi pe dracu’, va să zică!
/Stiletul incandescent valsa viguros /Sfârâind prin întunericul îmbibat / De abur de urină şi alcool. /Cu dragostea
cum stai? Caută mai adânc! /Mare lucru n-a rămas după
/Câteva afurisite intervenţii chirurgicale. /Tânjeşte într-o
greoaie convalescenţă /Populată de ipohondrii şi năluci. /
Dar dacă eşti cine cred, ar trebui / Să cunoşti toate astea şi
să nu /Mai faci pe isteţul, că îl invoc /Ştii tu pe cine, şi de-o
auzi / Că ai jefuit ceea ce trebuia distilat /Aici, în această
mângâioasă crâşmă / În această binecuvântată noapte,
cu Muri, / Vei fi consemnat la puturosul tău domiciliu /Şi
s-o veșteji veşnicia focului / Timp în care gnomi raţionali
/Vor inventa alte flăcări, volens – nolens, / Pentru poemefringilide, lacome de / nenăscute, neconcepute senzaţii.“
Limbajul în care-şi îmbracă sentimentele este limpede,
lipsit de zorzoane sau expresii pretenţioase, dar nicidecum
unul simplist. Mesajul e unul sincer dar nu şi frust, poetul
preferă comunicarea „directă“ cu cititorul în detrimentul
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locurilor comune, mesajul e trecut prin
zeci de filtre metaforice. Trăirea autentică, decupată din miezul singurătăţii şi
apoi încorporată în cuvânt are valoare
de talisman. De aici şi titlul antologiei.
Cam din această perspectivă trebuie
citită poezia lui Tucu Moroşanu. Singurătatea e o sursă fertilă de inspiraţie
pentru orice creator; inclusiv autobiografismul are mai multă limpezime în
poezia domniei sale. Emoţiile şi sentimentele ce se cer încorporate în poeme
pleacă din adâncul fiinţei nepervertite,
neatinse de prejudecăţi care pot perturba trăirile modificând percepţia realităţii lăuntrice. În intimitatea naturii şi
rugăciunea are un alt ecou, e mai bine
primită de Dumnezeu. Când mediul de
oxigenare al inspiraţiei este afectat şi
ruga prinde un ton aspru: „Îndură-Te,
Doamne, de păduri şi de luncă, / Nemernici de tot soiul le
decimează-ntruna. / Nici nu se cunoaşte din a cui poruncă
/ Chelesc munţii şi dealurile şi se întinde duna / Şi Tu ne
cerţi pe noi cu grindină şi vânturi, / Puhoaiele-n nemilă
ne mână satele-n aval, / Sălaşele noastre înţărcate pe sâni
suri / De piatră, adesea cu urgie lovite mortal. / Învaţăne,Doamne, să ne păzim de rele,/ Că locurile noastre încă
ţi-s dragi şi Ţie…/ Şi iartă-i pe aceia ce-au cutezat să-nşele
/ Bunăcredinţa noastră şi-a Ta mărinimie.“
În simplitatea lui, acest poem, exprimat deliberat întrun limbaj comun, radiografiază o realitate crudă. În oglinda
singurătăţii sale se reflectă până şi boala de care suferă societatea contemporană. Nu e singurul poem cuplat la realitatea dură din preajma noastră. Spre deosebire de mulţi
poeţi, în special cei înregimentaţi generaţiei douămiiste,
Tucu Moroşanu nu se foloseşte de abjecţiile sociale ca ferment liric şi ca pretext al lehamitei de sine, ci pozează mizeria exemplificând-o ca pe ceva nenatural. Poetul are harul
de-a rotunji, la modul cel mai natural, poemele; citindu-le,
nu simţi nici cele mai mici asperităţi pe conturul imaginilor, metafora curgând asemenea unui râu de munte. Când
simte că prea multă sobrietate face rău materiei lirice, de
îndată aruncă în jocul poetic mici ironii. Vă las în compania unui poem superb, încărcat de concret, ironie şi dumnezeire: „Acum mă îndeamnă să trec /Să nu mă văd să nu
mă aud / De parcă spiritele ar tropăi /Ar fluiera ori ar da
bineţe /Şi-ar cere ţigări de la întârziaţi / o iau de la şcoală
şi dacă / N-aş fi atât de imaterial / L-aş întreba pe domnul
de biologie / Ce mai face apropos / de evoluţie şi de materialism / Că eu pe veşnicele plaiuri / N-am întâlnit picior
de suflet / Provenit din maimuţă / Dar mai tare l-aş speria / În drum spre biserică / Pe frizerul care mă scalpa /
Cu sadism pe vremea când / Eu aveam ceea ce el nu avea
/ Păr adică iubită (pe fie-sa) / Şi cu vreo trei ani mai mult
/ Decât degetele deţinute de băcan / Întors din prizonierat fără un membru. / La prăvălia scuturată de senzaţii /
M-aş interesa cine mai bea /Din pădurea mea retrocedată
/ Doar cu părintele aş tăifăsui / Un litru de vin popesc / De
care ştiu eu că i-a plăcut / Şi multe ar mai fi de făcut /Aş
aburi şi prin alte fericite locaţii /Dar el ca şi cum m-ar lua
de ureche / Mă îmbie să nu aud / Să nu mă văd / Să trec.“
HYPERION
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Vasile SPIRIDON

U

Crucea de lângă izvor

Universul imaginar al volumului Poeme din sărbătoarea Nebunului, semnat de Vasile Iftime, este modelat de factorii de mediu, aşa cum roadele date în pârg
ale livezilor conţin seva solului ce le-a hrănit prin
rădăcini trainice. În acest sens, Epilogul cărţii este
grăitor: „Am semănat livadă în cer/ mi-am zis/ voi
culege fructe astrale din palmele lui Dumnezeu/ până
atunci/ faceţi linişte/ nu-mi treziţi ramurile din înflorire”. Întrucât poetului nu îi plac limitele şi sincopele
ivite pe fundalul cosmic, matca sa metaforică cea mai
largă o alcătuieşte afirmaţia plenară a zborului prin
perdeaua subţire a azurului, în timpul căruia realul
îşi împrăştie culorile şi mirosurile printr-o curgere lină. Dar speranţa salvării (în sensul originar de
mântuire) poate veni şi de la ploaia
marii îndurări divine la acest iubitor de îngeri şi de peisaje paradiziace, la acest rostitor al unui patos
fără de răzvrătiri necuviincioase.
În poemele, cu versuri scurte,
ale volumului de faţă regăsim imagini ce traduc inconsistenţa, fragilitatea, evanescenţa, asemenea
unui ecou al fiinţei trecătoare prin
lume. Prin urmare, i-materialităţile
preferate sunt de natură fluidă, ca
şi cum realul nu ar îndrăzni să se
stabilizeze în contururi decise. Dornic să comunice indecizia rânduie
lilor inaugurale şi să corecteze fluiditatea şi imprecizia tuşelor, poetul
recurge la o geometrizare a arcului
de cerc („te rog/ nu privi soarele-n
ochi/ vei naşte curcubeul”). Meta-
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fore ale curgerii, ale întrepătrunderii, ale interpenetrării, împreună cu prezenţa începătoare şi tămăduitoare
a izvorului, îi „fluidizează” versurile lui Vasile Iftime.
Alături de izvor, dar şi de lepădările botezului, o prezenţă tutelară de-a lungul prezentului volum este
crucea. Din moment ce fericirea nu se împarte la
crucile drumului, chipurile fiinţelor se estompează în
preajma crucii, drumurile se şterg, întrupările fizice
se risipesc în cele patru vânturi. Suferinţa difuză se
exprimă în notaţii deloc crispate, cu motivul christic
al răstignirii imaginat în transpunere „comparativă”
în spaţiul moral profan: „Eu sunt fiul sângelui/ tu eşti
fiul tatălui/ între noi/ singura diferenţă/ sensul curgerii/ eu duc de
mână/ o femeie/ tu duci de mână/
o cruce/ în jurul nostru/ se închide
cerc/ între un cer de pământ/ şi un
pământ/ plin de cer/ de asemenea/
singura diferenţă/ sensul/ ţipă”.
Astfel, viaţa este metaforizată
ciclic şi înfăţişată cum se dezvoltă
în trepte: „circuitul lacrimilor/ în
natură/ fără natură/ iubito/ izgoniţi din mersul ţărânii/ să plângem
păduri/ curgeri verzi/ pe ambele
maluri ale sângelui/ între pleoapele
norului/ şi pleoapele omului/ curcubeu/ însetat de fântâni”. Convinsă
fiind că „la început/ a fost dragostea/ apoi omul”, vocea lirică nu are
„dicţie” pentru însingurare, ci pentru trăirea în cuplu conferită fiinţei pe cale genezică: „a spus să fie
lumină/ şi s-a făcut dragoste/ un fel
de trecere/ a unuia prin altul/ pre-
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cum pasărea/ prin aer/ precum focul/ prin cărămidă/
precum soarele/ prin pâine/ este astfel de vreme”.
În manieră compensatorie, poetul îşi închipuie un
sistem de comuniune între existenţa lăuntrică şi cea
exterioară, un echilibru al cărui nume este credinţa
şi a cărui funcţie este de a face posibilă comunicarea
în extincţie sau de a conferi o notă de armonie în vremea autumnală a fiinţei predispuse la culesul nopţilor. Chiar dacă pulsiunile thanatice îşi fac simţite prezenţa (când l-au îngropat/ cineva i-a întors/ ceasul/
primele două ore/ i-a fost frig/ mai târziu/ pământul/ a început să-l/ numere), această drămuire temporală a precarităţii fiinţei primeşte – în virtutea unui
principiu al echilibrului – replica unor accente suave.
Firea stenică a eului liric nu se lasă pradă pornirilor de descompunere printr-o deznădăjduită rarefiere
a percepţiilor, printr-un curent al destrămării pe care
spiritul îl împrumută cu predilecţie mediului teluric.
Toată cazuistica epurată în viziune rămâne, inevita-

bil, tributară unor tipare mai vechi, bazate pe polaritatea cer – pământ, lumină – beznă, bine – rău, îngăduit – interzis, proprii poeţilor cu apetenţă duală şi al
căror suflet se înmoaie în lumina celestă şi în umbra
lăsată fatalmente de aceasta.
Graţie unei lăuntrice propensiuni spre puritate şi
unei componente eterate a sufletului, Vasile Iftime
îşi exprimă în volumul Poeme din sărbătoarea Nebunului poziţia faţă de (uni)vers cu o gravitate ce nu
este chiar propri(c)e generaţiei mai tinere de poeţi.
Cuvinte-cheie precum „înger”, „lumină”, „sânge”, „clopot”, „os”, „piatră”, „rădăcină” vădesc la el un imbold
venit din adâncuri, în afara oricărui program generaţionist, ce pune la cale dificila metamorfoză a datelor
realului în discurs poetic. Cu alte cuvinte – ale poetului – „versul mi-a copiat/ viaţa/ într-un proces-verbal/ fără titlu/ se tace”.

Geo VASILE

Maria Calciu sau
seminţele de aer ale
limbajului

R

Rădăcinile scrisului Mariei Calciu le-am putea găsi în
arta poeziei aşa cum au conceput-o truverii provensali în veacul al XII-lea, ca parte a culturii ambiguităţii. Cu fiecare carte, inclusiv cu aceasta, a unsprezecea, Ochii din fulger, Maria Calciu dă glas unui episod dintr-un serial al viselor ratate, scrise pe nisipurile mişcătoare ale mirajelor, ale acelei „tragedii a
nedesăvârşirii” pe care şi-o reproşa, trăind-o, însuşi
Michelangelo în puţinele sale sonete. Cărţile de poezie ale Mariei Calciu sunt o oglindă a luptei cu opiniile comune şi prejudecăţile despre poezie. Poeta, în
rarele sale mărturii publice, nu pregetă să-şi revendice obârşia la şcoala numită Nichita Stănescu-Aurelian Titu Dumitrescu sau Ion Barbu-Gellu NaumGherasim Luca-Virgil Mazilescu.
Cu riscul de a ne repeta, vom spune că e vorba de
o poezie epico-dramatică, de o poezie greu accesibilă,
ascetică, oraculară. Eroul liric operează simultan cu
concepte şi metafore interşanjabile. Chiar titlurile
majorităţii poeziilor din volumul invocat sunt revelatorii: fluturi de nisip, cheile din mare, coroană fără
copac, venin de plin vopsit cu ambră, palme de lună,
sidef din carul mare, ecouri multicolore etc.
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Poetul ultimelor
decenii transferă
în cuvânt semnul
unui contratimp,
al unei dizarmonii, al unei nefericiri ( il male di
essere, cu o expresie celebră a lui Montale, sau cu un
titlu celebru al lui Cioran, l’inconvenient d’etre né) ce
aparţine unei generaţii care a pierdut prea multe trenuri; unele versuri ies la rampă ca un fel de mea culpa
plin de patos şi, complementar, ca dorinţă de mântuire printr-o necontenită luptă cu propria inerţie, cu
omul cel vechi din noi, amintind de biblica luptă a lui
Iacov cu Îngerul.
Ochii din fulger înseamnă altă vârstă poetică sau
momentul adevărului când realizezi că n-ai fost cel
care te credeai, cel ales sau magicianul, de pildă, şi că
între puterea noastră de a iluziona şi realitate, realitatea învinge întotdeauna: “De mult/nu mai creşteam din
gândul meu/scântei cu umbră de petale/pe care mai
apoi/lipite sau legate/să le adun făclii/de-o parte şi de
alta/a drumului ce pod părea/a fi umbrit sau chiar crescut de zid-părea/ ştiind să pară aşa cum doar ştia/c-ar
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trebui să fie-“. Maria Calciu pare a spune: dacă între
magie şi realitate aceasta din urmă are dreptate, e cu
atât mai rău pentru ea. Poezia are resurse inepuizabile de revenire, dovadă că: “Aveam sub gândul liber
ce mă veghea din nor/o ultimă petală/-rămasă tot de
demult- /din care aş fi vrut să-ţi fac un strop de alb/
întreg/ - şi nu doar cum părea-/Dacă ai fi venit să mă
aştepţi în zid”.
Poezia e făcută din substanţe insesizabile, aproape
imateriale ce se confruntă cu terifianta perspectivă a zidului, a fiinţei poeziei, implorând, împânzind şi populând zidul, simbol al
materiei brutale, inerte, opace,
inexpugnabile. In contra “zidului” se scrie poezia Mariei Calciu,
memorie în mişcare a unei epoci
şi trup al poetei ce scrie vărsând
cerneală digitală totuna cu sângele. Versurile Mariei Calciu oferă
o logică ce de-temporalizează
gândirea şi fiinţa, şi de-materializează realul dobândind astfel o
percepţie a lucrurilor, a omului,
a lui Dumnezeu în afara temporalităţii şi a realităţii, altfel spus
sub specie eternitatis. Aceasta ar
fi una din tentativele de înţelegere
a textului poetic sigilat sub genericul Ochii din fulger, asemănător
şi totuşi diferit de la carte la carte.
Un text ce proiectează discursul
epic, liric, monologic sau dialogic-colocvial, nu în opoziţie cu timpul, ci dezlegat de
timp, oferindu-i şansa integrării în devenire: eşafodajul cărţilor Mariei Calciu, structura lor de rezistenţă
rezidă în caruselul de fabulaţii, nelinişti, viziuni delirante şi contrastive ale figurativului, totul fiind gândit sub zodia devenirii.
Căci timpul este o undă ce ne alunecă printre
degete, imperceptibilă, iar limbajul însuşi este o manieră de a împietri ceea ce nu încetează pururi să ne
scape. De-aici şi nevoia de a descoperi un alt limbaj,
deschis devenirii, eventual unor mesaje amintind
de versetele lui Michel de Nostredame. Doar acesta
poate exprima enigma ce suntem pentru şi faţă de noi
înşine. Vom da un citat mai amplu din poemul “Pete de
culoare”: “Deşi îţi plăcea să le admiri supleţea/ uneori
inocenţa sau numai viteza cu/care mergeau ori chiar
alergau/pe vârfuri/prin tine/că abia aveai loc să rosteşti o silabă/din numele uneia doar/că împinsă din
spate de alta îndată/era//Nu-ţi erau totuşi de-ajuns/
secundele/pentru a lega cu ele/două chei/ori ziduri din
tine (...)/Dar nici minutele/oricât de multe secundeizvoare/ar fi primit în ele/nu puteau să devină/vreo
umbră de pod/pe urma din tine (...)/Erau doar un şir
de/ferestre închise spre zile/primindu-te în grabă/
căci te credeau mereu/atunci când le spuneai/că vor
rămâne ore de vei ploua în ele/cu/ploaie de minute.
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Iată acum epilogul acestei succesiuni de teze şi antiteze: “Plecând din zile/dintre ore/din zile alergând
sub ani/întors apoi între secunde//N-ai mai privit deloc în urmă/spre a vedea că niciun/pod/nu-ţi
mai trecea de mult/prin nume”. “Subiectul” poeziei
Mariei Calciu este o perpetuă depoziţie existenţială
a unui misterios protagonist-actor şi poet în totalitatea relaţiilor lui cu natura, cu semenii, cu Dumnezeu.
O depoziţie din care nu lipseşte conştiinţa finitudinii
ca exaltare a vieţii. Autoarea nu
impune propria grilă de lectură,
ci lasă cititorului şansa, de-a lungul acestui spectacol de semne,
vis şi sunet, de a fi printr-un fel
de lectură comparatistă interpretul propriei experienţe existenţiale.
Stilistic vorbind, Ochii din fulger oferă aceeaşi scriitură a spiralei infinite, a fluxului şi refluxului, a plinului şi golului, a clarobscurului, a dulce-amarului,
osmoză-simbioză, cultivă aceeaşi muzică intraverbală a literelor şi silabelor, dând parcă mai
mult spaţiu figurilor plastice şi
cromatice în corespondenţă cu
cele sonore în savante sinestezii
tip:”scântei multicolore toate şi
toate aburinde” sau “Mă dureai
cu lumina aceea/topită/întruna
curgândă spre negru/spre sec/
din care mimai că mă priveşti/
Dar mă obişnuisem atât de mult/cu trecerea ei/încât
uneori iarna/când îmi era frig mă duceam până în/
cel mai îndepărtat nord al uneia dintre/ultimele mele/
întrebări/inevitabile/cu răspunsul dinainte ştiut//Pentru a te vedea”. Un alt exemplu în acest sens: “Muzica
albastră/n-a încetat să cânte/Cânta însă tăcând/Cânta
şi mai Albastru/ Albastru către Alb”.
Maria Calciu îşi apără şi prin acest recent volum
de poezii demnitatea propriei slăbiciuni, preschimbând în cuvinte lacrimile ce nu contenesc a curge din
ochii naturii, ale zeilor şi fulgerelor. Cuvinte ce absorb
şi restituie o profundă tensiune a fiinţei ascultând de
multiplele imbolduri ale existenţei. O tensiune ce răsfrânge toate acele procese interioare ale convieţuirii
umbrelor şi luminilor. Pendulând între suprarealismul uneori extrem (citez: “un Adânc nu se poate uita
în aceeaşi/oglindă/cu fluturii negri”), orfism şi onirism, scrisul Mariei Calciu se poate regăsi şi în această
artă poetică: “Veninul dulce-amărui/ce decupat părea
prin alb/ar fi deschis orice târziu/ar fi străpuns orice
devreme/prin care te-ar fi dus să guşti/din orice gol
adânc ori plin/din orice prag/din orice palmă ce numai
mirosea a alb/până ai fi crezut că guşti//Acelaşi gust
dulce-amar//Ca astfel primul dintre gusturi/care închis
părea întruna/să pară doar gustat ca ambră”.
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Vlad ZBÂRCIOG

Poezia lui Adrian Alui Gheorghe
şi codurile lăuntrice ale existenţei

P

Poetul Adrian Alui Gheorghe şi-a propus, în volumul
său Omul giruetă, să elucideze „viaţa lumii”. A selectat cu această ocazie 55 de poeme – numărul de ani pe
care i-a împlinit în 2013. Aflăm din „Fişa de dicţionar”,
alcătuită de cunoscutul critic literar Vasile Spiridon, că
poetul s-a născut pe 6 iulie 1958, la Grumăzeşti, judeţul
Neamţ; a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, specialitatea Română-limba
Latină. Este doctor în Filologie (2004), deţinător al Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer, grad A, acordat
în 2010. Din 2005 – Cetăţean de Onoare al municipiului Piatra Neamţ, laureat al mai multor premii literare de
prestigiu…
Ei bine, poetul are o biografie şi o bibliografie bogată,
scrie o poezie „cu destul spectacol de idei
şi atitudini, cu bogăţie de referinţe critice
post-structuraliste” (Răzvan Voncu), o
poezie care subliniază „calitatea estetică
şi morală” a autorului, o poezie apreciată
atât de critica literară, cât şi de cititori.
Desigur, nu întotdeauna şi nu fiecare dintre noi avem capacitatea de a descoperi,
de a identifica lucrurile, stările, momentele care compun viaţa noastră, mai ales
de a pătrunde dincolo de real, în subconştient sau, altfel zis, în lăuntrul fiinţei şi
a le transforma în poezie.
Adrian Alui Gheorghe este unul dintre poeţii care „urcă o autentică Golgotă
a cuvintelor”, conturând, cu fiece poem,
piramida vârstei, dar şi a destinului, totodată, elucidând o biografie literară particulară, conturată într-un univers de
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cuvinte de un lirism subtil, sprijinit de metafizică, dar şi de
o „trăire autentică” a realităţilor. Poetul trăieşte lucrurile,
stările la temperaturi înalte ale sensibilităţii, îşi topeşte în
cuvinte emoţiile, neliniştile, înţelegând că omul e mereu
„sub vremi”, că scriitorul „operează pe suflete”, de aceea
conştientizează că tema de bază a unui scriitor adevărat
este „lupta dintre bine şi rău”. Şi aşa cum cartea este „un
fruct din pomul cunoaşterii”, la fel şi rostul omului (al scriitorului în deosebi) este de a căuta „un sens lumii în care
a intrat din „neatenţie”. Spunea într-un interviu că „sensul
vieţii e unul singur: regăsirea drumului care să ne ducă înapoi în paradis. Deşi foarte puţini sunt cei care îl regăsesc.
Artistul are o şansă în plus”. Reflecţiile sale asupra existenţei sunt de natură lirico-filosofică, poetul considerânduse oştean pe „câmpul de bătălie”, el priveşte cu ochii minţii şi ai sufletului deopotrivă „atacurile” ce au loc înlăuntrul
fiinţei: „Dar lucrurile nu se opresc aici.
/ Uneori morţii din mine se mai ridică
şi atacă / o fac cu ultimele lor recunoaşteri publice; / dar patria lor nu e întotdeauna şi patria mea / cum cauza lor nu
e întotdeauna şi cauza mea…” Această
„asumare” a „durerilor lumii” este cu
atât mai palpabilă, mai concretă, cu cât
„dramatismul” trăirilor interioare, eventualele „lucruri grave” care „izvorăsc de
undeva” ne afectează existenţa, rădăcinile, lipsindu-ne de ceea ce avem mai
scump – memoria şi, prin urmare, de
amprentele prin care suntem legaţi de
„spaţiul originar”.
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Conştient că se află „în solda negustorului de timp, cel
care cumpără fără discernământ clipele tuturor”, poetul
încearcă să-şi reîntoarcă „paradisul pierdut”, explicând
fiului (cititorului) relaţia „timp, viaţă, eternitate, virtute,
onoare, pe care le „evaluează” în dependenţă de starea de
moment sau de realitatea din jur. Pe lumea asta se petrec
lucruri grave care-l pot afecta şi pe care nu i le poate explica
„pentru că ele sunt ca apa fântânii, tot izvorăsc de undeva /
fără să ştii unde se duc…” „Dar, fiule, zice poetul, pe lumea
asta nu-i nimic sigur, nici simţurile tale / care râd ca prostănacele în faţa năvodului de lucruri din jur, / de limba
oceanului pe care dormi, / pe care ţi-ai făcut adăpostul,
/ cu urechea stearpă de muzică / ademeneşti cocostârcii
– / din speranţa vieţii în inocenţa morţii…” (Omul giruetă). Este un monolog saturat de emoţii, de trăire autentică, de „căutare, spaimă şi dragoste”, poetul amintind că
nu e în firea omului să cedeze, că menirea poeziei este să
convingă că dincolo de neliniştile vieţii există speranţă,
există memoria strămoşilor care ne mobilizează, ne face
să visăm eternitatea…
E cu totul specifică poezia lui Adrian Alui Gheorghe.
Inconfundabilă. Saturată de metafore şi simboluri, de
reflecţii inedite, dar şi plină de suflu vital. O poezie în care
liricul se întrepătrunde cu filosoficul, uneori de o luciditate şi prospeţime „necruţătoare”, alteori de o complexitate
parabolică, întotdeauna însă echilibrată de morfologia şi
sintaxa versului. Poetul nu inventează. Elucidând aspecte
de viaţă, el încearcă să „aducă” poezia în albia autenticului,
adică a vieţii de zi cu zi. „Priveşte în ochi” realitatea, „aşa
cum te uiţi într-o lacrimă”, încercând să vezi în ea „fundul
oceanului”: Dacă ar fi să judec după cât am / mers pe orizontală, unde am ajuns, / ce orizonturi se întrevăd de după
/ pleoape / ar trebui să fiu mulţumit: // şi în sus, printre
nouri, / am ajuns destul de departe; // şi în jos am ajuns
/ până pe fundul prăpastiei; // în ceilalţi, ca un glonte de
argint, / am pătruns inimaginabil de adânc; // numai în
sine plutesc precum / o bucată de plută deasupra apei, /
nu pătrund nici măcar cu o unghie.” (O bucată de plută).
Am adus acest poem pentru a demonstra că poetul nu
este un simplu trăitor (privitor) al realităţii cotidiene. El
simte cu inima, priveşte cu sufletul totul ce se petrece în
jur, distanţându-se de sine, de propriul „eu”. Pentru poet
viaţa e „căutare, spaimă şi dragoste”, „trăire autentică” în
numele luminării, promovării adevărului, frumosului,
autenticului, deşi ştie că „pe lumea asta nu-i nimic sigur”.
Poetizând „cenuşiul cotidian”, autorul îl însufleţeşte, îl
metaforizează sugerând ideea că pe toţi „ne leagă poezia
/ şi o oarecare suferinţă a inimii care pompează sânge /
pentru un întreg univers”.
Există în această poezie multă emoţie, autorul mizând
mai mult pe trăire, pe sentiment, împletit cu raţionalul,
cu metafizica, uneori cu mitul. Este o poezie a neliniştii care vine din spaţiul interior, din lăuntrul fiinţei, din
înţelegerea şi asimilarea adâncimilor de simţire existenţială ale neamului.
Nicolae Manolescu menţionase la începuturi că Adrian
Alui Gheorghe „este un poet adevărat, cu o notă personală rezultată din combinaţia de banal, prozaic, cotidian
cu o fantezie a metaforei care merge de la „decadentismul” bacovian, simbolist până la insolitul suprarealiştilor”. Pe parcurs, poetul şi-a adâncit căutările, poezia evo-
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luând în complexitate, în rafinament, în densitate de simboluri, în adâncime de idei.
Puţini poeţi de la noi au coborât atât de adânc în miezul lucrurilor, în catedrala fiinţei. În poezia lui Adrian Alui
Gheorghe cugetării, raţionamentului îi ia locul pe neprins
de veste parabola, simbolul, poetul încercând să echilibreze
lucrurile, stările, trăirile, amintind, totodată, că „Dumnezeu şi timpul merg până la capăt” şi de aceea omul nu trebuie să dispere. Faptul nu va să însemne că Adrian Alui
Gheorghe face o „artă moralizatoare”. Aflăm de la Kant
că „nu există geniu fără morală şi, implicit, nu există artă
fără morală”. Adrian Alui Gheorghe ştie să echilibreze
aceste categorii/aspecte: artă şi morală. „Nu există poet
care să poată ocoli decisiv romantismul, scrie într-un eseu
poetul. Există în fiecare om o sete de absolut, combinată
cu o frică de absolut”. Mai mult decât alţi poeţi contemporani, Adrian Alui Gheorghe este preocupat de binomul „minte – inimă”. De fapt, de căutarea unui echilibru
între ele. „Cuvântul este măsura. / Calculezi, vezi de câte
ori încape viaţa ta / în viaţa celui de alături, / rămâi pe
gânduri: / restul e mai mare decât întregul…” (Cuvântul).
Aflată la joncţiunea dintre real şi ireal, dintre vis şi
realitate, poezia lui Adrian Alui Gheorghe provoacă o
stranie, dar, totodată, o miraculoasă vrăjitorie, mai ales
prin armonia dintre sentimental şi raţional, prin singularitatea trăirii, dar şi printr-o „religiozitate” relevantă,
completată de sentimentul sacralităţii. Poeme ca Îngerul
căzut, Femeia din miez de pâine, Nici adevărurile nu ne
mai fac liberi, Despre golemul uitat în tramvai, Un milion
de motive pentru care nu poţi muri acum, Metamorfoza,
Cântece de îngropat pe cei vii, Poetul bătrân îşi declară
faima (dar şi altele) poartă în sine amprenta unor texte
aflate dincolo de genul îmbrăţişat. Autorul încearcă să
descopere „punctul originar”, codul lăuntric al existenţei, apelând la complexitatea de idei şi trăiri, la dramatismul stărilor şi utilizând diverse procedee, stiluri şi varietăţi ale registrelor lexicale, dar mai ales, apelând la „realismul” parabolei şi „aspiraţia către transcendent”. Parabolicul, misterul, ironicul, miticul, dar şi tragicul, uneori
divinul le umple de esenţă estetică şi filosofică, de echilibru şi plasticitate neordinară. Fiindcă poezia lui vine
dintr-o mare cultură poetică, asimilată pe parcurs de ani,
dar şi dintr-o cunoaştere a realului, adică a vieţii, dintr-o
luciditate a gândirii, cumulată cu o sensibilitate şi o profundă religiozitate. Dar şi dintr-o întrepătrundere, contopire dintre real şi transcendent. Mai adăugăm aici o deosebit armonie dintre „formă” şi „fond”. Pentru Adrian Alui
Gheorghe a scrie este egal cu a suferi – o suferinţă plăcută, necesară, de care nu te poţi lipsi sau despărţi.
Recunosc la încheierea acestor note, că multă vreme
după ce am terminat lectura cărţii nu am putut reflecta
asupra ei. Am avut nevoie de o relectură pentru a-mi
ordona gândurile, întru a-i pătrunde structura complexă
şi a-i înţelege subtilităţile şi „trăirea autentică”, dar şi „neliniştile metafizice”. Astăzi pot afirma că poezia lui Adrian
Alui Gheorghe se contopeşte cu fiinţa-i, alcătuind o
structură complexă de trăiri, sentimente, idei. De fapt,
este aerul, expresia „înălţării înlăuntru”, sau cântecul inimii, prin care poetul construieşte poduri spre sufletul şi
raţiunea cititorului, având ca model purificatoarea lumină
a memoriei, a rădăcinilor…
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Victor TEIŞANU

Lucian Valea: OPERE

O

(6 volume, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2013)

O primă ediţie de Opere, în 6 volume, de Lucian Valea,
pe baza cărţilor antume şi postume ale scriitorului, dar
şi a manuscriselor puse la dispoziţie de către familia sa,
apare, după decenii de aşteptări, la Cluj-Napoca, sub
îngrijirea bistriţeanului Mircea Măluţ. Din capul locului trebuie precizat că avem de-a face, deocamdată, doar
cu integrala volumelor scrise de Lucian Valea şi nu cu o
ediţie critică, aceasta rămînînd încă un deziderat pentru
viitor. Oricum, dacă ne e permis, presupunem că nişte
note şi comentarii din partea criticului Mircea Măluţ,
pe marginea fiecăruia dintre cele 6 volume, precum şi
selectarea mai multor referinţe critice, ar fi oferit cititorului nefamiliarizat cu literatura lui Lucian Valea, reperele necesare pentru înţelegerea operei şi contextului
istoric. Îngrijitorul Operelor se adresează totuşi cititorilor săi cu o scurtă, dar folositoare, notă biobibliografică în deschiderea primului volum, şi cu o alta, de
data aceasta „sentimentală“, în volumul al doilea. Spre
surprinderea noastră din textul biobibliografic lipseşte
menţiunea despre prima ediţie a Oamenilor pe care
i-am iubit, apărută la Ed. Junimea din Iaşi, în 1977.
Publicarea Operelor lui Lucian Valea este fără îndoială, cel puţin pentru noi, un eveniment editorial important.Căci scriitorul năsăudean se numără printre marii
nedreptăţiţi ai literaturii române, iar acest efort de reconsiderare critică şi de repunere în circuitul literar nu
înseamnă decît un firesc act de justiţie morală. Valea
face parte din generaţia războiului, cînd multe talente
literare afirmate sau în curs de afirmare s-au risipit, mai
cu seamă sub tăvălugul politic de după 1945. S-a întîmplat ca tînărul poet, pătruns de sincere elanuri patriotice, să considere utilă înrolarea sa într-un soi de rezistenţă pentru cauza Ardealului, care tocmai fusese sf îrtecat de ocupantul hortist. Ca un veritabil ardelean din
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ţinuturile grănicereşti, Valea s-a lăsat repede contaminat
de spiritul civic, asumîndu-şi, precum Goga altădată, o
misiune de luptător, cu armele scrisului, aşa cum procedase de fapt o bună parte a intelectualităţii acelor ani.
Numai astfel se explică localismul şi energetismul poeziei sale de început, care, din raţiuni socio-politice, cultiva o linie apăsat etnicistă. Poetul se despărţea acum,
spre regretul său de mai tîrziu, de curentul cerchiştilor
sibieni, unde accentul cădea pe autonomia şi întîietatea
esteticului, ca şi pe disocierea, în numele acestui principiu, a valorilor. Despărţirea spirituală de cerchişti n-a
însemnat şi ruperea relaţiilor umane. Cu Radu Stanca
va păstra, pînă la moartea acestuia, în decembrie 1962,
legături de amiciţie literară. De altfel Lucian Valea va
aborda, începînd cu Întoarcerea lui Don Quijote, inclusiv balada de tip cerchist, cu parfum din alte vremi, contribuind şi el în acest mod, peste timp, la resurecţia mult
agreatei specii lirico-epice.
Funciarmente, însă, poetul rămîne ataşat unui ethos
specific Ardealului, în care se îmbină chemări şi atitudini
ancestrale, cu puseuri de meditaţie sentimentală despre
condiţia noastră efemeră. În cazul lui Valea, tribulaţiile unei existenţe odiseice au lăsat urme adînci, mai ales
pe tărîmul creaţiei lirice. Avem, prin urmare, o poezie
a regretelor după anii pierduţi, a irepresibilei nostalgii
ardelene şi nevoii de regăsire. Toate acestea l-au condus
în direcţia unei lirici intimiste, spre universul domestic,
unde ideea de familie acţionează ca un zid de apărare
împotriva agresiunilor din afară. De aceea poezia lui
Lucian Valea trebuie citită şi judecată în strictă corelaţie cu mediile sociale şi culturale traversate de poet de-a
lungul agitatei sale vieţi.
Dacă primul volum al Operelor înglobează cărţile
sale de poezie, cel de-al doilea se referă, din punctul de
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vedere al memorialistului, la oamenii pe care i-a iubit.
Valea nu merge totuşi pe linia memoriilor clasice. El oferă
cititorului portrete ale personalităţilor evocate, din care
nu lipsesc sentinţe de istorie şi critică literară, observaţii
morale şi psihologice, descrieri de climate şi contexte,
cu numeroase trimiteri culturale. Primul volum, apărut la Iaşi în 1977, se referă la figuri titanice ale literaturii şi culturii naţionale, precum Bacovia, Blaga, Călinescu, Rebreanu sau Ion Pillat, cu care Lucian Valea a
avut legături spirituale mai mult sau mai puţin strînse.
Dar indiferent de cantitatea şi noutatea informaţiilor
vehiculate de memorialist, portretele sale sînt de fiecare
dată memorabile. Alţi oameni pe care i-am iubit, al
doilea volum memorialistic, evocă personalităţi de plan
secund, unii acoperiţi deja de uitare, dar care jucaseră
cu folos rolul lor public în agitaţia epocii belice şi postbelice. Obsedat de misionarismul său etnic, înălţător
ca dimensiune morală, dar frînînd uneori dezvoltări
prioritare spre estetic, autorul aduce în scenă o galerie
de eroi, inegali ca voci artistice, însă exemplari pe linia
patosului naţional. De la Radu Stanca şi A.E.Baconski,
nume rezonante, la cvasinecunoscuţii pentru generaţiile actuale I.V.Spiridon, Dariu şi Ghiţă Pop sau Ion Şugariu, farmecul evocator şi bogata informaţie documentară
conduc spre realizarea unei atmosfere de intense trăiri.
Estompate de timp, culorile epocii se regenerează sub
pana memorialistului, ajutînd la o mai dreaptă estimare
a contextului în care s-au consumat atîtea drame şi s-au
petrecut atîtea mutaţii, cele mai multe nefericite, în spaţiul culturii şi literaturii româneşti, cu privire expresă la
generaţia războiului.
Date care ţin de psihologie şi educaţie, dar şi de raportarea la tradiţie, precum şi o anumită filosofie de viaţă, vor
determina evoluţii diferite pentru personalităţi care, ca
scriitori, luaseră startul cam în acelaşi moment. La paralela posibilă între Lucian Valea şi Radu Stanca, poate fi
adăugat şi Ştefan Aug. Doinaş, cu care poetul năsăudean
se întîlnea, ca debutanţi, în paginile unor reviste literare.
Volumele 3,4 şi 5 din Opere însumează valoroasele
studii istorico-literare şi critice ale lui Lucian Valea consacrate marelui său înaintaş din Hordou. Om al cetă-
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ţii şi consecvent principiilor sale, în care factorul estetic trebuie dublat de o permanentă angajare în spaţiul
civic, Valea a resimţit ca pe o datorie de onoare translarea biografiei şi operei lui George Coşbuc în cadrele
actualităţii. După propriile mărturisiri investigarea critică a vieţii şi creaţiei coşbuciene constituia un proiect
mai vechi.În 1948 îi destăinuie lui Radu Stanca intenţiile sale, după ce revista „Ramuri“ din Craiova îi publicase un articol despre înaintaşii lui Coşbuc. Dorinţa sa
evidentă este de a-i rememora punct cu punct traiectoria vieţii, sub imboldul tuturor documentelor cercetate,
aşa încît să-i surprindă strălucirea şi umbrele, ascensiunile şi căderile inerente. Dar mai cu seamă voia să scoată
la lumină, pentru a corecta evaluarea poetului, elementele de modernitate ale liricii. Noul monograf nu se mai
împacă doar cu efigia literară împămîntenită a autorului
Firelor de tort. Mai ales cu unica pecete de poet al lirismului obiectiv aplicată acestuia de Dobrogeanu-Gherea.
Valea demonstrează că din poezia lui Coşbuc nu lipseşte
vibraţia subiectivă, sursa emoţiilor autentice, cum observaseră înaintea sa, fugar, Goga şi mai ales Ion Pillat. Iar
scopul său declarat era deci, conform propriilor afirmaţii,
„creionarea unui profil modern al poeziei coşbuciene“, şi
„punerea în lumină a naturii lirismului coşbucian“, astfel
încît, printr-o lectură neinhibată de vechi prejudecăţi,
poetul ardelean să devină,în spirit, contemporanul nostru. Pe fondul unei argumentări solide, toate aceste consideraţii alcătuiesc, pentru Coşbuc, traseul unui destin
poetic controversat, de multe ori la discreţia şabloanelor politice, cu ajustări de interpretare străine literaturii. Simpla parcurgere a volumului 3 din Opere, Coşbuc
în căutarea universului liric, (prima ediţie la Ed. Albatros, Bucureşti, 1980), dă seamă despre meticulozitatea
cercetătorului, care discerne faptele atent şi cu acuitate
profesională de necontestat.
Volumul 4, Pe urmele lui George Coşbuc (reeditarea
primei ediţii din 1986, Ed. Sport-Turism), este rodul
investigaţiilor la izvoare şi arhive şi constituie o sinteză
biografică.Biografia poetului e studiată, cum era şi normal, în strictă conexiune cu atmosfera vremii, în care
se intersectau curente şi ideologii literare diverse. Iar
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biograful, el însuşi ardelean cu vocaţie scriitoricească,
se arată a fi pe întregul itinerar cercetat, şi un extrem
de lucid judecător literar. Opere (5) este un tom masiv,
de circa 550 de pagini, cuprinzînd Viaţa lui George
Coşbuc. E ştiut faptul că Lucian Valea concepuse studiul biografiei coşbuciene în două volume distincte,
primul referindu-se la strămoşi şi la perioada transilvăneană, al doilea, la destinul bucureştean al poetului.
Destin curmat brusc pe 9 mai 1918, după ce supravieţuise dureros morţii lui Alexandru, fiul său, dispariţiei lui
Maiorescu, în fapt legătura sa regăţeană cea mai înaltă,
şi răcirii relaţiilor cu vechiul amic şi protector ardelean
Ioan Slavici. Din motive pe care nu le discutăm aici, cele
două volume despre viaţa lui Coşbuc, încredinţate editurii clujene „Dacia“, n-au mai fost publicate. Recuperate de familie după moartea lui Lucian Valea (4 aprilie
1992), ele constituie substanţa acestui al 5-lea volum din
Opere, care le reuneşte într-o construcţie unitară. Dincolo de rătăcirile dactilogramei iniţiale, important pentru postumitatea amîndurora, biograf şi subiect de cercetare, rămîne apariţia, în fine, a monumentalei contribuţii semnate de Lucian Valea.
Volumul 6 al Operelor propune lectorului, reproducînd Generaţia amînată, ediţia din 2001, apărută
la Ed. Limes din Cluj, „biografia unei generaţii şi istoria literară a unei epoci“, cum ne avertizează în prefaţă
însuşi Lucian Valea. Generaţia amînată, sintagma folosită prima oară de Constantin Stoiciu într-un articol
din revista România literară, desemnează scriitorimea
anilor 40, numită şi a războiului. Judecaţi adesea greşit, cu unităţi de măsură strîmbe şi în general nedrepte,
exponenţii acestei generaţii, unii dintre ei, sînt în con-

tinuare marginalizaţi. „Din acest sentiment de revoltă
şi de ruşine şi nu din orgoliul de-a corecta nişte erori,
mai mari ori mai mărunte, de istorie literară, s-a născut această carte“. Se poate vedea clar că şi aici Lucian
Valea se dovedeşte a fi militantul neobosit pentru elucidarea ndreptăţilor istorice, comise în anii războiului şi
după, împotriva Ardealului, ca şi a consecinţelor acestora asupra destinelor unor tineri intelectuali din „generaţia amînată“. Din acest punct de vedere este tranşant:
„…dacă această carte are vreun păcat, pe care sunt gata
să i-l recunosc, atunci acela e interesul arătat scriitorilor
ardeleni“. Şi mai încolo: „E prea multă Transilvanie în
carte? De i s-ar găsi acest cusur, aş socoti că misiunea ei e
împlinită“. Într-o manieră sclipitoare, Lucian Valea reînvie pagină cu pagină şi oră cu oră deceniile tulburi din
jurul războiului, scoţînd la iveală sufocanta zgură proletcultistă şi avatarurile celor care, de frică sau din calcule meschine, au pactizat cu diavolul. O carte a confesiunilor frontale, despre o epocă plină de ipocrizii şi dislocări tragice în cultură şi mai ales în literatură, scrisă,
după opinia autorului, fără ură şi părtinire. Lucian Valea
a fost, fără doar şi poate, o personalitate complexă, plurivalentă. Inegalabilul peripatetician, omul de vastă şi
profundă cultură, şi poetul cu predispoziţii spre cuceritoare sonorităţi muzicale şi-au dat mîna spre a ne oferi
adesea texte de maximă armonie clasică.
Mai mult decît meritorie, iniţiativa bistriţeană a criticului Mircea Măluţ pune la dispoziţia publicului, printrun gest justiţiar şi etic, spre o mai corectă valorizare,
mare parte din opera scrisă de Lucian Valea, într-o viaţă
aflată constant sub semnul zbuciumului.

Ionel SAVITESCU

AMINTIRILE REGINEI ANA
A ROMÂNIEI*

„Dacă nu l-aş fi întâlnit pe Rege, aş fi sculptat, pictat sau aş fi făcut arheologie… Această carte este,
poate, un fel de a le arăta românilor că, deşi departe
de ei, suntem cu ei“.
(Regina Ana a României)

Î

În colecţia CASA REGALĂ editată de prestigioasa editură Humanitas a apărut în urmă cu câţiva ani volumul de
amintiri ale Majestăţii Sale Regina Ana a României* scrise
de Alteţa Sa Regală Principele Radu al României, volum
ce întregeşte pe celelalte dedicate familiei regale române:
Carol I, Elisabeta (Carmen Sylva), Ferdinand, Regina Maria
(Missy), Carol II, Elena, Mihai I –, aşa încât lectorul dornic
de a se instrui asupra dinastiei române de Hohenzollern –
Singmaringen are la dispoziţie utile instrumente de lucru.
Dacă am face un bilanţ al acestei dinastii în istoria României moderne, se poate constata lejer, că în cei 66 de ani cât
a durat regalitatea în România s-au succedat pe tron patru
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regi: Carol I – sosit în ţară în 1866, întâi ca principe – domnitor, după ce Filip de Flandra refuzase tronul Principatelor Române. În viaţa lui Carol I au existat şi momente de
cumpănă, de tensiune, bunăoară, în 1870 / 71 după înfrângerea Franţei la Sedan şi Metz şi demonstraţiile antigermane din Bucureşti, Carol I se gândise să abdice, moment
depăşit, Carol I asigurând independenţa României în urma
războiului din 1877 / 78, chiar dacă Ţara pierduse cele trei
judeţe din Sudul Basarabiei, obţinute în urma Războiului
Crimeii. Carol I devine rege în 1881 şi se stinge în 1914,
probabil, de supărare că România nu urmase Puterile Centrale în conflagraţia izbucnită în acel an, conform tratatului
din 1883, că preferase să stea în neutralitate până în 1916,
alăturându-se în final Antantei, lucru întru totul benefic
ce-i va asigura recuperarea unor vechi teritorii, bunăoară,
Transilvania şi Basarabia, iar Cadrilaterul fusese obţinut în
urma celui de-al doilea război balcanic. Însă, toate acestea au durat până în fatidicul an 1940, când succesiv pierdem Basarabia, Nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa, o parte
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din Transilvania (redobândită după 1945), din nou, Cadrilaterul –, Ferdinand (1914 – 1927), Mihai I (sub regenţă
între 1927 / 30), Carol II (1930 – 1940), din nou, Mihai I
(1940 – 1947), când este obligat să abdice şi să plece în
exil, iar timp de 43 de ani nu i s-a permis să viziteze România. În aceste condiţii este salutară apariţia acestui volum
ce întregeşte seria respectivă, astfel, încât tânăra generaţie şi nu numai îşi poate cunoaşte mai bine suveranii. Cartea în chestiune este segmentată în 12 capitole ce surprind
existenţa Reginei Ana, ajunsă astăzi la
o vârstă matusalemică şi aflată încă în
plină efervescenţă creatoare şi planuri
de viitor, se încheie cu o Anexă, în care
se publică piesa de teatru într-un act
Alegerea scrisă la Versoix în 1960 de
cuplul regal român şi este precedată
de un succint Cuvânt înainte al Regelui Mihai I: „Soarta a pus-o alături de
Elisabeta, Maria, şi Elena, Reginele
României… În carte, Regina mărturiseşte că se simte cel mai bine în sate,
unde găseşte spiritul curat românesc“.
Ar mai fi de notat că lucrarea beneficiază de o bogată colecţie de fotografii
ale familiei regale române, din diferite
etape de viaţă, iar subsolurile de pagini
sunt burduşite de informaţii despre
diverse case regale europene, care se
înrudesc între ele. Am început, aşadar,
această carte cu curiozitate şi nesaţ.
Cunoşteam din lecturile precedente
prin ce s-au remarcat celelalte regine
române: Elisabeta a fost pasionată de
literatură, poezie, muzică. A înfăptuit acte de caritate.
Maria („soacra Balcanilor“) se afirmase ca o bună infirmieră, îngrijind cu devotament pe soldaţii români răniţi în
Primul Război Mondial şi pledase la Paris, în faţa puterilor
aliate, refacerea integrală a României Mari, în fine, Regina
– mamă Elena a avut o existenţă dramatică şi plină de insatisfacţii. Mă întrebam, prin urmare, în ce fel s-a desfăşurat
viaţa Reginei Ana? Deoarece imediat după căsătoria făptuită la Atena (10 iunie 1948), cu Regele Mihai I al României,
tânărul cuplu regal român fusese nevoit să trăiască în străinătate, în diferite ţări şi localităţi, până la ultima reşedinţă
definitivă de la Versoix, în Elveţia. Ei bine, Regina Ana s-a
dovedit în toţi aceşti ani, cu prisosinţă, o devotată parteneră de viaţă, alinându-i Regelui durerile morale cauzate
de abdicare, iar după 1990 când a putut, în sfârşit, veni în
România, Regina Ana şi-a manifestat ataşamentul profund
faţă de încercatul popor român. Regina Ana s-a născut
într-o familie ilustră la Paris la 18 septembrie 1923 (moştenind, astfel, longevitatea mamei sale, Principesa Margareta a Danemarcei, trăitoare între 1895 – 1992), este singura fiică între trei fraţi: Jacques, Michel, André: „Povestea
care va urma acoperă o viaţă, trei sferturi de secol, un război, un exil şi un destin. Un destin ce a gravitat, de fapt, în
jurul unei ţări: România. Nu s-ar putea spune că paginile
care vor urma sunt o relatare completă, exactă, corectă a
evenimentelor pe care le povestesc. Nu mi-am propus să
scriu un tratat de istorie a unor timpuri, ci mi-am amintit, în compania ginerelui meu, Principele Radu, crâmpeie
de viaţă“ (pp. 8 – 9). Născută, educată şi cultivată într-o
familie princiară, Principesa Ana a învăţat de timpuriu să
trăiască în cumpătare şi modestie, lucru benefic având în
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vedere că a traversat un secol cu destule vicisitudini: criza
economică, război, exil, toate contribuind la limitarea pretenţiilor, la o viaţă austeră tipic germanică. De fapt, nefiind prea înstăriţi pentru a-şi întreţine familia, ambii părinţi
munceau. Anii de război au contribuit ca familia să se divizeze, locuind în diverse ţări, pe diferite continente, rareori membrii ei se regăseau, apoi, în 1947 luând parte la
căsătoria Elisabetei a II-a (devenită în 1952 regină a Marii
Britanii), cu Philip Mountbatten, are şansa să-l cunoască
pe Regele României, Mihai I. Căsătoria celor doi – Mihai şi Ana a fost
binecuvântată de Dumnezeu cu cinci
fiice: Margareta, Elena, Irina, Sofia,
Maria. Până la Versoix au fost nevoiţi
să schimbe ţările, locurile, casele: „Nu
am reuşit de la bun început să ne stabilim definitiv undeva, fiindcă ne căutam pe noi, căutam un loc, o identitate;
căutam armonia cu un spaţiu care nu
se lăsa descoperit“ (p. 78). Aceste dese
schimbări de domiciliu în oraşe şi ţări
deosebite au făcut-o pe Regina Ana să
nu se simtă niciodată „acasă“, considerând, pe bună dreptate, că „Patria mea
e România“ (p. 106). Schimbarea produsă în anul 1989 a facilitat ca familia regală a României să poată călători în Ţară. Sunt vizitate, astfel, oraşe,
mânăstiri, biserici, aşezăminte culturale, se întâlnesc cu personalităţi ecleziastice şi politice. La Arad au constatat cu satisfacţie că există o asociaţie
„Amicii Regelui Mihai“, lăsând, totodată, succinte aprecieri asupra oamenilor întâlniţi şi a
locurilor vizitate. În fine, în deceniul 1990 – 2000, Regele
a desfăşurat o febrilă activitate pentru integrarea României în NATO, vizitând în acest sens şapte ţări. La Paris, în
1990 şi 1991, Regele Mihai I s-a întâlnit cu Eugen Ionescu
şi Emil Cioran, ambele întâlniri memorabile au constituit
amintiri pregnante în familia regală română. Altă întâlnire epocală a fost aceea cu Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul
al II-lea la Vatican, în 1999, apoi, participarea la festivităţile de aniversare a 900 de ani a Ordinului de Malta, după
ce în noiembrie 1997 au luat parte la jubileul nunţii de aur
a Reginei Elisabeta a II-a şi a ducelui de Edinburgh. În fine,
principele Radu le oferă surpriza de a-i invita pe 26 martie 2000 (ziua de naştere a soţiei sale principesa Margareta) la hotelul Claridg’s din Londra, locul în care în urmă
cu 53 de ani, Regele a cunoscut-o pe viitoarea sa soţie,
principesa Ana. Tot în anul 2000 (11 iulie), la Londra, au
participat la aniversarea Reginei – mamă a Marii Britanii care împlinea 100 de ani, eveniment fericit menţionat
şi de presa din România. În sfârşit, ultimul capitol al cărţii surprinde relaţiile familiei regale române cu Ţara. Evident, ne aflăm în faţa unor pagini memorialistice impresionante, scrise cu sinceritate, ce degajă o nemărginită dragoste pentru România.
* Un război, un exil, o viaţă Povestite de MAJESTATEA SA REGINA ANA A ROMÂNIEI Scrise de
ALTEŢA SA REGALĂ PRINCIPELE RADU AL
ROMÂNIEI. Cuvânt înainte de MAJESTATEA SA
REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI, Editura Humanitas,
2000, 2004, 2008, 207 p, 29 lei.
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Ionel SAVITESCU

E

VIAŢA COTIDIANĂ
ÎN TIMPUL LUI IISUS*

Evident, despre Iisus Hristos s-au scris cele mai multe
cărţi de-a lungul timpului. Dacă am face o trecere în
revistă a unor astfel de lucrări apărute în limba română
în ultimul deceniu, am putea menţiona cărţile lui
Jacques Duquense (2006), E. G. White (2007), Joseph
Ratzinger (Benedict al XVI-lea), 2010, şi Paul Johnson
(2011). În acest context, lipsea o carte care să trateze
viaţa cotidiană a epocii lui Iisus Hristos, care să conţină
aspecte ale vieţii economico-sociale, politice şi religioase şi, nu în ultimul rând, aspecte ale vieţii de familie:
căsătorie, naştere, educaţie, moarte. Cu atât mai meritoriu este faptul că o astfel de lucrare este datorată unui
cercetător român, Mihai Valentin Vladimirescu, a
cărui lucrare* constituie o premieră românească în
domeniu. Aşadar, Mihai Valentin Vladimirescu (n.
1977) este un tânăr cercetător român, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova,
specialist în studii biblice, membru al diferitelor societăţi internaţionale, cu studii de cercetare şi documentare în străinătate şi autor de volume şi studii erudite,
înrudite cu tomul de faţă. Din Bibliografia generală a
lucrării rezultă că astfel de studii au mai fost realizate
de Jacques Briand şi Michel Quesnel (autor şi al unui
volum Istoria evangheliilor, tradus în limba română în
1996), în 2001 la Paris şi de către Radu Cosmin Săvulescu în 2011 la Craiova. De asemenea, este menţionată
şi antologia Originile creştinismului apărută în 2002
la Editura Polirom, dar lipseşte, bunăoară, Georges Ory
Originile creştinismului, 1981. A făcut traduceri şi a
participat la simpozioane ştiinţifice în Europa, America,
Asia. Avem, prin urmare, în faţa noastră acest tom al lui
Mihai Valentin Vladimirescu secţionat în patru părţi
(Cadru istoric şi geografic, Economia Israelului în
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vremea lui Iisus, Viaţa socială, Religia lui Israel în
vremea lui Iisus), urmate de Concluzii şi Bibliografia
generală, iar subsolurile de pagini abundă de alte trimiteri bibliografice. Realizarea acestei sinteze istoriografice este cu atât mai meritorie cu cât tărâmul Ţării Sfinte
este locul de obârşie a celor trei religii monoteiste:
mozaism, creştinism, mahomedanism. De aceea, în
expunerea noastră vom prezenta selectiv numai câteva
dintre problemele abordate. Aşadar, în momentul naşterii lui Iisus 6 / 5 î.Hr., deşi alţi cercetători susţin anul
4 î.Hr., lumea elenistică era spre crepuscul. Începuse
odată cu sfârşitul lui Alexandru cel Mare (356 – 323)
care unificase Grecia în 338, după Cheroneea, împreună cu Filip II, învingând opoziţia ateniană şi tebană.
Discipol al lui Aristotel (între cei doi existând un schimb
celebru de misive), Alexandru a plănuit o revanşă contra invaziilor persane din 490 şi 480 î.Hr., învingându-l
pe Darius III în trei bătălii, Granicos, Issos, Gaugamela,
în prima fiind salvat de Clitos, pe care mai târziu, în timpul unui festin îl va ucide pentru că-i reproşase adoptarea limbii persane şi a moravurilor învinşilor săi. Dorind
o expansiune a lumii şi culturii greceşti, Alexandru
ajunge în India, se luptă cu Porus, stă de vorbă cu gymnozofiştii indieni şi se opreşte din înaintare, la refuzul
trupelor de a continua expansiunea, înălţând un obelisc
ca semn al prezenţei sale în acele locuri. Despre Alexandru s-au păstrat trei izvoare antice importante: Quintus
Curtius Rufus, Arrianus şi Plutarh. Ca rezultat al campaniei sale este fondarea Alexandriei (de către arhitectul Deinocrates), unde mai târziu va funcţiona o bogată
bibliotecă, un muzeu, cercetătorii trăind şi studiind pe
cheltuiala statului. Dintre exegezele moderne ale epocii
se pot consulta lucrările lui André Bonnard şi FrançoHYPERION
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ise Chamoux. După moartea lui Alexandru, imperiul
este împărţit între diadohii săi. Sub Ptolemeu II Filadelful sunt invitaţi la Alexandria 70 (72) de învăţaţi evrei
care transpun în greacă Septuaginta. Apoi, în urma exilului babilonian şi revenirii în Palestina apar cele două
variante ale Talmudului (babilonian şi palestinian) reunite într-o singură ediţie la începutul secolului al XVIlea, la Veneţia, de către David Blomberg. Când se năştea Iisus Hristos, Irod cel Mare era spre sfârşitul domniei sale. Se remarcase prin pasiunea pentru construcţii civile şi
militare, refacerea Templului şi
uciderea pruncilor: „personalitate
care nu numai că a influenţat în
mod decisiv destinul politic al statului evreu, ci a şi lăsat o amprentă
puternică asupra mediului cultural, social şi religios al epocii“ (p.
57). Urmaşul lui Irod cel Mare
fusese Irod Antipa, ucigaş al lui
Ioan Botezătorul. Cum s-a desfăşurat viaţa lui Iisus Hristos până la
12 ani, când s-a făcut remarcat în
Templu şi apoi, până la 30 de ani,
când a început să predice este mai
puţin cunoscut, deşi nu este exclus
ca Iisus să fi lucrat în atelierul de
tâmplar al lui Iosif. Nu avem nici o
certitudine că Iisus Hristos a fost
în India, Tibet, poate şi prin alte
locuri, deşi există numeroase cărţi
care examinează astfel de ipoteze.
În acele timpuri, oamenii aveau
diferite ocupaţii: tâmplari, zidari,
tăbăcari, fierari, sacagii, bărbieri,
frizeri etc. Se ocupau cu agricultura sau se înrolau în
armata romană. Fiind o zonă geografică cu populaţie
eterogenă se vorbeau multe limbi: aramaica (vorbită şi
de Iisus) fusese limba comună a Palestinei – „Perioada
veche a limbii aramaice a fost urmată de transformarea
acesteia dintr-o limbă relativ minoră a Orientului antic
în limba oficială a Imperiului Persan, între secolele VI
şi IV î.Hr. În această perioadă, aramaica devenise, graţie puterii persane, o veritabilă lingua franca în Orient.
O dovadă în acest sens este şi prezenţa mai multor documente internaţionale redactate în aramaică, precum
corespondenţa dintre conducătorii filisteni şi faraonul
egiptean“, p. 144 –, dar se mai vorbea greaca, latina,
ebraica („Ebraica reprezenta limba rugăciunilor şi a cultului, limba textelor sfinte şi limba în care se derula, în
majoritatea cazurilor, procesul educaţional în şcolile de
scribi“, p. 150). În ceea ce priveşte educaţia se baza pe
studiul Torei: „Tora, ca atare, a fost acceptată drept Lege
fundamentală a existenţei, dar ca şi îndrumar mereu
actual al poporului evreu, în ciuda numeroaselor secte
şi mişcări apărute în perioada celui de-al Doilea Templu, care au oferit metode proprii de interpretare a Legii
orale şi scrise. Astfel, Tora a fost pusă la baza întregului
sistem social şi juridic, precum şi a modului general de
viaţă al comunităţii şi al individului“ (p. 183). În timpul Templului al Doilea, sinagoga era principalul cen-
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tru de educaţie. Asupra sinagogii se revine în ultimul
capitol al cărţii de faţă, discutându-se originea şi dezvoltarea, menirea comunitară. Sunt astfel înşiruite
numeroase ipoteze în legătură cu apariţia sinagogii,
însă, pentru noi cea mai plauzibilă ar fi ipoteza babiloniană. Atunci când Nabucodonosor i-a deportat în
Babilon, evreii au simţit nevoia unei „case de adunare“
(sinagoga), unde să-şi menţină identitatea etnică şi religia. Tot în Babilon, evreii deprind gustul pentru carte şi
limbi străine, iar atunci când Cirus
le-a permis să revină la Ierusalim,
mulţi au refuzat să o facă din
motive de prosperitate. Astfel
începe diaspora evreilor în istorie.
Dacă iniţial comunicarea divinoumană era îndeplinită de Tebernacol (Cortul Mărturiei), s-a simţit nevoia zidirii unui Templu, proiect conceput de David şi realizat
de Solomon în şapte ani (a se vedea
şi cartea Templul lui Solomon de
William J. Hamblin şi David Ralph
Seely), apoi, şi-a zidit palatul în 13
ani: „Templul solomonic a fost, cu
siguranţă, aşezat pe Muntele
Moria, deşi amplasamentul exact
al clădirii nu poate fi stabilit cu
certitudine“ (p. 205). Acest Templu
este distrus de cea de a doua invazie a lui Nabucodonosor, iar între
581 – 516 î.Hr. nu a mai funcţionat
fiind reconstruit de evreii care s-au
întors din Babilon cu permisiunea
lui Cirus, evident, la proporţii
modeste având în vedere penuria
contribuabililor. Când Irod cel Mare s-a hotărât să reclădească acest Templu, a conceput construcţia la nivelul
celei ridicate de Solomon, arhitecţii noului Templu
fuseseră invitaţi să recitească viziunea profetului Iezechil despre construcţia Templului, un edificiu grandios,
care să întrunească aspiraţiile poporului evreu. Din
această măreaţă realizare arhitectonică pentru timpurile acelea se mai păstrează astăzi rămăşiţe din celebra
Poartă de Aur, pe zidurile de apărare ale oraşului vechi.
Anul 70 d.Hr. a marcat cea de a doua distrugere a Templului şi răspândirea în lume a poporului evreu, care
până în 1948 va fi lipsit de o patrie, un teritoriu care să-i
reunească. În ceea ce priveşte componenţa evreimii
palestiniene se remarcă existenţa câtorva grupări politico-religioase: fariseii, saducheii, zeloţii şi esenienii,
ultimii, cercetaţi îndeosebi cu interes sporit după descoperirea manuscriselor de la Qumran: „Esenienii, care
se considerau o comunitate de oameni sfinţi, socoteau că
îndeplinesc, pe pământ, aceleaşi funcţii pe care îngerii
le îndeplinesc în ceruri“ (p. 234). În fine, ultimele două
capitole sunt consacrate măsurării timpului, sărbătorilor şi sinagogii. Concluziile încheie o lucrare valoroasă
care, cu siguranţă, nu va trece neobservată.
* Mihai Valentin Vladimirescu „Viaţa de zi cu zi în
vremea lui Iisus“, Ed. Polirom, 2013, 272 p., 29,95 lei.
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Sabina FÎNARU

V

Dialectica poeziei

Volumul de debut al Ninei VICIRIUC, Fiul meu scorpion[1], pare zămislit sub o zodie nefastă, de o natură vulcanică și dramatică, guvernată de un spirit revanșard și
sălbatic, ivit ex machina pe câmpiile poeziei botoșănene.
Tema predilectă este dinamica
nașterii întru moarte a materiei și
a lumii concrete, a dragostei și a
poeziei înseși. O pendulare continuă între iluzie și realitate amalgamează două registre ale trăirii,
angelic și infernal: „Sunt tot atât
de fericită/ Cât ești de albastru la
chip/ Că primăvara s-a combinat
cu cele 3 grații/ Vara-i plecată spre
sud/ Odată cu păsările din colivia/
De pe partea nevăzută a lunii//
Și… sunt tot atât de dulce/ Precum
fierea ce mi-o oferi drept/ Iubire
perfectă// Petrec acest week-end/
Alături de Robinson Crusoe/ Ce
tot mă așteaptă…/ Împletind garduri de trestii/ Împrejurul ideii de
casă…“ (Sunt tot atât de…)
Sentimentul este raționalizat
critic, cinic și ironic de către un
spirit justițiar, suspicios și resentimentar și adesea lexicul înglobează termeni din jargonul juridic; însă voința de explicitare sau alegorizarea ipostazelor lirice ale emoției, prezentă în special în a doua parte
a volumului, nu este întotdeauna benefică: „Era anunțat
deunăzi/ Deși n-a avut loc/ Mulți au fost revoltați/ Nici
D-zeu n-are cuvânt/ Bârfesc babele/ Doar era scris negru
pe alb/ În apocalipsa scrisă/ De baba Ioana// (…) Sau…
poate s-a făcut recurs la Divinul/ Și-n marea lui mărinimie// Dădu apocalipsei/ un nou termen…“ (Sfârșit de
lume)
Poezia se naște când surprinde stările tranzitorii ale
eului, de trezie, insomnie și beție, ori locuirea terestră
„prosternată la picioarele Timpului“, ale căror fantasme
se strecoară printre obiectele cotidianului, conferindu-i o
aură de irealitate. Forța ei expresivă vine din concretețea
imaginii și notația spontană: „Acolo ar fi crescut stejarul/ Rândunici bleumarin își fac trilul/ Sub streșini în

poalele dulci ale cerului/ În colivii ale corpului tău/ În
urechile vulpii roșcate/ Dănțuind pe ritmurile hazlii/
De Vivaldi…// Hades transpiră și se zbate/ Sub pământ
săracul/ încercând să-și scoată afară degetele/ de crengi
moarte// Îmi caută glezna rătăcită/ Prin cărări de fum… amintiri de țară/ Căutând bănuți argintii/ Pentru a închide ochii iernii/
Deja moarte.“ (Simfonia de țară)
Poezia este aparență, mască
deasupra și în interiorul formelor, care conferă reprezentării un
caracter spectacular, printr-o lirică
a adresării și o intenționalitate
provocatoare: „E aici în animalul
ușor îmblânzit/ Din mine deghizat în doamna/ Cu obraji de jad și
tocuri de fildeș/ Obraji fardați fără
rușine/ În culori de curcubeu//
Plecând în pelerinaj de sfânta
parascheva/ Sărutând cu evlavie
frunzele galbene de octombrie/
Prinse de poalele sfintei/ Încercând să opresc cioclii beți/ Să nu
mai bată cuiele, e inutil/ Morții
nu fug/ În timp ce fanfara stoarce
fără milă/ Ultima lacrimă// Din
frunzele teiului“ (Singurătate de
octombrie).
Textele Ninei Viciriuc nu comunică nici trăire, nici
conștiință poetică deplină, ci mai degrabă o atitudine
distantă, comentativ-interpretativă față de experiențele
și aparițiile fulgurante din teritoriul memoriei; spațiul
autobiografic denaturat este narativizat de o voce ambiguă, ce alternează registrul grav cu cel parodic; cel al
poeziei este unul al gestualității crâncene, al vieții infernale, al artei marțiale, al deghizării simbolice care condensează pulsiunile vieții; iar poezia are ca miză surprinderea acestei dialectici: „Cântul țăranilor fără viers/ Și
fără cuvinte/ Sprâncene-cruntate în formă de x/ Muzicai surdă fără chitări/ Doar fierul izbit de pământ/ Și vaiet
de ierburi tăiate/ Cântul e simplu și antic/ Susurat în
surdină din frunze// Brațele-i levitau anotimpuri/ Scuturau în țărână incantații spre zei/ Aruncând cumpătat
sămânța/ Aceeași lirică emanând din copaci și…/ Cres1. Nina Viciriuc, Fiul meu scorpion, Editura Axa, Botoșani, 2013, când pâinea/ Cu iz de dureri“ (Cânt al țăranilor).
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Interpretarea criticii

Drumul
spre chintesenţă
„G. Călinescu n-a avut istoria pe care geniul său o merita“

G

îşi intitula Eugen Simion articolul omagial consacrat autorului Bietului Ioanide la centenar, un articol unde punea
hotărât câteva accente ce încercau să tranşeze în favoarea
lui Călinescu vechea dispută dintre călinescieni şi anticălinescieni. G. Călinescu nu a beneficiat de condiţii istorice favorabile, ba poate dimpotrivă, mai ales că a lucrat
într-o ţară şi o cultură care nu se află pe primele locuri
în atenţia publicului mondial. Dar câtă lume are istoria
pe care o merită? Uneori, nici chiar
cei care fac istorie, marii oameni de
stat, nu au până la capăt istoria pe
care o merită. Dar afirmaţia lui Eugen
Simion are dreptatea ei, dincolo de
reuşita de stil publicistic.
Unii admiratori sunt convinşi şi de
faptul că n-ar fi avut literatura pe care
ar fi meritat-o. Cu alte cuvinte, că alta
ar fi fost situaţia dacă un geniu al istoriei literare cum a fost Călinescu s-ar
fi exercitat asupra unei literaturi mai
vechi, cu un corpus de opere vast,
recunoscută mult dincolo de graniţele
limbii ei, mai favorabil aşezată, dar, în
planul culturii universale. Nici asta nu
ştiu dacă este pe de-a-ntregul adevărat. Adică o literatură care îl are pe
Eminescu nu merita un asemenea critic?! În opinia mea, literatura română,
în ciuda unei existenţe puţin întinse
în istorie comparativ cu alte literaturi
europene, este o literatură valoroasă.
A fost marea şansă a ei să beneficieze
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de un istoric de o asemenea anvergură. Fără el, probabil
că nici nu am fi înţeles suficient măcar cât de interesantă
este – cu toate şarjele călinesciene la adresa unor scriitori
– literatura română. Că el a făcut, prin întreaga viziune
şi sistemă care alimentează Istoria…, ca o literatură relativ minoră în ansamblul ei să capete dimensiuni monumentale, aproape mitice nu mai ţine doar de substanţa
însăşi a acesteia, ci mai ţine şi de frumuseţea construcţiei
pe care o aşează la capătul unui secol de evoluţie comparabil cu al celorlalte.
Perfect adevărat mi se pare, iar aici îmi permit să jonglez puţin, pornind de la afirmaţia lui Eugen Simion, faptul că G. Călinescu nu a avut criticul pe care-l merita. Cei
care i-au admirat opera şi au găsit în
ea sursă de inspiraţie pentru abordările
lor s-au ciocnit tot timpul, încă din vremea în care criticul trăia, de detractori,
aceia care îi reproşau impresionismul,
capriciul, lipsa de metodă, conservatorismul în faţa tehnicilor de interpretare
a literaturii cunoscute în vremea sa şi
mai ales rezistenţa la curentele literare
ale primelor decenii ale secolului al
douăzecilea. În faţa celor care îl contestau, pare că niciodată argumentele
celor care îl preţuiau nu au găsit suficientă audienţă. Nu chiar în paranteză
fie zis, cei care nu-l înţeleg îşi denunţă,
de fapt, propria inadecvare la subiect.
Călinescu a avut şi metodă, şi sistem.
Iar unde nu a găsit în alte părţi surse
de inspiraţie, şi-a creat propriile mijloace de tratare a câmpului literaturii.
M-am gândit din nou la toate acestea citind sau mai bine spus re-citind
cartea lui Andrei Terian G. Călinescu.
A cincea esenţă (Cartea Românească,
2009). „A cincea esenţă“ – chinte-

ReLecturi

senţa, cum am mai spune cu termenul comun, folosit de
toată lumea, şi nu aduc în discuţie întâmplător cuvântul,
ci pentru că mi se pare că trimite mai direct, şi pentru cei
mai puţin dedaţi la subtilităţi filosofice, către miza acestei lucrări. Un pariu extrem de ambiţios – acea ambiţie
necesară uneori în câte un moment anume al unei culturi
–, mergând mult mai adânc decât oricine până acum şi
investigând cam toate faţetele fenomenului, definind, în
fine, metoda prin care se poate ajunge la esenţa ultimă a
unei opere literare sau, în cazul nostru, critice. Un pariu
admirabil câştigat de autorul care, la vremea când lucrarea vedea lumina tiparului, avea exact treizeci de ani. O
vârstă la care mulţi încă se iniţiază în alfabetul critic. Cum
repun în discuţie o carte la patru ani şi mai bine de la apariţie, conform programului acestei rubrici de a menţine în
atenţie cărţi şi autori care înseamnă ceva, nu cred că ar
avea rost artificiile de construcţie care să plaseze asemenea afirmaţii in cauda.
Mă grăbesc să adaug că Andrei Terian a izbutit, în urma
unui travaliu impresionant asupra textelor autorului Istoriei literaturii române de la origini până în prezent dar şi
asupra unor aspecte ale gândirii şi practicii critice din ultimul veac şi jumătate, să ofere o carte unică în critica noastră, nu doar prin dimensiuni, căci s-au mai văzut cărţi cu
dezvoltare impozantă a textului, ci mai ales prin amploarea investigaţiei, prin pertinenţa mijloacelor, prin întrebuinţarea pentru fiecare temă a abordării celei mai adecvate
(ca şi Călinescu, de altfel), prin calitatea reflecţiei şi rafinata ei subtilitate şi perspicacitate şi mai cu seamă prin
spectacolul de-a dreptul fastuos al aplicării unei metode
plurivectoriale care a devenit, de-acum, exemplară.

Nodul gordian

Punctul de plecare al procesului (căci despre un veritabil
proces este vorba, metodologic vorbind, într-o dialectică
a ideilor coerentă şi elegantă, cu o desfăşurare admirabil
condusă, în ciuda masivităţii demersului) de investigare
a sistemului critic al lui Călinescu trebuie să fi fost generat de câmpul de receptare dominant în mediile universitare de după 1990, ca şi într-o bună parte a presei literare. Acela de a-i contesta acestuia vreo veleitate sistematică, metodologică, apăsând pe „eşecuri“ şi minimalizând sau negând marile reuşite. Desigur că o minte capabilă să „vadă“ structuri, sisteme, ansambluri funcţionale
de elemente a putut fi contrariată de o asemenea mentalitate de abordare a operei celui mai important critic
român. Pentru mulţi dintre noi nu era o noutate faptul că
G. Călinescu avea metodă şi construise un sistem bazat
pe o bună teorie. Într-un fel, lucrurile ne apăreau, atunci,
cu douăzeci-treizeci de ani în urmă, ca fiind de la sine
înţelese, fără a mai fi nevoie să fie demonstrate cu prea
multă acribie. Mai ales că vocile care îl delegitimau pe
Călinescu în calitate de critic de construcţie şi, implicit,
de sistem, erau destul de timide sau, oricum, nu răzbăteau
până prea departe. În Universitatea bucureşteană a deceniului al nouălea, pe când Istoria… a fost reeditată, nu
se repeta cu obstinaţie clişeul privitor la impresionismul
capricios al lui Călinescu. Reeditarea în 1982 a monumentalei cărţi a făcut legenda palpabilă (la vremea respectivă,
Elena Zaharia-Filipaş a ţinut chiar un curs special dedicat lui G. Călinescu) şi, chiar dacă unii studenţi găseau că
nu e atât de utilă în pregătirea pentru un examen precum
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ar fi fost un compendiu, masivul op, tipărit in-cuarto, cu
ilustraţii, şi concepţia lui impuneau.
Cu atât mai mult cu cât în paginile acestuia se putea
parcurge aproape cu nesaţ romanul unei literaturi. Entuziasmul de atunci a făcut ca încă puţinii detractori ai „Divinului critic“, cum i s-a spus, cu o sintagmă pe care o vedem
azi încă mai ridicolă decât o percepeam la vremea aceea
(aşa era epoca, una a bombasticismului cu modulaţii, cu
întorsături encomiastice de tip oriental, unde găselniţe de
acest fel jucau rolul noutăţilor, al acelei variaţii de cunoaştere de care toată lume are nevoie, solidităţii cercetărilor
făcute de pe poziţii noi şi nu ideologizante şi a unor puncte
de vedere libere şi surprinzătoare; tot aşa, lui Eminescu
i s-a zis, cum se ştie, „Poetul nepereche“) să nu aibă succes decât după 1990. Dar acceptarea tacită a făcut tocmai
ca, aşa cum am spus mai sus, mai în glumă, mai în serios,
G. Călinescu să nu-şi găsească în mod real, peremptoriu,
criticul. Celor care ar fi avut ceva de spus li se părea că ar
fi redundant să o spună. Contestarea a jucat, iată, şi rolul
fertil a acestei redefiniri despre care va fi vorba în cele ce
urmează.
Şi mai este ceva. Abia în anii din urmă, aşa cum am
încercat să arăt într-o comunicare prezentată la ediţia din
2013 a Colocviilor Filialei de Critică a Uniunii Scriitorilor,
s-a ajuns la maturitatea şi cuprinderea corespunzătoare a
teoriilor critice, la parcurgerea unor surse documentare şi
repere bibliografice suficiente şi la posibilitatea integrării
lor într-un demers care să acopere satisfăcător straturile
operei, relaţia discursului literar sau critic cu istoria, cu
biograficul, cu sociologia şi cu estetica şi aşa mai departe.
Atunci, în anii ’80, această treaptă de cunoaştere şi de stăpânire a modalităţilor de pătrundere a textelor literare şi
critice încă nu se formase. Nu pentru că ar fi lipsit propriuzis instrumentele teoretice, dar nu venise timpul (contez
pe faptul că se înţelege ce vreau să spun cu asta).
Aşa se face că Andrei Terian a avut revelaţia unei mari
probleme încă nerezolvate în critica românească, în ciuda
faptului, că, aşa cum menţionează în text, Nicolae Manolescu mai ales, dar şi Eugen Simion, precum şi alţi critici
importanţi, au scris zeci de articole în care au interpretat şi au valorificat o mulţime dintre faţetele ideatice şi de
construcţie ale Istoriei. „Chestiunea călinesciană“ rămăsese ca o provocare permanentă, ca un nod gordian nedesfăcut, deşi multă lume îl cercetase.
Cine era G. Călinescu? Ce este cu adevărat, în esenţa
sa ultimă, această operă atât de solidă, dar şi atât de derutantă, parcă refuzându-se explicitării ca întreg, definirii
acoperitoare, fără contradicţii derivate sau ascunse. Ideea
căutării acestei esenţe ultime este o problemă care îl preocupa şi pe Călinescu însuşi, cum subliniază apăsat Andrei
Terian, adăugând şi că ea este, chiar şi după ce ajunge la
capătul demonstraţiei sale strălucite, insolvabilă. Autorul
Principiilor de estetică nu i-a dat de capăt, totuşi, iar Andrei
Terian susţine că nici nu i se poate da. Cu alte cuvinte, este
imposibil de ajuns la acel „ceva“, „inefabilul“, cum îi spune
el, norma nedetectată care face diferenţa dintre un text
literar mare şi unul mediocru, sau dintre un text cu virtuţi
estetice şi unul fără. Filosofic vorbind, are perfectă dreptate. Din această perspectivă, cumva statică, teoriile sunt
inutile, mai cu seamă că nu sunt decât constructe umane.
În practică însă, ne satisfac adesea adevărurile parţiale, cu
tot relativismul sau cu toată perisabilitatea lor. Ar merita
discutat puţin pe marginea afirmaţiei din cartea lui M.H.
Abrams, The Mirror and the Lamp, potrivit căreia toate
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teoriile pot fi folositoare la un moment istoric dat şi toate
se perimează, rând pe rând, dar nu sunt mai puţin importante, pentru că ele, chiar dacă se dovedesc depăşite la un
moment istoric ulterior, au determinat un anumit mers
înainte pe calea cunoaşterii şi a explicării fenomenelor;
literare, estetice în cazul nostru.
Ideea căutării „celei de-a cincea esenţe“, ca să reiau, îi va
fi venit tânărului autor tot din opera călinesciană. Comentând critica lui Pompiliu Constantinescu în Istorie…, G.
Călinescu scrie: „criticul nu urmăreşte să descopere noi
puncte de vedere ideologice, sociologice, istorice, nu urmăreşte farmecul abstract, nu sporeşte şi nu relevă chiar suficient cuprinsul ideologic al operei studiate [această „sporire“ a cuprinsului ideologic, adică, în acest caz, de idei şi
semnificaţii al operei, a avut consecinţe imense în critica
românească a generaţiei ’60, care avea să preia multe dintre sugestiile maestrului, n.m., R.V.]. Criticul are un stil de
lucru şi e preocupat de problema valorii, pe care înţelege
să o stabilească repede, pe baza unei analize pozitive- Nici
în analiza propriu-zisă nu caută a cincea esenţă…“
Or, pentru Călinescu, afirmă Andrei Terian, căutarea
celei de-a cincea esenţe [pentru istoria conceptului, autorul face precizările necesare, nu le reiau] „a fost dintotdeauna marea sa căutare critică. Ba chiar, într-un anume
sens, singura sa căutare.“
Este, aşadar – şi, cel puţin în termenii cunoaşterii şi ai
gândirii critice actuale, punctul acesta de vedere nu poate
fi decât validat – cheia de boltă a eforturilor critice ale lui
Călinescu. Şi, în ce priveşte opera călinesciană, cheia de
boltă a demersului pe care l-a întreprins Andrei Terian.
Semnalez, totodată, şi abilitatea retorică după care tânărul
critic îşi plasează această dezvăluire tocmai la final, după
cele şase sute şaizeci de pagini în format mare (18x24),
culese cu un corp destul de mic de literă, în care disecă şi
dezbate, practic, fără rest, opera critică a lui G. Călinescu.
Dacă raportăm metoda lui Terian la cea a subiectului
său, atunci mai e de remarcat şi faptul că ea se situează
în antiteză cu a acestuia. Două metode diferite de a ataca
nodul gordian. Călinescu a procedat ca Alexandru Macedon, tăindu-l de-a dreptul (şi voi arăta aceasta mai departe,
bizuindu-mă pe argumentele tânărului critic), Andrei
Terian a ales să îl desfacă minuţios, buclă cu buclă. A întrebuinţat pentru a-şi atinge scopul un deconstructivism cu
adevărat fertil, care luminează, pentru prima dată integral, într-unul şi acelaşi demers continuu, fundamentele,
arhitectura, articulaţiile şi sensul sistemului călinescian.
Se poate privi şi altfel: la Călinescu metoda este disimulată, implicită şi trebuie să o detectezi, la Andrei Terian se
află la vedere, în cel mai bune spirit al postmodernităţii.

Un demers
multidisciplinar
C. Călinescu. A cincea esenţă a fost mai întâi o lucrare de

doctorat (susţinută în 2007, sub coordonarea profesorului Nicolae Manolescu), cu un titlu corespunzător acestui
tip de demers şi având o mai mică întindere. Ţinta acesteia a fost de a arăta că, departe de a fi subiectiv, capricios,
impresionist, de a se manifesta exclusiv în calitate de critic „creator“, autorul Principiilor de estetică îşi organizase
scrierile în jurul „unor nuclee teoretice şi metodologice“ a
căror coerenţă făcea inutile reprezentările răuvoitoare la
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adresa lui, cele pe care tocmai le-am enunţat. Rezultatul
s-a dovedit a depăşi aşteptările doctorandului de la început. Cea ce a făcut ca teza să sufere ulterior adaosuri mai
mult decât însemnate, precum şi revizuiri de substanţă
în privinţa unor abordări. Să mai întreb câţi dintre doctoranzii care îşi prezintă lucrările spre publicare, în nădejdea obţinerii avantajelor administrative şi de carieră ce
derivă din aceasta, au puterea şi curajul, ştiinţa, mai ales,
de a recurge la asemenea gesturi?!
Cu un impecabil simţ al metodei (înnăscut, cu alte
cuvinte), Andrei Terian pleacă la drum înarmat cu o bună
teorie (asta în ciuda faptului că, în principiu, îi contestă teoriei vreun cine ştie ce rol în raport cu practica). Mai exact,
precizându-şi termenii, cum cerea odinioară Voltaire. Aici
intervine diferenţa esenţială care separă criticul autentic
de un critic „de doctorat“. În loc să configureze capitolul
aşa-zicând teoretic prin colportarea unor idei culese din
autori care s-au pronunţat asupra domeniului, cum procedează mai toţi viitorii doctori în ştiinţe, tânărul critic
îşi trasează el însuşi liniile după care va aborda materia.
Adică, în loc să plece – horresco referens! – de la o teorie
sau de la un set de teorii de-a gata, puse laolaltă, îşi prezintă instrumentele de investigaţie aşa cum şi le-a ales şi
le-a configurat numai după parcurgerea materialului, aşadar, după asimilarea corpusului de texte şi de idei asupra
cărora urmează să facă lumină. Ceea ce desigur că implică
şi uzul ştiinţei altora, numai că după o formulă sui-generis, adecvată subiectului până în cele mai subtile nuanţe
şi nu aplicată mecanic. Procedând în felul acesta, Andrei
Terian este în măsură şi să explice opera istoriografică şi
critică a lui Călinescu, dar şi să pună la punct erorile din
interpretarea acesteia.
El creează un veritabil triunghi hermeneutic între opera
pe care doreşte să o interpreteze, setul de teorii şi de reguli
derivate sau culese din operele altor critici (dar nu numai)
şi propria viziune referitoare la cele două elemente de mai
înainte, pe care le dinamizează permanent, în aşa fel încât
conferă o anume epicitate acestei analize şi sinteze efectuate cu ochi sigur şi fără să cadă în păcatul absolutizării
rezultatelor la care ajunge. Ba chiar aş zice că uneori exagerează puţin cu precauţiile relativizante (e drept că asta face
parte din metodă şi din viziunea filosofică asupra lucrurilor, şi tot atât de adevărat este, pentru cine ar putea crede
că enunţul meu e contradictoriu, că nici un sistem, oricât
de coerent, nu este scutit de contradicţii – a nu se confunda cu contraziceri –, dimpotrivă, ele sunt presupuse
ab initio în însăşi materia şi articulaţiile lui), până acolo
încât în final se îndoieşte că a ar fi reuşit în demersul său şi
că, dacă ar trebui să răspundă la întrebarea dacă există cu
adevărat o „a cincea esenţă“, răspunsul său ar fi: „Nu ştiu“.
(Îi stă bine modestia, are o anumită eleganţă retorică, dar
celui care scrie aici i se pare că Andrei Terian a reuşit şi,
până la viitorul salt ce se va face cândva în interpretarea
teoretică a literaturii, roagă să i se permită să îşi menţină
părerea.) Asta după ce pe mai bine de şapte sute cincizeci
de pagini – vorbim de data asta cu note cu tot (rău plasate, acestea, la finalul textului, conform tipicului anglosaxon, şi nu la subsolul paginii, ceea ce le face mai greu de
urmărit; iar uneori e chiar păcat) şi fără bibliografie (păcatul „Cărţii Româneşti“ pe care nu voi obosi să îl denunţ) –,
înoată la propriu, cu dezinvoltură, în acest „eter“ care nu
trebuie căutat în spaţiile siderale, cum zice, de data asta
făcând literatură neinspirată, ci în adâncimile textelor, ale
ideaţiei, în cutele conceptelor şi ale teoriilor. Acesta este
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motivul pentru care am translat, la începutul acestor rânduri, de la „a cincea esenţă“ la „chintesenţă“. Chiar dacă
la origine este vorba de acelaşi lucru, uzul limbii a instituit o mică distincţie de care cititorul sper că va lua act.
În paginile de început este invocat şi reproşul lui Nicolae Balotă referitor la faptul că operei lui G. Călinescu îi
lipseşte „un solid schelet filosofico-estetic“. Ei bine, poate
punctul cel mai important al acestei lucrări în care aproape
totul se arată important este acela că se demonstrează că
autorului Principiilor de estetică nu îi lipsea nicidecum
acest „schelet“, ci doar că el trebuia văzut altfel decât la
alţi autori. Pentru aceasta, Andrei Terian ia pe cont propriu explicarea conceptelor de teorie, metodă, sistem, apelând la definiţii şi la dezvoltări proprii uneori ale acestor
demonstraţii. Nu sunt de acord pe de-a-ntregul cu modalitatea în care el explică noţiunea de teorie, cam fastidioasă şi cam şcolărească (deşi, trebuie să recunosc, cei tineri
poate că ar avea nevoie de astfel de abordări şi e posibil ca
aici să îşi fi spus cuvântul formaţia şi experienţa tânărului universitar), mai ales pentru că se lansează într-o discuţie redundantă pentru eşafodajul pe care-l urmăreşte,
anume că o teorie nu este un sistem de propoziţii asertorice (forţez puţin limbajul – precizez că nu e vorba de judecăţi asertorice –, cu toate că autorul se situează în limitele
logicii folosindu-se de aceste propoziţii ce ţin mai degrabă
de sfera premiselor din silogistică).
În plus, el, care este înzestrat cu ceea ce se cheamă în
psihologie gândire laterală (lucru rarisim-rarisim în critică şi în teoria literară), în loc să apeleze direct la o definiţie a teoriei în conformitate cu un dicţionar de ştiinţe
sau de filozofie, de epistemologie, în fine, se foloseşte de
ideile unor teoreticieni literari, Stanley Fish şi Geoffrey
Hartmann, adică explică domeniul prin el însuşi. O eroare
metodologică pe care i-o scuză desigur, vârsta foarte tânără
pe care o avea când a scris efectiv cartea (apărută când
autorul împlinea treizeci de ani). Abia când se opreşte la
Richard Rorty, lucrurile se aşează cumva în normal. Deşi
nu pe de-a-ntregul, însă autorul conduce aşa de bine şi de
inteligent demonstraţia, încât ajunge până la urmă la concluzii valide epistemologic. Atunci când vorbeşte despre
sisteme, se îndreaptă, corect, către Ludwig von Bertalanffy
şi, de aici, totul decurge în cea mai bună expunere despre
sistemele critice pe care am citit-o (capitolul se cheamă,
de altfel, „Cum funcţionează un sistem critic“), unde argumentele sunt sprijinite nu doar pe elemente venite din critică şi din practica ei, dar şi pe fundamentul solid al logicii şi al ştiinţelor.
Este impresionant cât de bine se orientează tânărul critic în aridele domenii ale filosofiei, logicii, epistemologiei,
esteticii. Cu toate că mai scapă şi enunţuri de genul „În realitate, teoria nu poate nici să genereze, nici să controleze
o practică“, ceea ce nu e valabil nici în literatură şi artă,
unde o teorie poate genera curente şi modalităţi stilistice
şi aşa mai departe, nici, bunăoară, în fizică, unde în ultimul secol şi jumătate o seamă de descoperiri au fost făcute
numai pentru că ele au fost prefigurate de teorii, existând,
de altfel, un domeniu distinct, numit fizică teoretică. Dar
acestea sunt detalii pe care e de presupus că literaţii nu le
vor lua cine ştie ce în seamă; le invoc numai pentru plăcerea de a dialoga, într-un fel, cu un autor atât de inteligent şi de înzestrat pentru teorie. Pentru exemplificarea
aserţiunii legate de fizică, amintesc aici că Heinrich Hertz,
fizician teoretic, întrebat fiind dacă undele radio au vreo
aplicaţie practică, a răspuns: „Nici una“, de unde se poate
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vedea, ceea ce Călinescu ştia foarte bine înaintea noastră,
că anecdotica are şie ea importanţa ei.
Dincolo de aceste precizări (nici nu e obligatoriu să am
absolută dreptate în privinţa lor), care nici nu influenţează
valabilitatea şi corectitudinea generală a eşafodajului complex şi frumos ca o veritabilă mare teorie creat de Andrei
Terian, trebuie să mărturisesc faptul că nu-mi amintesc să
fi citit în critica românească din ultimii treizeci de ani prea
multe cărţi care să fie un spectacol al erudiţiei şi metodei într-un asemenea grad. Va trebui, spre regretul meu,
să pun punct aici (discuţia despre gust, de pildă, ar trebui
puţin adusă în cadrele ei actuale şi corectate câteva afirmaţii ale autorului, dar am credinţa că în timp va ajunge,
dacă nu a ajuns deja, la alte concluzii decât la momentul în
care îşi redacta textul), pentru că, dacă aş continua, m-aş
abate prea mult de la ceea ce reprezintă această lucrare
dedicată „decriptării“ lui G. Călinescu.
Când i s-a reproşat lui Călinescu lipsa de metodă,
aceasta s-a făcut, reiese foarte limpede şi din demersul
lui Andrei Terian, pe de-o parte, din lipsa de pregătire
adecvată (şi de talent pentru teorie, aş adăuga) a celor care
semnalau aceste defecte, pe de alta, din cauza unei viziuni
clişeizate asupra abordărilor critice. Călinescu nu se poate
spune că nu ştia teorie. Ştia şi înţelegea mai multe decât
alţii. Vedea mai profund, mai departe decât alţii. (Dacă ne
gândim bine, Istoria sa apărea în 1941, când autorul împlinea abia patruzeci şi doi de ani, prin urmare, întregul travaliu titanic asupra ideilor şi asupra materialului magmatic pe care şi l-a adunat cu imense eforturi, implicând, în
final, „tăierea nodului gordian“ şi redactarea efectivă, a
fost făcut pe când el era un om tânăr.) Este suficient să ne
aruncăm privirea doar peste problemele pe care le ridică
în Curs de poezie, este de ajuns să ne amintim că a încercat chiar o Estetică a basmului. Dar ar fi bine să observăm,
de asemenea, că în tratamentul pe care îl aplică unor scriitori, inclusiv pentru cei la care nu aderă deplin, avangardiştii, suprarealiştii etc., intervin cel puţin ici şi colo vocabule care trebuie să ne spună clar că nu era deloc străin
de ceea ce se vehicula în vremea sa în materie de teorie şi
de metodă critică, nemaivorbind de nivelul de informare
cu privire la ce se petrecea în diferite ştiinţe ale timpului.
Călinescu a fost un mare practician. Iar un practician
mare are întotdeauna în spate o bună teorie, afirm, cu riscul de a mă repeta. Genial fiind, singur şi-a forjat axele teoretice şi tot ce a construit a fost pe aceste axe. Nu a avut
nevoie să declare la tot pasul că împrumută cutare sau
cutare metodă. Că nu a îmbrăţişat formalismul? Numai
Estetica basmului a avut de suferit din asta, nu şi Istoria, căci, să nu uităm, Istoria este cea care a generat controversele majore legate de Călinescu. Nici nu pot să-mi
imaginez cât de plate ar fi arătat capitolele acesteia, dacă
ar fi fost împănată de stil universitar, doct şi pedant (deşi,
poate că ar fi putut face un spectacol şi din metoda formală). Nu trebuie să ne ferim întotdeauna de cuvinte; Călinescu a scris o istorie a literaturii române aşa cum îi dicta
geniul său şi nu cum i-ar fi pretins tiparele, convenţiile,
mai ales cele academizante. Dacă s-a spus despre cultură
că ea reprezintă ceea ce a rămas după ce ai uitat tot ce ai
citit, atunci la istoricul G. Călinescu se poate zice că sistem este tot ceea a rămas după ce el a făcut uitat tot ce
citise în materie. La asta mă refeream anume atunci când
am făcut analogia cu tăierea nodului gordian.
Ca să nu mai pomenim de faptul că a creat un tipar în
materie de istoriografie literară la noi. Or, expresia remarHYPERION
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cabilă a geniului este aceea că el creează tipare. Câţi istorici importanţi de după Călinescu nu s-au alimentat de la
modalităţile lui denominative la adresa epocilor şi a grupării, să-i zicem, „categoriale“ a scriitorilor!? A încălcat cutumele şi a creat, în mod aparent paradoxal, până la urmă, o
operă înscrisă în aria clasicismului.
Andrei Terian a demonstrat cu tenacitate şi cu o răbdare benedictină că autorul pe care l-a ales drept subiectul său de studiu nu era un ingenuu inspirat, cum sună una
dintre prejudecăţile răspândite despre el, şi nici nu descoperea lucruri nemaiîntâlnite în interpretarea literaturii,
pentru că, bine informat, deşi afiliat mai ales culturi italiene, unde îşi desăvârşise formarea, a topit în substanţa
textelor sale o seamă de idei despre care unii comentatori au crezut că s-ar putea înscrie într-un fel de prioritate
românească (în acest context, ar fi interesantă şi o discuţie despre etnocentrismul Istoriei, dar cum să fie o istorie a unei literaturi naţionale şi mai ales în epoca în care a
fost scrisă?). Demontează, aşadar, două mituri, unul negativ şi unul pozitiv.
Capitolele cărţii sale tratează aproape exhaustiv ceea ce
am numit mai devreme „Chestiunea călinesciană“. Primul
se intitulează „Principii de estetică“, cel de-al doilea, „Sistematica genurilor“ („Critica, „Poezia“, „Proza“, „Biografie“, „Interpretarea şi evaluarea“), al treilea „Sinteza epică“,
al patrulea „Evoluţia sistemului („Proiectul etnocentric“,
„Sensul clasicismului“, „Pentru realismul socialist“), al cincilea, „Călinescu în timp şi spaţiu“ („G. Călinescu – orizontul critic“, „G. Călinescu şi tradiţia critică autohtonă“,
„G. Călinescu şi critica românească postbelică“, „G. Călinescu – critic european“). Cititorul găseşte răspunsuri la
toate problemele la care se va fi gândit, dar încă şi la altele,
pe care nu le va fi avut în vedere, dar pe care remarcabila
acuitate analitică a autorului le sesizează cu subtilitate.
Terian nu este afirmativ, ci demonstrativ în demersul
său. Demonstrează totul. Când enunţă o problemă, trece
imediat la disecarea ei şi apoi la recompunere sistematică.
Un balans admirabil analiză–sinteză. Se fereşte de afirmaţii tranşante (nu aşa cum am făcut eu câteodată în acest
text, dar, se înţelege, mizele sunt altele). Peste toate, calităţile sale de teoretician sunt neîndoielnice.
Călinescu – este teza pe care o ilustrează Andrei Terian,
dacă mai era nevoie, şi se vede treaba că pentru unii era! –
trebuie citit integral şi abia după aceea interpretat. Am formulat mai sus „parcă refuzându-se explicitării ca întreg“,
dar fapt este că până la A cincea esenţă nimeni nu a procedat d’emblée la o lectură critică unitară a vastului corpus de texte călinescian, desluşirile făcându-se mai mult
pe segmente ale discursului său critic. Când spun „discurs
critic“ aici, am în vedere, chiar dacă mă repet, integralitatea discursului călinescian, nu doar cel din Istorie, nu
doar cel din publicistică, nu doar cel din textele teoretice.
Dacă adversarii l-au interpretat impresionist (aceasta
este realitatea, în ciuda pretenţiilor lor) pe G. Călinescu,
mulţi dintre admiratori au procedat şi ei la fel. Admiratori şi detractori i-au făcut împreună acelaşi deserviciu.

Călinescu şi
colaboraţionismul
A suscitat discuţii aprinse atitudinea lui G. Călinescu
după 1945. Mulţi l-au acuzat, pasional din păcate, cu
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argumente mai mult umorale, de cedări sau de-a dreptul
de colaboraţionism. Alţii (cu deosebire Elvira Sorohan,
în cuprinsul unei cărţi întregi) au încercat să-i găsească
scuze şi să îl absolve cumva, voind să creadă că maestrul a făcut figură de convertit la noul regim comunist
numai pentru a se dovedi subversiv, practicând un dublu
limbaj etc.
Având în vedere cele spuse de mine până acum, s-ar
putea crede că Andrei Terian a profesat în această carte
un discurs îndrăgostit, ca să-l parafrazez pe Barthes. Nici
vorbă de aşa-ceva. Reprezentant de frunte al tinerei critici româneşti, în legătură cu care am observat, alături de
alţii, tendinţa de obiectivitate, de tratare „la rece“, nepărtinitoare a subiectelor (ei pare că vor mai ales să înţeleagă decât să promoveze cu orice preţ teme sau personalităţi), Terian îşi urmează pas cu pas înclinaţia spre
echilibru şi măsură. Relevându-şi, în felul acesta, discernământul, care face casă bună cu iniţierea sa de logician
şi de filosof al ştiinţei. Iar cel mai bun exemplu îl constituie, probabil, alături de, să zicem, reproşul major „de
a fi ratat cotitura limbajului“, adică de a fi ignorat rolul
teoriilor limbajului în explicarea operei (ceea ce e de discutat încă, după opinia mea, spre deosebire de Andrei
Terian, cred că problema pusă de Toma Pavel în termenii
„mirajului lingvistic“ rămâne încă în picioare, cel puţin
deocamdată), modalitatea în care activitatea de publicist a lui Călinescu din perioada amintită este urmărită
în detaliu şi eliberată de haloul falselor judecăţi pe care
tocmai le-am amintit.
Este adevărat, spune Andrei Terian, că în multe privinţe, printre fraze însuşite din retorica realismului socialist sunt strecurate „câteva dintre tezele sale „burgheze“
dragi“. Că, aşa cum va proceda Nicolae Manolescu mai
târziu, va disloca abil încheieturile discursului oficial
ori de câte ori va putea. Dar, în acelaşi timp, remarcă
– extrem de bine informat asupra textelor şi comandamentelor politico-ideologice ale perioadei – că în ideile
pe care le pune la baza opţiunilor lui de revalorificare
a moştenirii literare Călinescu „merge întotdeauna cu
un pas (sau chiar cu mai mult) în urma reconsiderărilor
oficiale“. Curajul şi rezistenţa sunt dezminţite de urmărirea atentă a modificărilor în retorica oficială de către
exeget şi a momentului când ele se reflectă în intervenţiile criticului. De asemenea, acesta a scris cronici elogioase la adresa unor versuri penibile ale poeţilor angajaţi pe linia partidului comunist, contribuind, în fapt, la
acreditarea „atât ca formulă, cât şi ca realizare“, a „realismului socialist ca fenomen literar, nu doar ideologic“.
Dar Andrei Terian oferă şi explicaţia faptului că, în
ciuda situării în limitele oficiale cu critica sa de după
1948 în special, s-a putut naşte mitul unui Călinescu
incomod pentru regim. Trebuie citită neapărat cartea,
aici voi reproduce doar unul dintre argumente, şi anume
acela că „sub regimul dejist, trăsături precum cabotinismul, exuberanţa, gratuitatea, rafinamentul stilistic
şi livrescul enciclopedic [despre care povestesc toţi cei
care l-au cunoscut sau doar au asistat la prelegerile sale,
n.m., R.V.] fără a fi proiectate în mod deliberat ca elemente subversive, erau îmbrăcate automat în straiele
nonconformismului“.
Rezultă că, în plierea sau însuşirea imperativelor ideologice Călinescu a probat o structură de supravieţuitor.
Impecabil în judecăţi (am vorbit mai sus despre puterea
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sa de discernământ şi poate nu e lipsit de interes să spun
că, în disputa pe care a stârnit-o pe la începutul lui 2012
în privinţa conflictelor de interese ce se opun ca acei critici care fac parte din consiliile editurilor ori sunt angajaţi
pe diferite posturi să se numere printre membrii juriilor
literare unde intră în concurs cărţile respectivelor edituri, ridicându-şi mai pe toată lumea în cap, dreptatea
era de partea lui, cvasi-unanimitatea criticii noastre, cu
mic cu mare, susţinând sus şi tare că „obiectivitatea funciară“ a criticului îl va împiedica neapărat pe acesta să
favorizeze cărţile editurii de care este legat) tânărul critic nu judecă, adică nu osândeşte. Doar prezintă faptele.
Întotdeauna cu o acribie dusă până la capăt. Dacă s-a
spus că într-un text oarecare al lui Călinescu de la „Cronica optimistului“ a apărut o idee eretică în raport cu
concepţia promovată de regim, el merge chiar la textele
ideologice respective, la sursele ce presupun lectura lui
Marx, Engels şi Lenin pentru a demonstra că, spre pildă,
chestiunea legitimismului lui Balzac fusese demult soluţionată, în termenii doctrinei, de către Friedrich Engels,
într-o scrisoare către Margaret Harkness, unde industriaşul adept al materialismului dialectic şi istoric se pronunţa în termenii realismului care învinge chiar şi concepţiile ideologice ale scriitorului; aşadar, Balzac putea
fi citit şi studiat de către clasa muncitoare. Utilizarea
unor asemenea surse pe care alţii nu le frecventează este
o normă curentă în metoda lui Andrei Terian. Tot aşa,
relevă că o cutare concepţie pe care Călinescu o fructifică în felul său personal, dar nu depăşind statutul obedienţei, se afla într-un text al lui Lenin pe care criticul
nu avea cum să nu îl fi cunosxcut. Şi aşa mai departe…
Este îmbucurător că se discută cu cărţile pe masă în
privinţa modului în care textele ideologice promovate
sau acceptate de regimul comunist – ceea ce constituie
o probă de spirit ştiinţific profund –, şi nu sunt aduse
în discuţie argumente culese după ureche sau formulate
după cum i se pare autorului că ar suna bine sau politically correct în zilele noastre. Am sentimentul, însă, că
Andrei Terian ia ca reper ultim al referinţelor în dezbaterea la care-şi invită cititorul cu privire la problematica socială şi aceea a artei, concepţia marxist-leninismului, ignorând că aceasta e o variantă vulgarizată
şi ideologizată a materialismului dialectic şi istoric. Or,
nu se poate pune semnul egal între marxism, marxismleninism şi materialismul dialectic şi istoric. În textele
lor ideologice, Marx şi Engels dau peste cap grosolan,
impardonabil, logica propriului materialism dialectic.
Dacă ar fi urmărit-o consecvent, ca filosofi ce se considerau, şi ar fi unele indicii că au încălcat-o deliberat, mai
ales Marx, ar fi ajuns implacabil la concluzia că societatea comunistă pe care o predicau nu este posibilă (nu
sunt vreun excentric gândind aşa, Onisifor Ghibu, spre
exemplu, aprecia situaţia în aceiaşi termeni într-o scrisoare pe care i-o trimitea lui Petru Groza). Şi că, o dată
instituită, chiar prin forţă, ea nu poate să funcţioneze în
mod real. Ceea ce istoria a şi demonstrat ulterior. Aşadar, chiar judecând în termenii filosofiei pe care pretindeau că o aveau la bază. Pentru că marxism-leninismul
nu este o filosofie, ci o ideologie în mod esenţial, iar ideologiile nu explică cu adevărat nimic. Dar asta, iarăşi, nu
e decât o pedanterie din partea mea şi nu afectează sensul discursului tânărului autor.
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Un vast compendiu
de critică
Una dintre frazele-cheie ale acestei cărţi este următoarea, ea

rezumând aproape la „a cincea esenţă“, o parte dintre concluziile întregii demonstraţii: „Nu ar avea de ce să constituie
pentru nimeni o surpriză faptul că „timpul“ lui Călinescu în
critica europeană coincide, cu mici excepţii (în fond, neglijabile) cu epoca în care a trăit, mai exact cu prima jumătate
a secolului trecut“. Aproape un quod erat demonstrandum.
Iar de aici urmează, în mod aproape neaşteptat (cu toate
că prefect în stilul lui Terian de a nu lăsa nimic neinvestigat, oricât de spinos ideatic şi oricât de greu de documentat ar fi), o dezvoltare comparatistă cu privire la congenerii criticului român din alte culturi, de la Jacques Thibaudet
şi Charles du Bos, în Franţa, la Croce şi Giaccomo Debendetti în Italia, de la E.R. Curtius şi Leo Spitzer în Germania,
la I.A. Richards şi William Epson în Anglia, Şklovski, Tînianov şi Bahtin în URSS, Lukács în Ungaria, Ingarden în Polonia, Mukařovský în Cehia. Dar comparaţiile – detaliate cât se
poate – nu cu aceştia, nume celebre, le face, ci cu Erich Auerbach, cunoscut şi el, cu care Călinescu nu are afinităţi, dar
tocmai de aceea, şi cu italianul Francesco Flora şi polonezul
Manfred Kridl. Şi partea aceasta se urmăreşte cu surpriză şi
cu frumoase revelaţii, mai ales că aceşti doi autori nu au fost
vehiculaţi la noi, ea făcând din Călinescu, mai mult ca oricare altă exegeză de până acum, un cărturar al timpului său.
G. Călinescu. A cincea esenţă este o carte fundamentală
a criticii româneşti, pentru că ea oferă o sistematică deosebit de complexă nu doar a viziunii asupra unei opere – în
cazul acesta, asupra uneia de mare complexitate cum este
cea călinesciană –, ci şi asupra criticii teoretice şi a criticii
aplicate, în general. În ceea ce priveşte un corpus de texte
anume, printr-o exploatare inteligentă a majorităţii tuturor
tehnicilor analitice utile înţelegerii unui text şi relaţiei acestuia cu contextul. Încercând să definesc mai bine demersul
din G. Călinescu. A cincea esenţă, cred că el se plasează sub
semnul raţionalităţii. Dacă îşi aminteşte cineva lucrarea lui
Paul Cornea Interpretare şi raţionalitate, nu cred că există
un pandant mai bun al acesteia la nivelul praxisului interpretativ. Avem, de fapt, mai mult decât atât, pentru că oricine doreşte nu să se iniţieze ci să înveţe efectiv cum funcţionează critica literară, are la dispoziţie un inventar de teorii
şi metode, dar şi un model care prezintă felul în care acestea pot fi întrebuinţate.
Andrei Terian este un tânăr erudit, cu rară stofă de teoretician, care îşi foloseşte cunoştinţele nu într-un discurs
preţios, ci într-unul fluid, suplu şi plin de miez. Lipsa de
emfază este una dintre trăsăturile caracteristice ale stilului
acestei cărţi pe care, pentru a o prezenta mai bine ar trebui,
pesemne, să scriu la rândul meu o carte. Ceea ce nu e cazul;
trebuie mers la textul lui Andrei Terian şi parcurs cu toată
luarea-aminte şi cu toată deschiderea.
Rezultă, pentru cititor, un Călinescu mai apropiat de realitate decât oricând. Cât priveşte statura sa de istoric şi de critic, în ciuda cedărilor, e la fel de impozantă ca întotdeauna.
Şi atunci, la ce serveşte o asemenea carte? Printre altele, la
înţelegerea modului în care se exercită critica literară. Ea
devine, prin natura lucrurilor, un impozant manual, un ghid
de aplicare a principiilor teoretice ale criticii literare asupra
textelor. Un ghid care ar trebui să influenţeze de acum înainte întreaga critică românească.
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Valentin COȘEREANU

Viena și imperiul –
creuzetul formării
intelectuale eminesciene

Motto:
„Imperiul Habsburgic a fost prin excelenţă o patrie
a străinilor, locul în care naţionalităţile diferite se confruntau şi ridicau ştacheta realizărilor […]. De la
Viena […] au provenit majoritatea gânditorilor de
forţă ai secolului XX“
William M. Johnston

Î

În istoria Europei la care ne referim, trei au fost capitalele care
au avut influenţe asupra spiritualităţii întregului continent: Parisul, Viena şi Berlinul. Primul a constituit capitala culturală a
Europei, Berlinul pe cea economică şi militară, iar Viena a fost
pur şi simplu o stare de spirit.
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Rafinamentul vienezilor a
ajuns la un atât de accentuat simţ estetic, încât acesta se personalizează prin adoptarea unei filosofii proprii de viaţă, manifestând o indiferenţă vădită faţă de tot ceea ce ţinea de viaţa socială şi de reformele politice, cultivând – aproape neverosimil
pentru zilele noastre – o terapie a nihilismului social şi politic.
În plan social, s-a început printr-o imitaţie a ceea ce s-a întâmplat în alte ţări europene cu tradiţie în domeniu, ajungând
ca, în jurul anilor 1800, habsburgii să nu facă altceva decât să
adopte politicile absolutismului luminat din Franţa şi Prusia.
Cum reformele ţineau în primul rând de cele sociale, încă din
timpul Mariei Tereza, grija primordială a constat în reorganizarea finanţelor. Consecinţa imediată a fost un comerţ înfloritor,
în vederea căruia s-au standardizat unităţile de măsură şi greutate, prin voinţa unei politici unitare de stat.

Eminescu in aeternum

Respectul pentru documente avea pentru habsburgi o importanţă covârşitoare, aşa încât, în 1872, Casa de Habsburg a
centralizat toate documentele regale la un loc, constituind un
soi de arhivă de stat, după care, imitând exemplele altor popoare – spaniol şi portughez – i-au alungat pe iezuiţi, în scopul
vădit de a le seculariza domeniile. Au avut grijă, apoi, să îmbunătăţească sănătatea vieţii oamenilor şi să promoveze o stare
de prosperitate afişată şi de bunăstare. De aici au pornit toate.
Au transformat teatrul orăşănesc „într-un forum al culturii naţionale“ (Johnston, 2000, p. 27). În spiritul aceleiaşi organizări,
fenomenul s-a extins, proclamându-se limba germană, limbă
oficială a imperiului, iar din 1849, evreii au primit drept de vot.
Acum începe epoca Biedermeier caracterizată şi recunoscută
de istorie ca o epocă de „resemnare politică, desfătare estetică
şi pietate catolică“ (Johnston, 2000, p. 31).
Asigurându-li-se un trai decent, care înlătura grija zilei de
mâine, în oraşele mari, în special, au înflorit artele vizuale. O
dorinţă de a imortaliza prezentul în monumentele capitalei a
luat atâta avânt, încât părea că Viena imita epoca Renaşterii
italiene. Aici a înflorit peisagistica şi arta portretului.
Odată cu invenţia litografiei, producţia artei de serie a luat
avânt, cu atât mai mult cu cât această nouă formă de artă era
mai puţin costisitoare, prin urmare şi-o putea permite aproape
oricine; ea s-a tradus în fapt prin aceea că întreaga burghezie
– fie mare sau mică – îşi putea îndeplini dorinţa de a-şi păstra
amintirea în casele urmaşilor săi. Portretul, stampele de epocă, porţelanurile, dar şi alte obiecte ambientale, încărcau atmosfera caselor, devenind cu timpul interioare greoaie, cu mobile
sculptate şi draperii somptuoase. Cum, însă, aceasta era moda
timpului, toate familiile o urmau cu sfinţenie şi mândrie.
Un grup enorm de gânditori a dat Austria în domeniul
gândirii originale a transcendentalităţii: Freud, Adler, Husserl,
Wittgenstein, Mahler, Schnitzler şi mulţi alţii. Un dat al evreilor
– explicabil istoric datorită migrării lor în Europa, în care se simţeau toleraţi – a transformat limba unui popor adoptiv în armă
de luptă împotriva traumelor, găsind, prin aceasta, un mod de
a sublima umilinţele îndurate în vorbe de spirit. Mahler şi Kafka
şi-au inventat o lume numai a lor, transpusă într-un soi de vis
suprarealistic, câştigându-şi în felul acesta de abstragere socială, o linişte de care n-au avut parte pe pământ. Un amalgam de
naţii se învârtea în jurul unei palete coloristice atât de diverse,
încât acestea dădeau culoare imperiului şi contribuiau cu toţii,
dând aripi inspiratoare tuturor forţelor creatoare ale imperiului: cehi, evrei, germani, polonezi, slovaci, unguri, români, sârbi.
Trăind cu o evidentă certitudine a progresului, vienezii au
fost martorii unor descoperiri dintre cele mai variate, descoperiri care au avut un efect imediat în viaţa domestică, înlesnindu-le un trai din ce în ce mai bun: becul electric, ţevile de
instalaţii sanitare, telefoanele şi bicicletele. Părea că Viena o ia
înaintea restului lumii. Populaţia o ducea bine şi se desfăta, organizând serate muzicale proprii, mergând frecvent la teatru şi
la operă; fanfarele cântau în parcuri, picnic-urile sfârşitului de
săptămână din pădurile vieneze erau şi ele frecvent practicate.
Aristrocraţia, din iunie până în octombrie lăsa deoparte larma
oraşului pentru partidele de vânătoare de pe propriile domenii
de la ţară. Artiştii se bucurau de o viaţă privilegiată, aşa încât
foarte mulţi dintre ei primeau comenzi din partea curţii regale. Între aceştia, pictorii şi sculptorii erau cei mai solicitaţi. S-a
ajuns până acolo, încât compozitorului Anton Bruckner i s-a
oferit o locuinţă chiar în grădina palatului Belvedere.
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În acelaşi imperiu, funcţionarii impenetrabili ai prozelor
lui Kafka au reprezentat transfigurarea artistică a unei stări de
fapt, unde ciubucul era la ordinea zilei. Stagiul militar pe timp
de pace constituia mândria oricărui ofiţer, căci meseria dădea
aripi fanteziste tinereţii, iar fanfarele militare l-au făcut pe Stefan Zweig să remarce sarcastic că armata austro-ungară „avea
şefi de orchestră mai buni decât generalii“. Armata participa la
diferite ceremonii, iar ofiţerii – ca o compensaţie amăgitoare
la tunsoarea stil „arici“ – purtau uniforme viu colorate, amuzându-l pe Freud atunci când îi asemăna cu papagalii. Balurile
sclipitoare erau pline de aceşti ofiţeri, care păreau că şi-au înghiţit săbiile şi care făceau conversaţii stupide şi complezente, dar
curtenitoare în majoritatea lor.
Din punct de vedere religios, vienezii, erau catolici prin excelenţă, iar domeniile habsburgilor „reprezentau cel mai întins
teritoriu catolic din Europa“ (Johnston, 2000, p. 68). Catolicii
care se căsătoreau cu persoane de alte confesiuni se izbeau de
atâtea piedici, încât s-a ajuns la situaţia din 1914, când un milion de cupluri trăiau în concubinaj.
În virtutea aceloraşi înlesniri sociale, în Viena s-au electrificat tramvaiele şi – spre mândria vienezilor – s-a introdus iluminatul stradal. Tot în oraşul luminilor s-a deschis un ştrand pe
malul Dunării şi s-a dublat numărul uimitoarelor parcuri amenajate, deşi apa de băut era transportată în butoaie, telefoanele
şi lifturile erau rare, iar frigiderele şi căzile de baie, necunoscute.
În schimb, funcţionau universităţi cu tradiţie, cum erau cele din
Viena, Berlin, Graz, Innsbruck, Praga, Cracovia, Lemberg, Budapesta şi Klausemburg. Şcolile tehnice sau cele de artă aplicată
erau şi ele riguros organizate.
La Viena s-a fondat vestitul Pedagogium, destinat prgătirii
viitorilor profesori. În universităţi, primau critica şi disputele,
fenomen care dădea sens progresului ştiinţific şi al cercetării.
Talentele deosebite erau stimulate încă din celebrul Theresianum, fondat de Maria Tereza, în 1746. Înainte de toate, programa şcolară cerea studierea latinei timp de opt ani. Prelegerile
universitare făceau trimiteri frecvente la autorii greci şi latini,
creând studenţilor atmosfera participării la un demers de cultură început de minţile luminate ale celor de dinaintea lor.
Gimnaziul impunea o disciplină strictă, iar cine devenea
student, avea privilegiul de a i se reduce stagiul militar. Viaţa de
student nu era una comodă, căci profesorii erau foarte valoroşi,
pasionaţi de domeniul lor şi, mai ales, nu predau de mântuială.
Programul studenţilor era unul la fel de sever: de la 6.15 (sau
7.00 dimineaţa) la 8.00 seara. Prejudecăţi şi discriminări existau chiar şi în mediul universitar, iar două exemple reţin atenţia: femeilor nu li s-a dat voie să studieze filosofia până târziu, în
1897, iar decanul aceleiaşi facultăţii susţinea cu tărie că femeile
au creierul mai mic decât bărbaţii. Exceptând aceste scăderi,
Universităţii i s-a dat, însă, importanţa cuvenită, fiind mutată, în 1884, într-o clădire monumentală, în stil neorenascentist,
lângă Primărie şi Parlament, chiar pe Ringstrasse, în centrul oraşului. Aici predau vestiţii Robert Zimmermann, sau Rudolf von
Jhering, pe care i-a avut profesori şi Eminescu.
Într-o societate în care orăşenii socializau prin însuşi modul lor de manifestare, Viena a devenit renumită pentru femeile strălucitoare şi prea sensibile (adesea nevrotice), conduse de
reguli stricte. Lucru greu de crezut în zilele noastre, ele roşeau la
fiecare salut, iar pe ringul de dans, nu se îmbrăcau decât în rochii albe, lungi, extrem de decente şi foarte elegante. Ele au devenit (într-un fel) măsura bunului gust, inspirându-i pe artiştii
vremii, care nu erau deloc puţini. Aşa s-a ajuns la rafinamentul
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conversaţiilor din saloane şi cafenele, unde nimic nu mergea
până la capăt şi unde totul se pierdea în superflu-ul momentului şi-al atmosferei.
Aşa a apărut foiletonul, pe care Hermann Broch l-a botezat
„vidul valoric“, întrucât acesta era produsul genului de conversaţii amintit mai sus. În cafenea se citeau revistele şi se făceau
lecturi (câteodată filozofice chiar!), aşa încât, tineretul progresist din Ringstrasse avea posibilitatea să savureze eseurile lui
Schopenhauer înainte de a fi publicate, eseuri care l-au influenţat şi pe Eminescu.
Opereta şi foiletonul au nivelat diferenţele de netrecut
până atunci între clasele sociale diferite. Ajungându-se la o inflaţie de creatori, aceştia au început să se ia la întrecere, dar au
creat la rându-le o inflaţie de non-talente. Burgtheater-ul Mariei Tereza era în fapt o şcoală a studenţilor, dar şi a tinerilor în
general, unde se învăţau bunele maniere, precum şi cum să te
porţi într-un salon.
Valsul îşi avea obârşia în dansurile populare, aşa încât, în ritmul lui inconfundabil era adorat şi practicat de toată lumea,
ca „un imn înălţat mişcării“. Reprezentantul acestuia, Richard
Strauss, era adorat şi el căci i s-a trecut cu vederea excentricitatea de a se fi însurat de trei ori – fapt reprobabil şi supus în epocă oprobiului public. Lumea frivolităţii era la ea acasă, din moment ce într-o singură noapte se desfăşurau în tot oraşul cam
50 de baluri, lucru care, pe de altă parte, i-a ajutat pe vienezi să
rămână tineri şi nonşalanţi.
Toate acestea nu erau întâmplătoare, căci vienezii aveau filarmonică din 1842. Deşi melomani prin definiţie, excesul muzicii a făcut (în mod paradoxal) ca după ora unsprezece seara,
ea să fie interzisă prin lege. La Universitate, profesorul Hanslick
a inaugurat primul curs de muzicologie din lume. S-a deschis,
asltfel, un drum nemaiîntâlnit până atunci, apărând muzicieni ca Bruckner, Mahler ori Schonberg. În arta plastică, Klimt
şi Kokoschka deschid, la rându-le, noi forme de exprimare în
arta plastică.
Vienezii şi-au asumat originalităţi la care nimeni nu s-ar
fi gândit; au reuşit să transforme moartea – întocmai ca-n
„Requiem“-ul lui Mozart, messa compusă pe patul de moarte – într-o imagine liniştitoare şi consolatoare, asemănătoare
cu cea a nirvanei din filosofia indică. La aceasta au contribuit
şi francmasonii, care propăvăduiau, prin ceremonialul înmormântării, un estetism aparte, lăsând să se înţeleagă că moartea
nu este altceva decât o altă faţetă a vieţii pământene. Domina,
evident, credinţa că morţii continuă să trăiască în sufletele rudelor, prietenilor etc.. Într-un fel, moartea nu era nimic altceva
decât promisiunea eliberării de plictiseală. Consecinţa imediată a fost aceea a constatării unui număr incredibil de sinucigaşi,
mai ales din rândul intelectualilor.
În 1869 se inventează cartea poştală şi tot acum apar precursorii picturii nonfigurative. Tabloul cehului Frank Kupka,
„Amorpha: Fugue a deux couleurs“ a rămas în istoria picturii
drept prima pânză în întregime abstractă. Tot acum s-au pus
bazele filozofiei limbajului.
Dar cum nimic nu rezistă veşnic, la început timid, apoi din
ce în ce mai accentuat, au început animozităţile dintre popoarele constitutive ale imperiului; în Cehia, Wagner era pus în
scenă într-o proporţie cu mult mai mică decât Verdi, iar gestul
unora de a-şi pune degetele în urechi atunci când li se adresa un neamţ era semnificativ. Poetul Reiner Maria Rilke avea
să se plângă de faptul că trebuia să aleagă între „ceha corcită“, sau „germana corcită“. Ungurii, în schimb, şi-au urmărit cu
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tenacitate scopul, tipărindu-şi opiniile în tratate scrise neapărat
în limba germană. În ciuda tuturor acestor exemple, filantropia şi-a găsit locul ei în imperiu, aşa încât, Bertha von Suttner îl
convinge Alfred Nobel să iniţieze Premiul Nobel pentru Pace.
Faima Vienei s-a datorat nu numai posturii ei de capitală
a imperiului; ea a constituit prin excelenţă atmosfera formării
intelectuale a multor tineri români, atât din Bucovina ocupată,
cât şi din restul teritoriilor româneşti. Viena a fost, în fond, creuzetul formării geniului eminescian, care a surprins în opera sa
publicistică influenţa nocivă a politicii imperiale şi a dualismului austro-ungar, în detrimentul idealului naţional românesc.
În ultimă instanţă, vienezii au dovedit că esteticul nu are
graniţe, demonstrând în felul acesta că pentru o anumită perioadă de timp, un oraş poate deveni „o stare de spirit“. Istoria,
însă, – aşa cum susţine Mircea Eliade – „este prin definiţie devenire, transformare continuă, în cele din urmă deşertăciune“
(Eliade, 1985, p. 23).
Aşadar, Viena – capitala imperială „poleită“ –, a fost creuzetul formării spiritului creator, după ce, mai întâi, alte oraşe ale
imperiului beneficiaseră de condiţia înaltă a culturalităţii lor.
Odată cu perioada dintre 1815 şi 1848, când Casa de Habsburg
a reuşit să-şi structureze tactic independenţa faţă de Germania
şi să obţină o existenţă de sine stătătoare, în Viena (cu precădere) „burghezia a abandonat politica în favoarea unor activităţi artistice de familie cum erau poeziile improvizate, pictura,
muzica de cameră“ (Johnston, 2000, p. 32). Ceea ce ilustrează
afirmaţia şi devine tipic perioadei este ignoranţa politică caracteristică nivelului întregii societăţi. Un exemplu ilustrativ în
acest sens a fost acela al orientalistului vienez August Pfizmaier,
care, preocupat de studiile sale, a aflat de războiul franco-prusac dintr-un ziar… chinezesc.
După ce a reuşit să înlesnească traiul bun al cetăţenilor ei,
Viena şi-a accentuat preocuparea pentru elementele de suprastructură şi de culturalitate, care s-au tradus în fapt prin construirea unor monumente de arhitectură, înfiinţarea unor muzee, şcoli şi universităţi, ca mai apoi să-şi fundamenteze un sistem teoretic de filosofare, de invenţii şi înfrumuseţări. În felul
acesta, spiritualitatea era aşezată pe treapta cea mai înaltă a societăţii, tocmai pentru că ignora socialul, care, în fond, îi asigura
un trai lejer.
Tonul era dat de exemplul fastului practicat de împărat la
curtea sa, după modelul spaniol mai întâi, apoi cu mult mai original. Aşadar, de la formula de adresare până la ceremonialurile
de primire şi vestimentaţie – puse la punct în ultimul amănunt
–, împăratul se aşeza el însuşi în postura unui funcţionar corect şi harnic, trezindu-se de regulă la ora cinci dimineaţa şi retrăgându-se la unsprezece seara, după ce se achita de cerinţele
funcţiei pe care o deţinea şi de care era responsabil.
Deşi exista o formulă consacrată – „Franz Josef I, împărat
al Austriei, rege al Ungariei şi moştenitor al încă vreo douăzeci
de alte titluri“ (Johnston, 2000, p. 45) –, el insista ca supuşii să
i se adreseze, atunci când îşi exercita funcţiile publice, cu formula „Majestatea Voastră Apostolică, mult iubitul nostru Împărat şi Domn, Franz Josef I“. Când oferea dineuri la palatul
Schönbrunn, lucrurile mergeau până acolo încât „toţi musafirii
se opreau din mestecat atunci când împăratul termina un fel
de mâncare“ (Johnston, 2000, p. 45) – lucru stupid şi chinuitor,
încât cei mai puţin atenţi rămâneau flămânzi, căci suveranul
mânca foarte repede. Fiind un mic Dumnezeu pământean, toţi
supuşii erau obligaţi să respecte cu stricteţe regulile impuse de
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statutul oficial al acestuia, precum şi cele mai mici obiceiuri ale
omului împărat.
La curte nu intra oricine, întrucât solicitanţii erau în prealabil selectaţi; accesul avea dintru început un soi de preselecţie
impusă, o cutumă, căci el depindea într-o măsură covârşitoare
de numărul apreciabil de strămoşi nobili de care „beneficiau“.
Era absolut necesar ca cei care solicitau audienţe trebuiau să
deţină peste şaisprezece astfel de stră-străbunici nobili. În acest
sens, exista o funcţie special creată – marele maestru de ceremonii –, funcţie inclusă celor patru înalţi demnitari ai curţii şi
superioară celei a şambelanului. În fapt, accesul la curte era redus la aproximativ optzeci de familii considerate aristrocratice,
familii care deţineau coduri stricte de comunicare, încât aproape nu mai aveau nevoie de cuvinte pentru a se înţelege.
Altfel, aristrocraţia era sclava regulilor tradiţionale, din care
nici nu voia, nici nu putea ieşi, ducând-o în petreceri şi huzur,
spre deosebire de restul populaţiei – în care era inclusă şi mica
nobilime –, care avea un apetit deosebit al noului şi al inovaţiei.
În general, aristrocaţia purta amprenta unei atitudini de lehamite faţă de regulile stricte şi foarte adesea stupide ale formalităţilor moştenite.
Restrângerea sau depărtarea de regulile intrate în obişnuinţa societăţii, funcţie de mediul în care evoluau unele personalităţi artistice, explică predilecţia muzicianului Franz Schubert
pentru muzica de cameră, compusă în detrimentul celei simfonice practicate în epocă. Respectul şi interesul pentru trecut
se traducea, în schimb, prin colectatea documentelor vechi şi
înfiinţarea arhivelor şi muzeelor.
Dacă presa din capitala imperială nu ar fi luat un asemenea avânt, probabil că literatura artistică a vremii ar fi devenit
cu mult mai săracă după 1850, căci ziare ca „Die Presse“, „Neue
Freie Presse“, „Wiener Tagblatt“, „Die Fackel“, „Neues Wiener
Tagblatt“ erau citite, deşi nu erau agreate atitudinile lor politice;
ele se aflau în mai toate cafenelele şi bistrourile oraşului, unde
adesea studenţii veneau zilnic pentru a mânca. Vestimentaţia
s-a europenizat în aşa măsură, încât după 1900 numai evreii
şi turcii mai puteau fi recunoscuţi după îmbrăcăminte; în rest
moda europeană, deşi repetitivă, ajunsese un modus vivendi.
Invidiaţi pentru enormele privilegii nobiliare, s-a ajuns până
acolo încât, Împăratul însuşi intervenea în administrarea justiţiei, aşa că toţi îi urmau exemplul. Era epoca prejudecăţilor.
Chiar dacă „Protektion“-ul favoriza inechitatea, dând nobilimii
o frivolitate aparte, nobilimea a impus societăţii o viaţă culturală şi spirituală fără precedent, sponsorizând acolo unde statul
nu era interesat, îndemnând la primatul necondiţionat pentru
arta rafinată şi serbări – ultimele, iubite în egală măsură atât de
nobili, cât şi de celelalte categorii sociale.
Ceea ce unea şi mai mult cele două identităţi sociale distincte era neîncrederea în stat, privit ca o entitate abstractă,
fără contur precis şi fără de care – în opinia lor – se putea trăi.
Trăsătura comună distinctă, atât pentru unii, cât şi pentru ceilalţi era evaziunea sub toate formele ei. „Nobilimea, cât şi clasele sărace, omagiau societatea rurală, având oroare de liberalismul […] pro-urban, orientat către realizările practice. Nobilimea şi clasele sărace conspirau, opunându-se inovaţiei, înlocuind liberalismul cu socialismul creştin, şi încurajau astfel curtea
să-şi conserve statu-quo-ul“ (Johnston, 2000, p. 56).
Singurul loc public unde toate clasele sociale se întâlneau
era teatrul, deşi la galerie stăteau cei săraci, iar nobilimea, în
logii şi balcoane. Opera, balurile şi concertele au constituit în
scurt timp un mod de a trăi şi socializa, iar societatea însăşi, cu
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toate imixtiunile curţii şi nobilimii influente în repertoriile alese, trăiau într-un dolce far niente, neregăsit astăzi în nici o ţară
europeană.
Din punct de vedere religios, vienezii erau majoritar catolici, iar preceptele lor nu erau altele decât Dreptatea, Dragostea şi Solidaritatea. Cu toate acestea, un milion de cupluri trăiau în concubinaj din cauza multiplelor piedici care stăteau în
faţa tuturor celor care voiau să se căsătorească cu cineva de altă
confesiune decât cea catolică, ceea ce a constituit imoralitatea
vieţii sociale austriece.
În epoca sa înfloritoare, însă, Viena a dat un număr enorm
de gânditori în toate domeniile vieţii sociale, dar şi în domeniul
filosofiei, în cel al artelor plastice, al muzicii, literaturii, al ştiinţelor medicale sau istoriei. Marii profesori ai timpului nu erau
doar pedagogi de renume, ci reprezentau nume sonore şi de
autoritate în domeniile lor, aşa încât ei vor deveni nu numai
profesori celebri, ci teoreticieni cu tratate elaborate în domeniul respectiv, recunoscuţi ca atare pe întregul continent. Acest
lucru a decurs din faptul că şcolile şi universităţile imperiului
ajunseseră la un înalt nivel teoretic, întrucât profesorii erau extrem de bine pregătiţi, iar studenţii aveau o disciplină a învăţăturii demnă de toată lauda.
În şcolile elementare predau preoţii, în cele gimnaziale se
pregăteau elevi pentru „Matura“ – adică bacalaureatul de astăzi –, iar obţinerea acestuia le dădea dreptul absolvenţilor să
intre la orice universitate de prestigiu de pe tot întinsul imperiului. Universităţi celebre au funcţionat nu numai în Viena, dar
şi în Budapesta, Cracovia, Lemberg sau Klausenburg – Clujul
de astăzi. Latina şi greaca constituiau baza tuturor celorlalte
discipline. Se urmărea, aşadar, o cultură solidă, pe baze clasice,
iar fiecare profesor îşi preda disciplina, organizându-şi materia
după propriile lui percepte, nu după o programă şcolară prestabilită şi adesea formală. În consecinţă, profesorul era suveran la catedră.
Lucrurile au avansat atât de mult, încât fenomenul s-a extins la scara întregului areal universitar. În 1849, contele Stadion
a acordat deplină autonomie universităţilor din imperiu, tocmai pentru că Viena luase o amploare urbanistică uluitoare, iar
viitorul ei depindea în mod direct de aceste universităţi. Toate trăiau în interdependenţă şi nimic nu era lăsat la întâmplare: vestitul Theresianum dădea la rândul său elevi atât de bine
pregătiţi, încât dacă aceştia nu-şi continuau studiile superioare,
erau respectaţi ca atare şi puteau dobândi funcţii în stat, în majoritatea lor, bine plătite.
Prin urmare, preocuparea majoră a gândirii austriece din jurul anilor 1848 a fost tranziţia de la o societate feudală rurală la
una urbană, industrializată. De la această stare socială de lucruri au pornit teoretizările. Karl Pribam, docent în economie
la universitatea vieneză, reţine doar două mari concepţii despre
lume, împărţite în două mari categorii: individualismul şi universalismul, care aduc aminte de tendinţele actuale ale globalizării, dar şi de faptul că nu există nimic nou sub soare.
Un alt mare teoretician care a inaugurat prin teoriile sale
şcoala austriacă de economie a fost Carl Menger. Acesta ajunge profesor la Viena, în 1873, după ce-şi ia docenţa cu lucrarea
„Principiile doctrinei economiei politice“. Extrem de clar în expunerile sale, profesorul a fost foarte iubit în rândurile studenţilor şi regretat atunci când s-a retras prematur. Menger a fost
adeptul nominalismului, contribuind în mod esenţial la teoria
valorii despre care spunea că nu stă în calitatea esenţială a mărfii, ci în cerinţa umană. Înainte de calitatea mărfii – susţinea
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acesta – este obligatoriu să se analizeze dorinţele oamenilor.
Numai stabilirea priorităţilor asupra necesităţilor va da o rezultantă pozitivă demersului.
Teoreticianul austriac care a avut tangenţe şi cu Cernăuţii a
fost Joseph Schumpeter, refugiat mai târziu în America. El susţinea că motorul unei economii eficace este libertatea inovaţiei, ridicând în slăvi economia engleză, pentru modul cum întreprinzătorii erau lăsaţi să evolueze nestingheriţi în domeniu.
Pe de altă parte, el ştia că „nimeni nu poate nesocoti ceea ce a
realizat Austria în acea perioadă [1890–1914] în toate domeniile vieţii publice, în ciuda dificultăţilor, care par incredibile pentru un observator de la distanţă. Premisele realizării unui stat
puternic şi eficient a fost asigurat cu succes în fiecare ramură
a administraţiei publice, mai cu seamă în domeniul finanţelor
publice“ (Johnston, 2000, p. 97).
Cu un talent organizatoric de excepţie, Viktor Adler a fost
cel care a pus bazele Partidului Social-Democrat austriac. El
a organizat la Viena un marş la care au participat 250.000 de
muncitori, marş care trebuia să arate simpatia pentru revoluţia
din Rusia, iar câţiva ani mai înainte a reuşit, cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Mai, să impună decretarea zilei de muncă de opt
ore. Troţki însuşi se întâlnea cu Adler la „Café Central“, în Viena, ca apoi să deplângă faptul că acesta a repudiat bolşevismul.
Un automarxist ceva mai conciliant a fost şi Karl Renner,
care solicita împărţirea imperiului pe unităţi naţionale, ca după
aceea, românul Aurel Popovici să propună înfiinţarea a cinsprezece state teritoriale care să rezolve degringolada de neoprit a
Austriei.
Pe de altă parte, muzica şi teatrul au fost între primele arte
care au iniţiat cultura maselor.
Valsul, ca şi teatrul era un mod de socializare într-o lume
plină de convenienţe şi de jocuri stupide, toate acoperite de
un limbaj convenţional şi, la rându-i, stupid. Era, totuşi, apanajul nobilimii râvnite, aşa că inerţia imitatoare era încă în plină
desfăşurare. Regele valsului, Richard Strauss, a beneficiat din
plin de răsfăţul public, căci balurile în Viena erau numeroase şi
atingeau maximul de tensiune între ora unu şi cinci dimineaţa.
Balurile acestea erau, în fond, cele care trezeau mândria orăşenească şi scădeau intensitatea conflictelor sociale – dovada că
nu numai muzica instituţionalizată a operei şi a celei simfonice
era practicată şi gustată în societatea vieneză, ci faptul că în mai
toate casele vienezilor se cânta adesea la diferite instrumente
muzicale şi se dădeau în mod frecvent recitaluri.
Susţinând teoria că mai toţi compozitorii sunt stimulaţi nu
de sentimente, ci de o „muzică interioară“, Hanslick oferea o
perspectivă teoretică de nimeni încercată până atunci. Dovada
cea mai grăitoare că teoreticianul domeniului a fost una convingătoare şi a marcat societatea vieneză, este faptul că Guido
Adler a înfiinţat „Şcoala de Istoria Muzicii“, una dintre cele mai
renumite şcoli vieneze în domeniu. De aici nu a mai fost decât
un singur pas până la apariţia unor titani ai muzicii: Bruckner,
Mahler, Schönberg.
Cu toate acestea, oamenii de valoare aveau parte de onoruri după ce mureau, nu în timpul vieţii. În ceea ce-l priveşte pe
Mahler, el a fost primul dirijor care s-a înălţat la stadiul dirijatului expresiv, fără să stea pe scaun, cum se obişnuia până la el,
ci în picioare şi cu amândouă mâinile. El are meritul de a fi dus
arta interpretativă pe cele mai înalte culmi ale rafinamentului
şi la un nivel nemaiatins până atunci.
În ceea ce-l priveşte pe Arnold Schönberg, recunoscut şi
apreciat astăzi ca unul dinre novatorii atonismului, el a fost
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primit detestabil – raportat la valoarea sa postumă –, în mediul artisticităţii vienezilor, căci, aşa cum susţineau cei care-i îndrăgeau stilul, aceştia dădeau dovada cea mai bună că gustul
vienezilor era deja rutinat.
De aici începe epoca modernă a Vienei. Klimt şi Kokoschka
au atins punctul maxim al epocii, care va revoluţiona arta plastică după alte principii şi după alte norme, învingând comoditatea epocii complezente a nobilimii depăşite, evoluând, aşadar, împotriva gustului acesteia. Prin urmare, Klimt este acela
care foloseşte pânzele pătrate în locul celor dreptunghiulare,
cel care desfăşoară în lucrările sale întinderi asemenea celor de
apă, iar portretele de femei „anticipează imaginea vampei devenită populară în anii ’20“ (Johnston, 2000, p. 155). Kokoschka,
elev al lui Klimt, dă dovada unei teatralităţi nemaiîntâlnite, prin
expunerea personajelor sale pe pânză.
Nici arhitectura nu a rămas mai prejos. Clădirea bisericii a
fost ridicată în centrul oraşului, în Ringstrasse, înainte cu zece
ani de deschiderea bulevardului. A urmat apoi clădirea Operei.
Credinţa în creaţiile acestor artişti-arhitecţi mergea până acolo
încât ei se confundau cu proiectele lor, iar când un suveran îşi
manifesta vreo observaţie, aceştia sufereau atât de mult, încât
se supuneau unor gesturi fatale, câteodată. Este şi exemplul lui
Van der Nüll, care s-a sinucis când împăratul a făcut observaţia
superficială şi influenţată de supuşi, că treptele intrării clădirii
Operei sunt prea joase în raport cu perspectiva clădirii.
Vienezii au ştiut să-şi impună punctul de vedere asupra
conservării celor deja clădite. Astfel s-a înfiinţat, în 1901, „Comisia pentru Conservarea Artei“, iar primul ei director a fost Alois
Riegl, cel care a teoretizat asupra opticii proprii timpului, în pofida regulilor clasice practicate prea mult ca să mai ţină pasul
cu timpurile novatoare ale prezentului. Nu era puţin lucru şi
nu era o atitudine descurajantă. Dimpotrivă, era un impuls dat
noilor creatori. De altfel, vestita Ringstrasse a căpătat perspectivă după ce Franz Iosef a ordonat, pur şi simplu, demolarea
vechilor ziduri ale cetăţii, întrucât a considerat că nu mai corespundeau noii realităţi perspectivale a oraşului. Evident că fusese sfătuit de oameni cunoscători, care au rămas în anonimat.
Tot în acest timp a început emanciparea femeii, prin Rosa
Mayreder, cea care a şi creat „Asociaţia Generală a Femeilor
Austriece“, propagând odată cu ea, idei reformiste. Lise Meitner, studenta lui Boltzmann, a devenit în 1906 prima femeie
care a obţinut un doctorat. Otto Weininger, după ce decide că
femeile şi bărbaţii îşi sunt iremediabil contrari, susţine în mod
radical că femeile au totuşi o libertate: aceea de a decide între
sexualitate şi maternitate, tertium don datur.
Vienezii aveau o proprie filosofie asupra morţii. Maria Teresa, după moartea soţului ei, a hotărât să stea în doliu pentru
tot restul vieţii ei, adoptând cu pompă înmormântarea soţului,
spre aprecierea unanimă. Nu lipsit de importanţă este şi faptul
că în Cripta Capucinilor din Viena, toţi habsburgii, începând
cu anul 1633, sunt înmormântaţi în sicrie de bronz, lucru care
duce cu mintea la mormintele şi ritualurile faraonilor egipteni,
după raţionamentul cunoscut deja, că moartea nu este altceva
decât prelungirea vieţii.
Cel mai faimos dintre prozatorii vienezi ai morţii a fost Arthur Schnitzler, cunoscut prin prozele sale „Morţii care tac“,
„Ziua de glorie“ sau „Moartea unui camarad“, în care moartea
alină durerile celor încă vii. Cunoscutul prozator Hoffmannsthal este şi el un geniu întortocheat al întunericului.
La fel de celebrii au fost şi filosofii ştiinţei. Între aceştia amintim pe Ernest Mach, Ludwig Boltzmann, Moritz Schlick, Otto
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Neurath. Preocupările ştiinţifice ale acestora au constituit răsunetul vremii, nu numai prin cercetările lor, dar mai ales prin teoretizările finalizate cu tratate în domeniu. Astfel, Mach a ajuns
să-i fie botezat cu numele, raportul dintre viteza fluxului de aer
şi viteza sunetului, rămânând prin aceasta pionierul aviaţiei supersonice de astăzi. Tot el a fost acela care a descoperit funcţia
canalelor semicirculare din urechea internă, ca organe care dau
stabilitatea corpului omenesc în echilibru. Boltzmann a rafinat teoria cinetică a gazelor. Schlick a devenit celebru în cadrul
„Cercului din Viena“, făcându-se evidenţiat prin susţinerea faptului că sufletul trebuie să treacă prin suferinţă.
În sfârşit, cel care îşi îndemna studenţii să-şi schimbe cariera o dată la cinci ani, Otto Neutarh, a luptat împotriva nihilismului pasiv al vienezilor, susţinând că „a fi om înseamnă a
fi luptător“. A luptat pentru instruirea analfabeţilor, a inventat
pictogramele, precum şi un alfabet vizual, folosit astăzi din plin,
mai ales în reclame.
Un alt domeniu în care a evoluat societatea vieneză a fost
acela al filosofiei limbajului, în care Wittgenstein a excelat prin
lucrarea sa, „Contribuţii la o critică a limbajului“, apărută în
Leipzg între 1901-1903.
Revoluţionarul psihiatriei mondiale, a fost, fără îndoială,
Sigmund Freud. Acesta a beneficiat din plin (mergând împotriva curentului clasic al medicinei), de faptul că Viena devenise
Mecca medicinei imperiale. Cum Austria a produs prin forţa
lucrurilor mai mulţi nevrotici decât alte ţări, Freud a încercat
să dezvăluie mecanismul interior al acestei boli. Prin urmare, el
a observat că fetele erau ţinute departe de sexualitate, se căsătoreau de tinere, mai degrabă prin conjuncturi materiale (sau
nobiliare) decât din dragoste, eşuând, cum eşuau şi cele care
erau înfometate de sex în exces. Freud credea că munca şi dragostea pot salva omul de la eşecuri, înnobilând viaţa de toate
zilele, anostă şi stupidă.
Subconştientul a fost descoperirea supremă a psihanalizei,
iar Freud a ştiut să-l exploreze din plin. N-a fost înţeles, cum
se întâmplă adesea cu marii deschizători de drumuri. Conştient de opacitatea lumii contemporane lui, refuzul unei societăţi superficiale de a pătrunde şi înţelege tainele acestei ştiinţe, „într-un oraş care nu putea să-i digere pe Schönberg sau
Kokoschcka, sfidarea lui Freud s-a lovit de aceeaşi indiferenţă“
(Johnston, 2000, p. 273).
Psihanaliza a dat câţiva urmaşi, care au lărgit aria teoretizărilor freudiene. Printre aceştia s-au remarcat Alfred Adler, Otto
Rank şi apoi Yung. Primul a pus în locul studierii trecutului activ al pacientului, o psihologie a mediului, care era orientată
spre viitor. În ceea ce-l priveşte pe Ranck, acesta şi-a depăşit toţi
adversarii în privinţa practicii psihanalizei.
Înfloririi şi dezvoltării excesive i-au urmat căderi neaşteptate, năucind toate clasele sociale: epidemii, monumente în degradare etc. „Socialiştii vienezi deveneau pe zi ce trece tot mai
burghezi, clericii din provincie îi convingeau pe ţărani că „Viena
Roşie“ punea la cale dictatura proletariatului“ (Johnston, 2000,
p. 87). Aşa a început declinul unuia dintre cele mai strălucitoare oraşe ale Europei, oraş care a constituit avangarda progresului cultural-ştiinţific al Europei timpului.
Concluzionând, se poate spune că orice moştenire culturală, oricât de bogată ar fi aceasta, castrată într-o societate platonică prin definiţe, trebuie să-şi găsească făgaşul propriu, prin
însuşi tumultul intern al ideilor noii societăţi. Altfel, toată moştenirea este sortită unei platitudini greu de explicat. Dar nu a
fost cazul Austriei.
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Eminescu în presa Botoşanilor
de altă dată (IV)

Î

În numerele precedente ale acestei publicaţii înfăţişam o
imagine a preocupărilor publicistice eminesciene în unele
dintre revistele botoşănene apărute după Marea Unire din
1918, respectiv Junimea Moldovei de Nord şi Revista Şcolii.
Continuăm acest panoramic editorial cu prezentarea aceleiaşi teme în paginile Revistei Modovei, publicaţie ce a apărut
la Botoşani din 1921 până în 1927, – sub conducerea acelei personalităţi polifonice şi prestigioase care a fost Tiberiu
Crudu – şi care a avut o pondere însemnată, nu numai în
peisajul publicistic al locului, ci şi în cel naţional.
Aşadar, cum era şi firesc, şi în cuprinsul Revistei Moldovei au apărut de-a lungul timpului mai multe articole şi referiri la personalitatea lui Eminescu pe care le vom consemna
în cele ce urmează. Astfel, într-o Notă subintituată Aşteptăm (An I, Nr. 8), cronicarul literar cel mai activ al redacţiei,
Constantin Oprescu, îşi exprimă regretul că ne lipsesc studiile temeinice de aprofundare a operelor scriitorilor noştri
reprezentativi, cum există în alte culturi cu tradiţie. El exemplifică această lacună – reală la acea dată (în 1921) – prin
cazul operei lui Eminescu despre care „nu avem un studiu
adevărat şi mai întins“, căci, deşi s-a scris despre el, aceasta
constituie „multa, sed non multum“. Constatarea, de ordin
general, îi prilejuieşte o observaţie punctuală şi anume aceea că, în ediţia de poezii eminesciene a lui A.C.Cuza, acesta
promisese un studiu introductiv, care se lasă însă îndelung
aşteptat, deşi a fost plătit cu anticipaţie de cititori, căci pentru cine trimitea Librăriei Ionescu şi Georgescu din Iaşi costul cu anticipaţie al volumului de opere complete (la stadiul
din 1914 al acestora!), i se promitea şi un studiu introductiv al dlui Cuza, care a şi întărit promisiunea de a-l publica
„pe cât mai curând“, la sfârşitul prefeţei amintitului volum.
Acest „pe mai curând“, observă ironic comentatorul, „s-a
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transformat în mai mult de 7 ani“ de când datează această
datorie faţă de cititori şi totodată faţă de cultura română.
La împlinirea a 32 de ani de la moartea Veronicăi Micle,
în paginile revistei apare o evocare a poetei şi a marii ei iubiri pentru Eminescu sub semnătura lui Eugen Neculau (An
I, Nr. 8), care povesteşte încercările lui de-a afla câte ceva
despre ultimele ei zile de la maica Fevronia de la Văratic, ultima ei gazdă, şi vizita târzie pe care a făcut-o la mormântul
părăsit al poetei, faţă de care-şi exprimă compasiunea, considerând-o o „poetă prin simţirea ei aleasă şi delicată, prin
modul şi împrejurările în care a iubit sufletul ei larg şi sincer,
atât de sincer, încât şi-a sacrificat însăşi mândria ei de femeie.“ Dar aceste gânduri nu erau acceptate de lumea timpului
său şi „prea puţini sunt cei care caută să înţeleagă sufletul
omenesc, să-i pătrundă cutele adânci şi să facă legătura atât
de simplă, când poţi şi vrei s-o faci, între substratul psihologic şi felul cum acţionezi în viaţă“. Asemenea idei erau, din
păcate, aproape străine opiniei judecătoare pentru care „a fi
poet înseamnă a exterioriza doar simple banalităţi“. Aceştia
sunt cei care se întreabă „de ce se mai pomeneşte de acest
nume în purtătoarea căruia ei văd o simplă burgheză exaltată, bolnavă, care a pus mai presus dragostea ei vinovată decât datoria de bună gospodină, ba poate o a doua M-me de
Bovary“. Rândurile de evocare afină a poetei-muză, al căror
autor pare a fi citit de pe atunci corespondenţa dintre ea şi
Poet, ce avea să fie publicată abia în anul 2000[1], se încheie
cu versurile poeziei sale Ce n-ar da un mort din groapă.
Profesorul universitar cernăuţean Leca Morariu, înainte-mergător al eminescologiei, publică şi el adesea în revistele de la Botoşani, în special în Revista Moldovei, nu în
1. Dulcea mea Doamnă – Eminul meu iubit, Corespondenţă inedită Mihai Eminescu-Veronica Micle, Ediţie îngrijită, transcriere, note
şi prefaţă de Christina Zarifopol–Illias, Editura Polyrom, Iaşi, 2000.
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ultimul rând, în virtutea legăturilor de prietenie spirituală
şi personală cu liderul acesteia, Tiberiu Crudu. Articolul la
care ne referim în cadrul acestui material este intitulat Data
şi locul naşterii lui Eminescu (An.II, Nr. 9, 1 ianuarie 1923),
subiect care, după cum se ştie, a suscitat o îndelungată dispută şi argumentare de-a lungul timpului în rândul celor
preocupaţi de aprofundarea universului eminescian. Sub
acest titlu, el recapitulează opiniile şi informaţiile cunoscute până
atunci (el fiind la curent cu tot ce
se putea cunoaşte la acea vreme!),
respectiv cele două opinii „clasice“: „20 Decemvrie st.v. (stil vechi,
n.n.) 1849, în Ipoteşti, sau 15 ianuarie st.v. în Botoşani“ şi organizează probele administrate pentru fiecare dintre aceste ipoteze.
Acestea sunt, pentru varianta
1: însemnarea căminarului Eminovici din Psaltirea veche (apud
Matei Eminescu) şi însemnarea
lui Eminescu însuşi în registrul societăţii Junimea. Pentru varianta
2: Certificatul de botez al lui Eminescu de la Uspenia, după indicaţiile maicii Fevronia, publicat de
C. Botez în Ateneul din Botoşani,
numărul festiv din 1904. După ultima descoperire a fost abandonată cea dintâi, dar aici se aduce
„la bară“ o altă opinie, aceea a lui
Mihai Popescu Colibaş, publicată în Convorbiri literare din 1904,
prin care se readuce în discuţie
prima variantă cu următoarele argumente: siguranţa sintagmei „în
ziua de Ignat“, faptul că, în cazul unui om atât de dotat precum era căminarul, era aproape o imposibilitate să se presupună o asemenea lipsă de memorie; şi în ultimă instanţă,
posibila indiferenţă a martorilor la botez. Se inventariază revenirea lui C. Botez cu alte argumente întăritoare ale variantei sale (posibila însemnare greşită a tatălui care, având
10 copii, i-ar fi putut confunda; indiferenţa poetului însuşi
faţă de „ale sale“; dovada faptului că Matei putea greşi căci
a mai dat informaţii greşite, precum aceea despre naşterea
la Dumbrăveni; contrazicerea căminarului prin declaraţiile
altor membri ai familiei, precum maica Fevronia, dar şi de
către preot ş.am.d.)
După expunerea pe larg a stadiului întregii dezbateri
asupra controversatului subiect, autorul îşi prezintă şi propria sa poziţie susţinută prin argumente. Acestea sunt, rezumând, următoarele: 1.Afirmaţia lui C. Botez asupra nedatării
însemnării făcută de căminar în vechea psaltire „e neîntemeiată, însemnarea fiind scrisă în chiar ziua şi timpul naşterii lui Eminescu şi fiind atât de precis datată cu astăzi! (…)
îşi menţine deci toată importanţa“. Asupra acestui element
autorul, cercetător atent al documentelor, notează la subsol cerinţa că „originalul acestei însemnări ar trebui cercetat
din nou pentru a se stabili – ceea ce e probabil – că pomelnicul copiilor lui Gheorghe Iminovici e scris la diferite date,
cu diferite cerneluri, cu diferite trăsături de condeiu etc.“
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Continuându-şi argumentarea, el aduce şi alte exemple doveditoare a faptului că „într-adevăr, acesta era obiceiul străbunilor noştri de a-şi însemna anumite importante date familiare în foile unei cărţi bisericeşti“. Despre afirmaţia maicii
Fevronia, el presupune că, fiind bătrână, aceasta ar fi putut
greşi cum a mai greşit şi în legătură cu numele preotului
care l-a botezat, Ion şi nu Dumitru Stamate, cum a afirmat
ea. În legătură cu precizarea „în
ziua de Ignat“, el afirmă că aceasta este cu mult mai preţioasă decât alte dovezi, fiind o cutumă a
timpului de-a „fixa astfel anumite
date“, producând şi aici mai multe
exemple de acest fel. Un alt argument adus „la bară“ de Leca Morariu este şi acela produs de Stefanelli care afirmă că la înscrierea la
liceul din Cernăuţi nu era nimeni
primit (nici el n-a fost!) până nu
aducea acte doveditoare, căci se
„cerea cu mare stricteţă actul de
naştere“; aşadar înscrierea datei
de naştere a lui Eminescu în acel
registru ca fiind „14 decemvrie“
va fi fost făcută după original. Dar
şi Stefanelli se întreabă, „va fi fost
acel act de naştere exact?“ Leca
Morariu răspunde retoric: „Cât
de exact a fost, se vede din faptul
că cellalt act de naştere descoperit de Corneliu Botez, dă data de
15 ianuarie!“. La acest punct, autorul dă iar mai multe exemple
spre a dovedi că „în aceste acte de
valoare efemeră, cei interesaţi nu
puneau mare preţ pe precizie“. El
însă pune mai mult preţ pe relatarea lui Stefanelli că „atât
la Cernăuţi cât şi la Viena“ poetul i-a spus „că s-a născut în
1849.“ Aceasta este data pe care eminescologul cernăuţean
o susţine în acest articol şi în alte pronunţări ale sale.
Întrucât poetul susţinea ca loc de naştere la acea dată
Ipoteştii (în nota de subsol, Leca Morariu invocă şi poezia
Din străinătate, ca dovadă a acestei susţineri), ceea ce vine
în contradicţie cu însemnarea din actul de naştere prin care
se susţine varianta Botoşani, el consideră că important este
a se stabili unde-şi petrecea familia Eminovici timpul la acea
dată. În acest sens, el invocă un act de cumpărare a moşiei de la Ipoteşti şi informaţia despre vânzarea caselor din
Botoşani. Coroborând aceste informaţii cu cele privitoare la
bunica poetului care locuia atunci în Botoşani, el înclină să
admită că mama sa a venit în acest oraş în timpul naşterii
copilului Mihai, ipoteză care-i apare ca destul de probabilă.[2] (Va urma)
2. Întrucât documentarea noastră s-a făcut pe un exemplar de
revistă care a aparţinut lui Leca Morariu, am putut descifra aproximativ, din însemnările făcute de el cu cerneală neagră, câteva
idei notate punctual şi anume: „Harieta în Scrisori (ed.Şaraga)’99:
Mihai care a părăsit oraşul natal cu atâta uşurinţă!“ şi în Naţionalele
(?) de la Univ. Viena, Eminescu arată totuşi că s-a născut la Botoşani!!
(v.Grămadă, Mihai Eminescu 1914, 7-8); la 1876 * în faţa justiţiei, vezi
Octav Minar, Eminescu în faţa Justiţiei.“
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Popas prin cărți,
documente și fotografii

Scriitorul Mihail Sadoveanu, când a aflat din presa vremii
că a murit I.L. Caragiale, s-a întors spre cărțile din biblioteca sa și a privit îndelung spre volumele cu scrierile lui Mihai
Eminescu și I.L. Caragiale, așezate de el alături în raftul bibliotecii. Era anul 1912. În mintea marelui scriitor au apărut
atunci minunate gânduri despre cei doi și operele lor, gânduri așternute apoi pe hârtie. Din ce ne-a lăsat scris Mihail
Sadoveanu cu ocazia acelui eveniment trist, redau mai jos
câteva rânduri:
„Cărțile lor sînt urne sacre în care dorm gîndurile,
suferințele și aspirațiile lor. Spun rău: nu dorm, sînt treze și vii,
cum e căldura, cum e lumina, și necontenit pătrund, fecundează și îmbunătățesc sufletele noaste“.(M.Sadoveanu-Opere
6-pag. 328-anul 1956).
La Casa Memorială Mihai Eminescu din Ipotești, custozii de sală au primit de la edituri din țară, spre vânzare,
câteva titluri de volume în care sunt tratate viața și opera
poetului nostru național. Le-am frunzărit și admirat într-o
zi, apoi am hotărât să-mi cumpăr dintre toate volumul cu
titlul OMAGIU lui MIHAIL EMINESCU. Este o nouă editare
a volumului apărut în anul 1909, la 20 de ani de la moartea
poetului. Atunci, inițiativa a venit din partea domnului Corneliu Botez, care în anul 1909 era Președinte al Tribunalului
din Galați. Volumul cumpărat de mine este o reeditare făcută la editura Semne din București, anul 2009, la 100 ani
distanță de prima editare.
La pagina 146 a volumului am găsit comunicarea făcută
de fratele poetului, Matei Eminescu. A fost trimisă domnului Corneliu Botez în data de 14 aprilie 1909 de la Turnu-Severin unde Matei Eminescu își avea domiciliul la acea
dată. Comunicarea are titlul Memoriu asupra familiei
Eminescu.
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(…) Matei.-Ne știm.-Sunt stabilit definitiv în Severin, Căpitan în retragere, pensionar.(…). Deci am fost zece. (pag.147)
A fost cel mai longeviv din cei zece copii pe care Rareșa,
alintată Raluca, și Gheorghe Eminovici i-au avut. După 20 de
ani, în anul 1929, Matei Eminescu trece și el la cele veșnice
fiind înmormântat la Bistrița. Abia în anul 1977, profesorul
bistrițean Leonida Dănilă a avut inițiativa de a se amplasa pe mormântul acestuia o placă comemorativă, așa cum
poate fi văzută în fotografia de mai jos. Cu această ocazie,
trimite o scrisoare și o fotografie domnului Gheorghe Eminescu, fiul lui Matei. Fotografia a fost trimisă de profesor și
la Ipotești în anul 1983, însoțită tot de o scrisoare. Redau
mai jos conținutul celor două scrisori expediate de profesorul bistrițean, scrisori care se găsesc în păstrare la Biblioteca Națională de Poezie a Memorialului Ipotești. Prima este
adresată lui Gheorghe Eminescu, a doua Complexului muzeal Mihai Eminescu-Ipotești. Citez:
Mult stimate domnule Eminescu,
După aproape doi ani de zile, când am avut onoarea
a vă cunoaște la Botoșani, încerc un sentiment de profundă satisfacție oferit de prilejul trimiterii acestor câteva imagini ale locului care îl păstrează aici, în pământul BistrițeiNăsăudului, pe cel care a fost Matei Eminescu. Realizarea se
datorează celor menționați în placa de marmoră cît și Consiliului Popular al orașului Bistrița, președintelui acestuia, Andrei Weingartner, care ne-a pus la dispoziție mijloacele materiale necesare. Covorul de flori roșii, galbene și albastre, reprezintă o inimă, inima poporului nostru din care numele lui
Eminescu nu se va șterge niciodată.
Bistrița, 29 august, 1977
Cu cele mai distinse sentimente,
Prof. Leonida Dănilă
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Către, Complexul Muzeal Mihai Eminescu, Ipotești
Cu sentimentul împlinirii unei obligații ce ne onorează, vă
trimitem o fotografie a mormântului lui Matei Eminescu de
la Bistrița, o copie a scrisorii prin care trimitem aceleași documente lui Gheorghe Eminescu și copia scrisorii prin care
acesta apreciază acțiunea noastră însoțită de o fotografie cu
dedicație. (…).
Bistrița, la 18 febr.1983
Cu stimă,
Prof. Leonida Dănilă
Gheorghe Eminescu, unul din fiii lui Matei Eminescu,
fratele poetului, răspunde profesorului bistrițean după patru zile, din București, unde locuia cu familia. Am citit și eu
răspunsul trimis de Gheorghe Eminescu profesorului din
Bistrița. Se află în fotocopie la biblioteca noastră. Mărturisesc sincer, gândurile puse în scrisoare de Gheorghe Eminescu sunt emoționante, motiv pentru care le redau mai
jos pentru a putea fi citite și de alte persoane interesate de
familia poetului Mihai Eminescu. Citez:
Mult stimate domnule profesor Dănilă.
Mă grăbesc să vă confirm primirea scrisorii și a fotografiilor care mi-au sugerat cîteva reflecții. Din lunga mea viață
încărcată de atîtea epocale evenimente, n-au lipsit nici surprizele mari nici emoțiile tari. Dar o surpriză atît de plăcută și o atît de profundă emoție ca cea produsă de frumoasa
Dv. scrisoare nu-mi aduc aminte să fi încercat din ziua cînd
tînăr locotenent am participat la încoronarea de la Alba-Iulia. De multă vreme proiectasem împreună cu sora mea să
luăm de la Bistrița osemintele tatălui nostru și să le ducem
fie la Ipotești fie la Bellu în cavoul familiei. Decesul surorii
mele a făcut ca proiectul să fie amînat. Bineînțeles că astăzi,
după mișcătorul Dv. gest, problema nu se mai pune. Și este
bine că s-a întîmplat așa fiindcă faptul că Mihai își doarme

somnul de veci în Muntenia, părinții lui în Moldova, sora
lui Aglae în Bucovina și Matei în Ardeal, apare ca un simbol al unității indestructibile a neamului românesc. În ce mă
privește soarta mi-a hărăzit satisfacția de a fi putut continua
o tradiție; Mihai în 1877 a luptat cu redutabila lui pană gazetărească în coloanele ziarului „Timpul“, Matei a luptat cu
sabia la Smîrdan și Plevna și eu la Mărășești și din toată cariera mea pot spune că cei mai frumoși ani au fost aceia cînd,
cu grănicerii mei, patrulam de-a lungul Nistrului vegheat de
zidurile cetăților lui Ștefan și de umbra uriașă a marelui Voievod. Cei din generația mea – pe care noi cu un legitim orgoliu am numit-o generația de la 1916 – am trăit atît de multe
și atît de mari evenimente încît putem spune ca Oct. Goga:
„prea grea povară în goana unei singure vieți.“
Iată, iubite domnule profesor Dănilă, numai cîteva din
reflecțiile pe care mi le-a sugerat gestul Dv. cu o atît de puternică semnificație românească. Te rog să primești odată cu
recunoștința mea mărturia sentimentelor de caldă și statornică prietenie. Am adresat o scrisoare de mulțumire și Tov.
Președinte al Consiliului popular. Cît privește pe d-l V.Nedelea
care atît de fericit inspirat a modelat marmura, neștiindu-i
adresa, vă rog pe Dv. să-i transmiteți toate felicitările pentru
realizarea artistică. În speranța unei revederi rămîn al Dv. Gh.
Eminescu.
În anul 1940, către Primăria comunei Cucorăni, Botoșani,
sunt adresate două cereri prin care se solicită eliberarea unui
act de naștere. Din răspunsul primăriei se poate înțelege că
este vorba de actul de naștere al copilului Matei Eminescu.
Documentul original de răspuns trimis de Primăria Cucorăni se află la Biblioteca Națională de Poezie a Memorialului
Ipotești și a fost donat împreună cu alte documente în data
de 2 iunie 1994, aici la Ipotești, de Yolanda Eminescu, fiica
lui Gheorghe Eminescu, strănepoata poetului Mihai Eminescu. Documentul este redat mai jos. (Va urma)

Kaas VAN AEUS

Episodul eminescologic
al lui Virgil Ierunca

C

Cum vom proceda? Uite-aşè: textul ieruncian din
L’ENCYCLOPEDIE DES LITTERATURES o să-l dăm în French, precedat însă de polemica lui Don Virgil cu Georgel Calinescu din revistele Exilui Valah (reluată, polemica, în volumenul ROMÂNEŞTE). Divinul gagademician îl batjocoreşte
prin, mai cu seamă, „Cronica optimisului“ din „Contemporanul“ anului 1957, aparentamente pentru Eminescu, nesuflînd
o vorbuliţă despre faptul că îl ţîştuiau la moagănă paginile
despre turcirea sa sub Ana Pauker, Gigi Dej „et alii eiusdem
farinae foetulentis»..
Cum toate marile biblioteci au colecţii cu CONTEMPORANUL postbelic, unde-i de găsit cronica optimistului nomenklaturist, înlocuitoarea cronicii mizantropice de dinainte
de Rezbelul Mondial Secund, o să oferim, mai la vale, numai
replica lui Ierunca la ghiduşiile agademicului, dePUTAt, convertit din mersul trenului istorial întru indepingibila doctrină
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jdnoviană a realismului şi/sau OUmanismului socialist. De
acolo vom putea deduce lesne reproşurile făcute tînarului pe
atunci exeget din Surghiunul Voluntar, activ + fertil. O facem
din datorie de recunoştinţă inextinghibilă faţă de Don Virgil,
carele, în toamna anului 1983, lansa un serios avertisment
ciurlăilor şi boţârlanilor de sub ubuescul burdihan a Sexcurităţii Ceauşine, dedulciţi la perchiziţii + anchete asupra intelectualilor, universitarilor şi tinerilor scriitori din ceea ce dînşii
numeau „Grupul de la Iaşi». Ba şi din pietate pentru un foarte

Eminescu in aeternum

ştiutor frăţîne mai vîrstnic aflat în repliere indeterminată dincolo de Styx.
Excerptul din ROMÂNEŞTE (Fundaţia Regală Universitară Carol I, Paris, 1964, p.140-141), iată-l:
*
(…) Dar sa zicem că dlui G. Călinescu nu-i priesc începuturile unei literaturi şi că acolo unde nu e loc pentru pitoresc d-sa preferă să nu înţeleagă. Să alegem însă un capitol
în care d-sa trece drept specialist. Capitolul Eminescu. Incercând să pun în paranteză (în sens fenomenologic) toate încercările eminescologilor de pînă acum de a face din Eminescu
un poet naţional, din cauza naţionalismului său, fie un poetfilosof influenţat de Schopenhauer sau de „neaoşa“ Nirvană,
eu am ajuns la concluzia, de altfel cât se poate de corectă, că
Eminescu este poetul nostru naţional din cauza poeziei sale
înseşi. Am înrudit apoi – într-o corespondenţă de destin – pe
Eminescu cu Holderlin, pe care-l socotesc singurul poet care,
ca şi Eminescu, a ridicat poezia acolo unde filosofia însăşi se
opreşte pentru a-şi asculta oprirea. Şi aici, credeam eu, am făcut un pas mai departe. Eminescologul G. Călinescu nu pricepe mai mult decât Paul P.Papadopol şi inventă doar nişte dialoguri imaginare cu mine la care eu răspund cum îi convine dsale. Felul meu de a situa pe Eminescu altfel decât pînă acum
îi rămâne străin dlui Călinescu şi lucrul acesta n-are importanţă. Are însă importanţă să vedem ce vede d.G.Călinescu
în Holderlin. „Ce reprezintă de fapt şi pe scurt Holderlin?» –
se întreabă criticul. „Focos ca Schiller, dar prometeizant ca
Goethe“ Holderlin pindarizează în lungi maşinării poetice, ridicând mâinile inspirat şi frenetic către zei, semizei, titani şi
genii»… etc, etc, etc. Iată ce reprezintă „de fapt şi pe scurt“
Holderlin pentru d.G.Călinescu. Calificarea aceasta aruncă o
lumină definitivă asupra felului în care criticul de la Bucureşti
înţelege pe singurul mare poet de la presocratici încoace. In
vreme ce Heidegger studiază fiecare cuvânt şi fiecare accent
din opera acestui poet care a desvăluit esenţa însăşi a poeziei
şi filosofiei, d.George Călinescu îşi ascunde neputinţa de a pricepe, călinescizînd flegmatic „de fapt şi de drept».
Dacă pe Holderlin nu-l pricepe, în schimb pe Eminescu
îl pricepe acum altfel. Fiindcă în iunie 1956, într-o cronică
a optimistului, închinată Congresului scriitorilor din RPR,
d.G.Călinescu constată că Eminescu face în Luceafărul „procesul femeii burgheze cu arificialitatea şi lipsa ei de sensibilitate».
După o îngustime şi ajustare atât de declarate, e mai puţin
semnificativ a stărui de pildă asupra altor perle de opacitate
ale criticului (…).
*
Virgil Ierunca îi fusese recomandat lui Raymond Queneau
de Mircea Eliade însuşi, autor cu trecere la Editura Gallimard,
ca sa scrie compendiul de istorie a lieraturii româneşt pentru
plurivolumica ENCYCLOPEDIE DES LITTERATURES.. (Ai o citare quenoistă pişicheră din istoricul valah al religiilor, privitoare la KONDS, în LES OEUVRES COMPLETES DE SALLY
MARA, partea a treia, SALLY PLUS INTIME. Din păcate, înromânizată e, de către Laszlo Alexandru şi minunat, doar partea centrală a tripticului, romanul în stil joycian ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES. Asta e.)
Propulsăm acum, „ad usum alumnorum professorumque
variorum», textula eminescologică a lui Don Virgil (HISTOIRE DES LITTERATURES, II, Encyclopédie de la Pléiade, nouvelle édition mise à jour du troisième tome, sous la direction
de Raymond Queneau, Paris, Gallimard, 1968, pp.1498-1499),
aceasta:
*

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

Mihai Eminesco est le poète national. Il ne l’est pas pour la
place qu’il réserve à la nation, mais pour cette poésie même.
Son investiture n’est pas le fait des hommes mais des dieux,
à ce point que sa place dans la poésie roumaine rappelle celle de Holderlin dans la poésie tout court. Ecrivant dans une
langue occidentale, Eminesco aurait partagé la gloire comme
il a partagé la folie de Holderlin. Mais c’est dans une langue
rebelle à la traduction qu’il enferme un monde où le peuple roumain éprouve sa conscience, son orgueil et son verbe. Comme Holderlin, Eminesco fait partie de ceux à qui le
destin a parlé si haut qu’ils y ont répondu trop fort. Sa poésie
s’empare de l’existence dans sa totalité, elle veut tout, elle interroge le Tout; interrogation terrible où le Tout s’identifie au
chaos que le poète roumain invoque comme seule possibilité
de délivrance. D’ailleurs ce chaos rappelle le freudigschauernde Chaos – chaos où le tremblement se fait joie – de Holderlin. Une différence cependant: à la clarté du jour de Holderlin, Eminescu oppose celle de la nuit, différence qui n’en est
pas une, car le jour d’avant le jour de Holderlin rejoint la nuit
qui s’anéantit elle-même d’Eminesco. Tous deux sont du côté
de la mort, puisque la mort se repose en leur poésie et fait
que cette poésie soit, que son silence parle. Dans les poèmes
d’Eminesco. Dans les poèmes d’Eminesco le non-être dévore
l’amour, l’histoire, les mythologies. Son seul appui est la nature mais celle-ci ne vient à l’existence qu’au moment où le
poète la nomme, lui nomme ses éléments en se nommant
soi-même. Toute communion est solitude, mais à l’instar de
Holderlin, cette solitude est prophétique, elle fait le temps. Entre le jour de Holderlin et la nuit d’Eminesco, entre la
„plénitude de souffrance“ qui marque ce jour et „la volupté
de douleur“ qui traverse cette nuit, il y a une analogie qui
dépasse leur pensée pour rejoindre leurs fatalités. Eminesco
et Holderlin ne s’adressent qu’aux dieux. Leur poésie est le
séjour où ils somment les dieux de se faire entendre. Mais ils
ne peuvent vivre l’être des dieux; ils vivent leurs rêves. Il leur
faut rêver le rêve des dieux. Ce que fait Holderlin en conférant
à l’humain une initiative divine, Eminesco le fait en la lui retirant. Il y a l’Hyperion de Holderlin, il y a l’Hyperion d’Eminesco.
Pour que le dieu de Holderlin fasse irruption dans l’existence,
il faut que l’homme la nomme; le dieu d’Eminesco a retiré à
l’homme ce pouvoir de nommer le sacré. Cependant l’enjeu
est le même du moment que les dieux sont présents. Enfin,
comme Holderlin qui – porté par la ferveur des mythes grecs
– a fini par chanter la grandeur de sa patrie, Eminesco, captivé par un lointain et hypothétique Moyen Age, a chanté
la vocation, a assuumé la destinee profonde de son peuple.
Eminesco, c’est toute la poésie roumaine dans son secret, son
aveu et sa gloire (…).
*
Ce ar mai fi de spus? Multe, ci nu neapărat mărunte.
De pildă: că sinteza lui Don Virgil din ENCYCLOPEDIE
DES LITTERATURES merita reeditată, măcar în franceză şi
engleză, după Loviluţia Decabrie, dar separat, aşa cum s-a
reeditat, tot atunci, OS ROMENOS, LATINOS DE ORIENTE, opuşorul lui Mircea Eliade, pentru uzul sau abuzul lectoratelor de limba romană din cele strainătăţiuri. Sau cum ar
trebui să fie redifuzat – în tiraj de masă (cu toate prefeţele,
postfeţele şi notele de rigoare) – ULTIMUL CUVÂNT, apărarea lui Mircea Vulcănescu la procesul intentat membrilor de
rangul doi ai Guvernului Antonescian, capodoperă de elocinţă, curaj, stăpânire de sine, demnitate şi bun simţ românesc
tradiţional.
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„PREFER SENZAŢIA
DE NECUPRINDERE”
LEO BUTNARU ÎN DIALOG CU AUREL DAVID

I
Într-o discuţie îndelungată cu pictorul Aurel David, – când,
odată cu vocile noastre, banda magnetofonului prindea şi
foşnetul frunzelor, ciripitul păsărilor, claxonările maşinilor
sau frânturile din discuţiile trecătorilor de pe stradă, toate răzbind prin geamul deschis al atelierului – se contura
un capitol despre corelaţia artă plastică–literatură, precum
şi despre relaţiile şi colaborarea plasticianului cu scriitorii.
Era firesc ca înaintea tuturor întrebărilor sugerate de această temă să apară cea despre binecunoscutul portret-simbol
al Marelui Eminescu. De câte ori îmi opresc privirea asupra
Arborelui Eminescu, de fiecare dată mă uimeşte miraculoasa
îmbinare a concretului (chipul Poetului) şi fascinantul simbol pe care-l exprimă.
Leo Butnaru: Stimate Aurel David, cum aţi ajuns, totuşi,
la această revelaţie?
Aurel David: Probabil, la început eram animat doar de
intenţia să-mi exprim, pe cât îmi stă în putere, preţuirea şi
recunoştinţa faţă de cel care a fost şi a rămas pentru noi
Eminescu. Apoi, peste ani, intenţia s-a transformat într-o
irezistibilă dorinţă care, la rândul ei, a ajuns obsesie permanentă, care îşi cerea şi îmi cerea o rezolvare artistică. În acelaşi timp, era o obsesie neobişnuită: ea nu-mi aţâţa nerăbdarea de a mă apropia de şevalet, ci mă afunda tot mai mult
în bulboanele căutărilor, nemulţumirilor de sine (pentru că
făceam numeroase schiţe, pe care nu le păstram mai mult
decât intervalul de timp dat întru vieţuire efemeridelor).
Ajunsesem la ferma convingere că nu trebuie să mă orientez la chipul, la binecunoscutul şi drag nouă chip al lui Eminescu, ci să încerc să merg spre o generalizare supremă, spre
un simbol irepetabil al Poetului. Doream ca orice spectator,
chiar şi cel care nu ştie cine a fost Eminescu, să „citească” pe
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pânză istoria unui destin zbuciumat, hărăzit cu măreţia geniului creator.
L.B.: Din câte se ştie, după ce aţi realizat lucrarea, aşa s-a
şi întâmplat…
A.D.: Într-o anumită măsură, da. După ce, în anul 1974,
ziarul din Moscova „Komsomolskai pravda” a reprodus portretul-simbol al lui Eminescu, am început să primesc scrisori
numeroase din multe oraşe din URSS, în care eram rugat
să-i ajut pe doritori să achiziţioneze această linogravură.
L.B.: Vă amintiţi „clipa minunată”, precum a zis Poetul, în
care vi s-a luminat atât de neobişnuitul şi, concomitent, atât
de „ înţelesul” cip al Arborelui Eminescu?
A.D.: Într-adevăr, a fost doar o clipă. Îndrăznesc să susţin
că nu a fost un minut, nici jumătate de minut, ba nici chiar
secundă, ci doar scăpărarea ce mi-a străluminat conştiinţa.
Într-o dimineaţă din cele care nu se deosebesc aproape cu
nimic de multele pe care le trăieşte un pictor înainte de a se
concentra, pentru a începe lucrul, intră la mine în atelier un
cunoscut. Vorbeam de una, de alta, când, parcă instinctiv,
mâna mea luă cărbunele şi, din câteva trăsături, schiţă conturul care avea să devină Arborele Eminescu, precum mi-aţi
reintitulat lucrarea. Prietenul exclamă, mă bătu entuziasmat
pe umăr, însă eu încă nu pricepeam nimic… Sunt departe
de superstiţii şi de credinţă în elanuri miraculoase, însă cam
în acest mod mi se dezvălui, fulgerător, esenţa jinduită şi
mereu căutată răstimp de peste zece ani.
L.B.: Cine ca cine, însă poeţii, cărora, de multe ori, poezia li
se deschide de asemenea ca o scăpărare a clipitei-meteor, vă
vor crede… Dar peste ani nu aţi mai încercat să aflaţi, să descoperiţi şi alte ipostaze revelatorii ale chipului lui Eminescu?
A.D.: Nu, nu!... Nici nu cred să mai încerc cândva, deoarece sunt sigur că un artist nu poate beneficia de două sau
de mai multe izbânzi supreme, abordând acelaşi subiect.
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Eminescu proiectat în Univers – asta mi-a fost revelaţia, pe
care vreau să mi-o păstrez, bucurându-mă că există multă
lume căreia îi este pe înţeles. Nu vreau să-mi umbresc eu însumi o lumină, fie ea şi de odinioară…
L.B.: De pe când nu aveaţi împliniţi nici treizeci de ani…
A.D.: Da, aşa ceva. A fost cam demult…
L.B.: Am mai văzut câteva portrete, rezolvate cam în aceeaşi cheie.
A.D.: În moduri oarecum similare, dar cu particularităţi
inerente, am conceput chipurile lui Lev Tolstoi şi Aleksandr
Puşkin, conturate, însă, prin configuraţia unor flăcări. Iată
copiile…
L.B.: Da, cunosc lucrările. În prima din ele desenul flăcărilor reuşeşte să sugereze titanismul lui Tolstoi, căruia i-a fost pe
măsură doar cel al creatorilor din epoca Renaşterii. În a doua
linogravură, flăcările, pe cât „vorbesc” de opera lui Puşkin, pe
atât ne invocă şi neliniştita lui biografie, cu peregrinările şi exilul care i-au fost date.
A.D.: Odată ce veni vorba de chipul lui Puşkin în viziunea artiştilor plastici, să ne amintim că, după ce Kiprenski i-a
făcut portretul, poetul a remarcat: „Mă văd ca într-o oglindă, însă una care mă măguleşte”. Într-adevăr, pictorul parcă ţinuse şi, totuşi, nu ţinuse cont de caracteristicile fizice
ale omului-Puşkin. Kiprenski a intuit şi a respectat impresia,
imaginea poporului rus despre genialul său scriitor, ocolind
naturalismul specific mânuitorilor de penel dăruiţi cu puţin
har.
L.B.: Aţi realizat şi mai multe portrete ale scriitorilor
contemporani.
A.D.: La Muzeul de Literatură „Dimitrie Cantemir” din
Chişinău se păstrează portretele lui Spiridon Vangheli, Liviu
Damian, Ion Bolduma, Petrea Darienco, Alexei Marinat…
Dintre clasici, al lui Alecu Donici…
L.B.: Chipul lui Petrea Daeienco l-aţi pictat din memorie,
după documente?
A.D.: Nu, e un portret de pe când scriitorul mai era în
viaţă. Se afla în postul de ministru al culturii. Venea la atelier
dimineaţa devreme, pe la ora şapte, îmi poza o jumătate de
ceas, apoi pleca la serviciu. Îi purtam un respect deosebit,
deoarece s-a străduit să facă bine pictorilor, mie în special.
L.B.: De când aţi început să întreţineţi legături amicale cu
scriitorii?
A.D.: Mai întâi, legăturile le-am avut cu viitorii scriitori.
Pe când îmi făceam studiile la Institutul de Arte Plastice „Surikov” din Moscova, mă întâlneam deseori cu Emil Loteanu,
Vlad Ioviţă, Valeriu Gagiu care studiau la specialităţi legate
de teatru şi cinematografie.
L.B.: Fără îndoială, Emil Loteanu, din câte îl cunosc şi eu,
vă citea din versurile sale.
A.D.: De ce doar Emil? Şi Ioviţă…
L.B.: ?!
A.D.: Nu aţi ştiut?... Ioviţă a început-o cu versurile, apoi a
trecut la proză. Îmi citea şi Gagiu…
L.B.: Şi Gagiu?
A.D.: Fireşte, a scris şi el versuri… Apoi, cam tot în acea
perioadă, La Moscova deprindea tainele artei şi Ion Ungureanu, şi Dumitru Caraciobanu, şi Dumitru Fusu, şi toţi ceilalţi care, peste un timp, au fondat Teatrul Republicat „Luceafărul” din Chişinău. Dar, precum ştim, actorii sunt şi ei
mesageri ai literaturii.
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L.B.: Comunicarea cu scriitorii îşi lasă amprentele în creaţia pictorului Aurel David?
A.D.: Şi direct, şi indirect. Îmi amintesc că, acum mai
mulţi ani, Andrei Burac îmi reproducea din memorie nişte versuri. Ascultându-le, la un moment dat mi se arătă în
imaginaţie Plugarul Universului, mai apoi realizată în mozaicul de la Centrul Republican al Tineretului. Însă, până la
acea revelaţiei, aveam deja contractul pentru o cu totul altă
lucrare, confirmat şi aprobat la multe instanţe responsabile.
Însă sugestia mi-a declanşat-o metafora Plugarului în Univers; ea m-a făcut să deschid a doua oară uşile comanditarilor şi, spre bucuria mea, am fost înţeles şi susţinut.
L.B.: Sunteţi şi autorul mozaicului de la Casa Scriitorilor.
A.D.: Precum ziceţi…
L.B.: Ştiu că menţineţi bunele relaţii şi vechea amiciţie cu
unii scriitori…
A.D.: Sunt totdeauna bucuros, când cineva dintre ei mă
vizitează. La rândul meu, deschid uşile Uniunii Scriitorilor,
comunicând cu literaţi din cele mai diverse vârste şi… caractere. În măsura în care îmi permite timpul, citesc lucrările
lor şi nu arareori îmi exprim părerea, şi nu totdeauna… cum
să zic? – părerea cea blândă…
L.B.: Nu aţi încercat să ilustraţi cărţile scriitorilor de la noi?
A.D.: Nu, n-am încercat.
L.B.: Nu vi s-a dresat nimeni cu o astfel de rugăminte, de
propunere? Simbolismul, metafora, lirismul din mai multe lucrări ale lui Aurel David presupun argumente că aţi fi şi un
bun pictor de carte.
A.D.: Am avut oferte… Nu prea demult, un bun scriitor
pentru copii mi-a propus să-i ilustrez o carte. L-am rugat să
mă ierte şi să mă înţeleagă, însă nu m-am putut decide…
L.B.: Presupun, nu din timiditate?
A.D.: Nu, din teamă. Iarăşi este de vină spaţiul… Eu prefer senzaţia de necuprindere şi am impresia că în formatul
restrâns al cărţilor lucrările mele şi-ar pierde din calitate, din
concepţie. Cu anii, această opinie mi s-a transformat în convingere de nestrămutat.
L.B.: Poate că prea îngroşaţi culorile… Scriitorilor şi editorilor nu le rămâne decât să regrete, dar, totuşi, să nu piardă
speranţa că, până la urmă, veţi spulbera această autointerdicţie personală… Dar cu folclorul, cu creaţia populară cum
comunicaţi?
A.D.: Ascultându-l; citind-o, reproducând-o, la rândul
meu…
L.B.: Cum o reproduceţi?
A.D.: Din memorie. Pentru că minunăţiile ei se reţin
uşor. Cine ar putea să uite astfel de rânduri: „De-aş şti, bade,
să-ai veni,/ Drumul ţi l-aş vărui”?
L.B.: Cu mijloacele artistice pe care sunteţi stăpân nu vă
gândiţi să reinterpretaţi câte ceva din tezaurul folcloric?
A.D.: De multă vreme mă gândesc, însă pe toate nu le
dovedesc.
L.B.: V-aş ruga să vă exprimaţi o opinie generalizatoare
despre relaţiile dintre literatură şi artele plastice.
A.D.: Mi se pare că literatura are aceeaşi menire, aceeaşi
problematică pe care o au şi artele plastice, numai că foloseşte mijlocul său specific, cuvântul. Eu prefer cuvântul sugestiv întru redarea unei idei importante.
L.B.: Aţi accepta ideea unei expoziţii de portrete care near reprezenta corifeii muncii de creaţie?
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A.D.: Idee demnă de toată atenţia. O expoziţie de portrete, mai amplă decât cea staţionară, pe care o are, ar putea-o organiza Muzeul de Literatură. O alta, care ar întruni şi
portretele compozitorilor, actorilor, interpreţilor de muzică
simfonică sau de estradă, chiar portretele şi autoportretele
pictorilor, ar ţine de competenţa Uniunii Artiştilor Plastici şi
a direcţiei Sălii Centrale de Expoziţii.
După ce isprăvirăm cu întrebările şi răspunsurile (au fost
şi altele, pe care le vom propune cititorilor cu altă ocazie), Aurel David, generos precum este, mi-a dăruit o reproducere a
renumitei stampe „Arborele Eminescu”, încondeind pe ea dedicaţia şi datând-o: 12.VII.1984… Cine ar fi putut presupune
că acesta ar fi putut fi unul din ultimele autografe lăsat de
mâna-i izvoditoare de splendori?... La două săptămâni de la
întrevederea noastră se răspândi necruţătoarea veste despre
tragica plecare din viaţă a lui Aurel David spre tărâmurile neuitatelor umbre.
Astăzi, când trec pe lângă fostul atelier al maestrului
David, cel care i-a oferit o expresie inconfundabilă, plină de
măreţie şi îngândurare cosmică demiurgului spiritualităţii
noastre, mă gândesc că de mult e timpul să plasăm aici o
placă memorială. Dar parcă nu-i datorăm lui Aurel David şi
o stradă care să-i poarte numele, în Chişinău şi în comuna sa
natală Bardar? Poate chiar o şcoală de arte plastice. Pentru
că nu mai există îndoială: ceea ce a creat Aurel David ţine de
tezaurul culturii noastre naţionale.
(Acest fragment de interviu a apărut în hebdomadarul
„Literatura şi arta” pe 4 august 1984 şi în volumul „Răspuns
şi răspundere”, Chişinău, 1989.)

ÎMPREUNĂ CU AUREL DAVID
ÎNTREGIND UN DIALOG
II
Anul 1984, zi de iulie, 12. Atelierul plasticianului Aurel David.
Subsemnatul face proba reportofonului. Apoi, întrebări şi
răspunsuri. Lucru obişnuit pentru un ziarist, dar oarecum
stingheritor pentru interlocutorul său care, din câte ştiam,
nu prea fusese solicitat să acorde interviuri. Mai apoi, trecând conversaţia de pe banda magnetică pe hârtie, am acoperit cu text peste douăzeci de pagini-manuscris. Însă cine
ar fi fost pe atunci redactorul care şi-ar fi putut permite să
publice un dialog atât de amplu cu Aurel David? Pentru că,
da, era încă anul 1984: nici pomină de slăbire a chingilor ideologice. Iar interlocutorul meu, binecunoscutul autor al celebrei stampe „Arborele Eminescu”, e în continuă dizgraţie.
De mulţi ani nu e văzut cu ochi buni de autorităţi. Dar de ce
e marginalizat? Nu ştie nimeni. Pur şi simplu, se dăduse de
înţeles să se uite de David. Şi de arta sa. Pentru presă sunt
alţii: cei agreaţi, slugarnicii, laureaţii cu piepturi ghintuite de
distincţii. De război şi pace. Pe scurt, oricine altul, numai nu
Aurel David.
Aşa era nu doar în iulie 1984, ci şi la începutul anului
1985, când un oarecare şefuleţ se răţoise: „Cum? Tinerii de la
revista «Orizontul» au îndrăznit să publice lucrări de Aurel
David? Dar, tovarăşi, ce face cenzura?! De ce plăteşte statul
bani?!”
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Şi cenz-ura(!), cea numai ochi şi urechi, îşi execută mârşava datorie, scoţând din şpalturi paginile cu reproducerile unor lucrări ale lui Aurel David, care în iunie ar fi împlinit 50 de ani. Hipervigilentul secretar de CC, unul pre nume
Petric(uţ), şi lacheii săi loveau în dreapta şi în stânga. Nimic nu scăpa atenţiei lor viciate, bolnave, degradate până
la patologie.
Prin urmare, fiindu-mi clar că nu aş putea publica integral dialogul, am ales paginile cât de cât „neutre” ca mesaj,
publicate atunci, pe 4 august 1984.
În fine, dimpreună cu umbra regretatului Aurel David,
iată, acum, peste ani, întregim acel interviu, publicându-i şi
partea a doua.
Leo Butnaru: Stimate Aurel David, amintindu-ne de ce
spunea Ion Creangă, „Hai mai bine de copilărie să povestim,
căci ea singură este veselă şi nevinovată, vă rog să-i ascultaţi
îndemnul şi…
Aurel David: Ar fi bine să o începem din altă parte…
Nu am ce povesti. Aproape toată copilăria mea mi-a trecut
fără părinţi… Mai că nu-i ţin minte… Tata s-a aruncat sub
tren, undeva lângă Chişinău… Era om învăţat, scrisese câteva cărţi… Mama s-a stins după război, de foame sau de
tifos, nu ştiu cu siguranţă… Aşa că hai să o începem din altă
parte, deoarece în copilăria mea nu mi s-a întâmplat nimic
interesant. Şi poate că, vorba lui Creangă, a fost ea nevinovată, dar nu şi veselă… Am crescut într-o colonie de educaţie şi corecţie prin muncă…
L.B.: Posibil, nu ar trebui să vă pun această întrebare nedelicată, dar sper că mă veţi ierta: cum aţi ajuns în colonie?
A.D.: După război, orfan cum eram, umblam haimana
pe drumuri, luptându-mă cum puteam pentru ca să supravieţuiesc. Până la urmă, din lumea mare m-au cules nişte
oameni ai noii ordini, sovietice. Acolo unde nimerisem se
afla şi un atelier, peste care mai marele era un bătrân pictor amator. M-am încălzit pe lângă dânsul şi, într-o bună
zi, mă pomenesc că fac reproduceri după lucrările lui Kuingi. Apoi, în acelaşi mod, i-am desenat pe Galileo Galilei
şi Copernic, alte chipuri care îmi cădeau sub ochi şi mână.
Nu după multă vreme, încruntaţii mei educatori mă ajutară s-mi formez „concepţia artistică”, cerându-mi să fac o
mulţime de portrete de-ale lui Iosif Visarionovici Stalin, pe
care le atârnau pretutindeni: în cazărmi, în clase, în atelier… Mai apoi am fost recomandat pentru şcoala de arte
plastice „Repin” din Chişinău. Cineva nu numai că îmi remarcase aptitudinile, ci se dovedi să aibă suflet bun, recomandându-mă drept posibil slujitor în templul muzelor.
În primele luni de studii, rar când scăpăram vreo scânteie
de har, rămânând un fitecine, anonim şi nebăgat în seamă.
Însă nu peste mult timp am ajuns eminent şi poate tocmai
aceasta m-a norocit cu o altă recomandare, pentru Institutul de Arte Plastice „Surikov” din Moscova, unde l-am avut
de îndrumător sever, dar bine intenţionat, pe Dmitri Mocialski… Însă concomitent cu Mocialski îl consideram de
profesor preferat pe ilustrul lituanian Ciurlionis care, pe cât
fusese om şi artist, pe atât fusese taină şi mister.
L.B.: Reîntorcându-vă acasă, cu ce vă îndeletniceaţi?
A.D.: Un timp, am predat la şcoala „Repin”, apoi m-am
zăvorât în atelier.
L.B.: Trăiaţi din munca de pictor?
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A.D.: Da, din când în când executam comenzi, vindeam
lucrări.
L.B.: Care muzee v-au achiziţionat opere?
A.D.: Cele din Tomsk, Kurgan… Nu le ţin minte pe toate.
L.B.: Dar peste hotarele URSS?
A.D.: Nu, n-am vândut, numai am expus. Stampele „Arborele Eminescu”, „Mama”, „Foc etern”, cea executată după
mozaicul „Plugarul Universului”, în total opt gravuri şi linogravuri care au fost expuse în peste 50 de ţări.
L.B.: Aici, acasă, sunteţi criticat. De ce vă arătaţi loial şi
nu ripostaţi?
A.D.: Eu ştiu să ascult, să trag concluzii şi să nu mă burzuluiesc, bătându-mă cu… paleta în piept.
L.B.: Numai din atari considerente?
A.D.: Sigur că nu numai… Dar cui să-i dai ripostă? Ei au
pâinea şi cuţitul. Ne asupresc, fac ce vor cu noi…
L.B.: Pe cine-i aveţi în vedere?
A.D.: Parcă nu ştiţi?... Pe Bogdesco, Grigoraşenco… Petric, nu pictorul, ci fratele lui, cel cu ideologia la partid…
Mai sunt şi alţii… Dar s-o lăsăm baltă cu plângerile.
L.B.: V-aţi cam întristat…
A.D.: Ştiţi vorba ceea cu nouăzeci şi nouă de procente
transpiraţie şi un procent de inspiraţie? Să punem alături şi
nouăzeci şi nouă de procente de tristeţe şi unul de bucurie… Cam aceasta-i viaţa noastră.
L.B.: Aţi rostit cuvântul „viaţă” şi el îmi sugerează întrebarea următoare. Privind lucrările pe care le aveţi în atelier, nu
văd printre ele nicio natură moartă.
A.D.: Nu fac naturi moarte. Am încercat numai o singură dată, când treceam printr-o adâncă depresie sufletească,
pictând un craniu de om plasat într-un buchet de flori veştede. Dar, de atunci încoace, amin cu naturile moarte. Însă
să nu credeţi că s-a întâmplat mare tragedie pentru mine
sau pentru arta noastră: la orice expoziţie, o bună parte
dintre colegii mei se întrec în mortificarea naturii.
L.B.: Am remarcat că aveţi o predilecţie aparte pentru
imensitatea cuprinderilor spaţiale şi în „Arborele Eminescu”,
şi în „Plugarul Universului”…
A.D.: Ştiu eu… Poate că nu e vorba de predilecţia mea
pentru cuprinderi cosmice, cât de o expresie a fuziunii dintre conştiinţă şi spaţiu.
L.B.: Aş zice că lucrările lui Aurel David creează impresia de mult spaţiu şi din considerentul că în ele sunt puţine
figuri umane.
A.D.: Nu-mi place îmbulzeala nici în troleibuz, nici în
artă. Prefer o simplitate a compoziţiei care să dea complexitate emotivă. Am remarcat totdeauna că acest procedeu,
ce pare a fi mai indicat pentru grafică, e destul de eficient
şi în pictură.
L.B.: Ca să revenim la tema genurilor, vă întreb şi de
peisaje.
A.D.: Am pictat câteva, însă mă preocupă mai puţin.
Prefer subiectele.
L.B.: Ce sentimente trăiţi după finalizarea unei lucrări?
A.D.: Aş vrea să o continui, să o desăvârşesc. De douăzeci de ani trăiesc cu ispita de a reveni la chipul lui Eminescu, dar simt că, totuşi, nicicând n-o să mai refac „Arborele…”. Pur şi simplu, îmi face bine această ispită.
L.B.: Aveţi momente de grele încercări sufleteşti?
A.D.: Las’ să povestească Andrei Burac, el ştie câte
ceva… Uneori cred că nimic din ce am făcut nu are valoare.
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L.B.: Cum credeţi, cu anii, viziunea artistică a lui Aurel
David a suferit schimbări?
A.D.: Schimbarea s-ar explica prin tendinţa de permanentă întregire a acestei viziuni. Să zicem, la începuturi,
aveam patima coloritului viu, aprins, de unde am mers spre
cromatica potolită a simbolurilor generalizatoare.
L.B.: Statistica aproape că nu are nimic în comun cu
arta. Dar ţin, totuşi, să vă întreb, dacă duceţi evidenţa lucrărilor pe care le-aţi realizat.
A.D.: În această privinţă sunt un gospodar destul de…
negospodăros. Multe lucrări nu mai ţin minte în care muzee se află, altele le-am dăruit la un pahar de vin… Nu că
mi-ar părea rău, dar uneori am nevoie de ele. Spre exemplu, iată tabloul acesta, „Micul gospodar”. Deja este proprietatea unui amic, a lui Spiridon Vangheli, căruia i l-am
dăruit. Însă îmi trebuia pentru o expoziţie recentă şi, de,
rog prietenul să mi-l dea pentru un timp anume. Adică, nu
mie, ci să-l dea vizitatorilor expoziţiei. Aflând de rugămintea mea, soţia scriitorului prieten a ascuns de nădejde tabloul, temându-se că n-o să li-l înapoiez. Până la urmă, s-a
lăsat înduplecată. Şi iată-l pe „Micul gospodar” revenit de
la expoziţie…
L.B.: În pluralitatea de preocupări artistice aţi abordat şi
sculptura, şi mozaicul, genuri pe care, ca şi ceramica, nu leaţi studiat nemijlocit. Cum însuşeşte un artist alte… profesii
artistice?
A.D.: Arta monumentală este o necesitate a vieţii noastre sociale. Un tablou poate să stea cu anii, cu deceniile
conservat în depozitul muzeului, iar o operă monumentală
se află mereu în atenţia omului. O sculptură sau un panou
mozaical pot face să vibreze o stradă sau o piaţă publică, ba
chiar pot alunga monotonia arhitecturii moderne.
L.B.: E greu să faci o lucrare monumentală de proporţii?
A.D.: Nu numai că e greu, ci şi periculos. Pe când puneam tonele de mortar, milioanele de cioburi de sticlă, aşchii de rocă în „Plugarul Universului” de la Centrul Tineretului, s-a dezechilibrat schelăria şi am căzut. Cu toate că
aveam casca pe cap, lovitura a fost straşnică. După aceia,
timp de doi ani m-au chinuit ameţelile.
L.B.: Aţi avut premii, distincţii?
A.D.: Nu, nu mi s-au acordat. Ori că rândul încă nu a
ajuns până la mine, ori că deja m-a şi depăşit.
L.B.: O editură de-a noastră lansează seria de albumuri
monografice ale artiştilor plastici autohtoni. Când avem un
album „Aurel David”?
A.D.: Mie nu mi-a propus nimeni.
L.B.: Sunt sigur că vă va veni şi timpul dumneavoastră.
A.D.: Al meu ca al meu, al tinerilor să vină. Poate că vor
fi ceva mai norocoşi.
L.B.: Şi pe cine i-aţi remarca dintre pictorii tineri?
A.D.: Pe Andrei Mudrea. Nici nu-mi vine să-i zic tânăr,
fiindcă e destul de matur ca viziune artistică. Lucrările sale
ar rezista la cele mai serioase expoziţii.
12 iulie 1984
(Publicat în hebdomadarul „Literatura şi arta”, 8.XI.1990)
Spre sfârşitul lunii iulie a acelui an, tragica veste a dispariţiei maestrului mă găsi la Negurenii mei de baştină, unde, cutremurat sufleteşte, de câteva ori mă surprinsei că prin grădinile satului privire-mi înrourată identifică „Arborele David”…
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Diavolul*

XXI – Bazarul iraţionalului
pe vremea lui Freud
şi a lui Nietzsche

S

Şase milioane. În epocă, era enorm. Şase milioane de
vizitatori care, în vara lui 1851, luau cu asalt porţile
primei Expoziţii universale de la Londra. Toate ţările
lumii au fost invitate să-şi prezinte cele mai moderne
realizări industriale. Maşinile de foc, oţel şi fontă au
fost adunate într-o clădire uimitoare, un vapor gigantic construit din metal şi sticlă în numai şase luni, prin
tehnologia elementelor prefabricate. Cu ingineri de la
căile ferate. Care joacă un rol de prim rang în revoluţia industrială.
Într-adevăr, de vreo douăzeci de ani, trenuri trase de
locomotive cu abur străbat Anglia. Primul circula între
Liverpool şi Manchester: doar o sută de mile. Dar în
1850 reţeaua de căi ferate numără deja şase mii de mile.
În 1838, fraţii Schneider fabricau la Creusot prima
locomotivă franceză. În 1847, un vapor cu aburi lega
pentru prima oară America de Hamburg: i-au trebuit
doar optsprezece zile pentru a trece oceanul. Iar evoluţia nu se opreşte: în 1878, Graham Bell va inventa
telefonul; în 1886, Carl Benz va pune la punct primul
automobil cu benzină.
Această evoluţie nu priveşte doar Europa. În 1869,
Japonia, grăbită să intre în rândul ţărilor industrializate, aboleşte privilegiile feudale. Mii de bărbaţi şi
femei părăsesc satele, uneori ţara, ca să umple oraşele.
Curând, ei se revoltă împotriva condiţiilor de muncă.
În 1866, în Statele Unite, muncitorii creează un sindicat naţional şi cer ziua de muncă de opt ore.
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Această schimbare radicală va mai lăsa un loc pentru
Satan, pentru demoni şi sabatul vrăjitoarelor? Suntem
tentaţi să ne îndoim. Şi totuşi, cel puţin într-o primă
fază, se va produce încă o dată contrariul.
Mai întâi pentru că diavolul şi oştile lui n-au părăsit nicicând satele, care, bineînţeles, nu se golesc de
locuitori dintr-odată.
În Limousin, poţi auzi şi acum istorii cu osândiţi
transformaţi în vârcolaci, sau cu aşa-numiţii „eschantis“ (copiii morţi fără botez), suflete rătăcitoare care
dansează, luminoase, prin noapte[1]. Vrăjitorii din Normandia au şi acum căutare şi încă se mai întâlnesc în
adunări – sabaturi, dacă vreţi – pe muntele Margantin,
la sud de Domfront, în noaptea de Sfântul Ioan: Satan
însuşi conduce balul, sub înfăţişarea unui ţap negru
care-i îndeamnă să danseze, goi, pe vrăjitoarele şi vrăjitorii veniţi din Haute-Bretagne[2]. În Périgord, spune
Eugène Le Roy, autorul celebrului roman Jacquou le
Croquant (1899), există un personaj „mai puternic şi
mai cumplit decât diavolul“, numit „L’Aversier“, pomenit adesea în basme: să remarcăm, aici, puterea acestui
personaj. Iată-l pe diavol depăşit ca întrupare a Răului!
Ceea ce înseamnă o decădere pentru el.
Oricum, acest Aversier are mai peste tot rivali sau
imitatori. În ţinutul Berry, lumea se teme de cârtiţa
care distruge recoltele, de stăpânul norilor care atrage
furtuna peste satul vecin, sau de cel care încheagă laptele şi aduce molima peste turme.
Toate aceste personaje ticăloase, suspecte, sunt în
general nomazi: ciobani, vagabonzi, sau bineînţeles
ţigani. Într-un cuvânt, „străini“.
1. Georges-Emmanuel Clancier, La Vie quotidienne du Limousin
au XIXe siècle, Hachette, Paris, 1976.
2. André Guérin, La Vie quotidienne en Normandie au temps de
Madame Bovary, Hachette, Paris, 1991.
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Evident, instituţia ecleziastică e preocupată de aceste
credinţe şi practici. Dar le tratează, pare-se, mai îngăduitor. Vrea mai întâi să le măsoare importanţa. E ceea
ce fac de pildă, la Orléans, Monseniorul Dupanloup, în
1850, sau episcopul de Annecy, Monseniorul Rendu,
în 1845. Care trimit chestionare – o practică nouă –
în diocezele lor. Statul se alătură acestor investigaţii.
Avem un studiu făcut de prefectura Moulins (Allier):
un chestionar la care-au acceptat să răspundă 175 de
preoţi şi care priveşte, printre altele, „credinţele în prezicători şi vrăjitori[3]“.
O treime din preoţi neagă existenţa „superstiţiilor“
în parohiile lor: poate că vor să termine mai repede
ancheta, ori să arate că au izbutit să lichideze aceste
obiceiuri, sau pur şi simplu asta e realitatea.
Alţii arată că anumite credinţe dăinuie doar în „mintea câtorva bătrâni naivi sau femei ignorante“.
Totuşi, majoritatea preoţilor dezvăluie că enoriaşii
lor, dacă nu cred în „prezicători“ şi „vrăjitoare“, cred cel
puţin în cei care fac farmece şi în cei care le dezleagă
(adesea una şi aceeaşi persoană): bărbaţi sau femei care
ştiu să „stingă focul“ din corpul unui ars, să oprească
o hemoragie sau, dimpotrivă, să facă farmece şi vrăji
pentru a decima vitele, ori să le facă să devină „sterpe“.
Iar mentalităţile nu fac întotdeauna distincţia între
magie şi religie. Mai ales că Biserica nu descurajează
– nici pe departe – cultul sfinţilor consideraţi capabili
să vindece o boală sau alta. Medicii, adevăraţii medici,
constată că majoritatea practicilor extramedicale sunt
însoţite de rugăciuni sau ritualuri religioase: dezlegătorul de farmece, numit uneori „vrăjitor“, rosteşte Tatăl
nostru, Ave Maria, şi face des semnul crucii, eventual pe dos sau orizontal. În 1860, Asociaţia generală
a medicilor din Franţa le cere membrilor să-i recenzeze pe aceşti inşi care într-un fel le fac concurenţă. Şi
publică, în anul următor, o statistică acoperind treizeci
şi două de departamente. În listă figurează 242 de vraci
şi 220 de femei, din care 164 meşteşugari şi negustori,
92 agricultori şi… 163 membri ai clerului[4]. În plus,
toate aceste persoane nu aparţin mediilor sărace şi
mai puţin instruite, ceea ce se poate spune şi despre
cei pe care îi îngrijesc.
În fine, vânzătorii ambulanţi răspândesc broşuri cu
titluri grăitoare: Le Livre d’or du curé de campagne, Le
Vrai Medecin des pauvres (cu lista „sfinţilor vindecători“) sau L’Almanach du Père Lajoie. Unii vând de asemenea, foarte scump, două cărţi pe cât de misterioase
pe atât de faimoase, Le Grand Albert şi Le Petit Albert[5].
Cele două lucrări ar data, asigură ei, de pe vremea
sfântului Albert, Albert cel Mare, teolog şi filozof din
secolul al XIII-lea, care l-a avut ca elev, la Paris, pe
3. Cf. Philippe Boutry, Les Mutations des croyances, in Histoire de
la France religieuse, op.cit. tom III, 1991.
4. Jacques Léonard, La Vie quotidienne du médecin de province
au XIXe siècle, Hachette, Paris, 1977.
5. Suficient de faimoase şi căutate pentru ca în 1990, editând
Evangheliile Diavolului, lucrarea lui Claude Seignolle, folcloristul
care, în mijlocul secolului XX, a căutat pe teren imaginea diavolului
păstrată de imaginarul popular, editorul Robert Laffont să considere potrivit să semnaleze pe copertă că această carte de 1100 de pagini conţine în integralitatea lor textele din Le Grand şi Le Petit Albert.
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Toma de Aquino. Acest Albert cel Mare ar fi adunat în
a doua parte a vieţii sale o mulţime de reţete orientale
sau occidentale de medicină, cunoştinţe de alchimie,
de magie – uneori scrise astfel încât să pară ininteligibile –, şi care, împănate cu diverse adăugiri, au fost
editate patru secole mai târziu la Lyon. Potrivit unei
tradiţii populare care dăinuie, aceste două cărţi sunt
aproape infernale, considerate enciclopedii de secrete
diabolice tipărite de osândiţi; cartea, se spune, prezintă
mari riscuri, începând cu acela de a deveni posedat,
pentru orice ins care nu e vrăjitor. Autorul (sau autorii)
par totuşi să-i fi incitat pe cititori, provocând suspans,
pentru că mai multe ediţii au înscris în josul anumitor pagini, cu majuscule roşii, un soi de avertisment:
„Întoarce pagina, dacă ai destul curaj.“ Legenda mai
pretinde că, aruncate în foc, aceste cărţi nu ard, ci sar
pe jăratec sau explodează fără a se distruge.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, pe vremea
Imperiului şi a Restauraţiei mai ales, vânzarea acestor
cărţi a fost interzisă. Acum pot fi procurate cu uşurinţă. Lectura lor e o decepţie, mai mult decât a multor
almanahuri[6]. Dar vânzarea lor prin târguri şi reputaţia
lor sulfuroasă au contribuit mult, la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi la începutul celui următor, la credinţa în
puterea vrăjitorilor, cât şi la credinţa în leacuri bizare.
Revenirea sau persistenţa credinţelor în diavol par
totuşi să fi neliniştit întru câtva Biserica. Spre jumătatea secolului al XIX-lea, predicatorii şi catehiştii
vorbeau mai puţin despre infern şi locuitorii lui. În
multe sacristii rămâneau totuşi catehisme din secolul precedent care ironizau – cu prudenţă, ce-i drept
– poveştile cu vrăjitori. De asemeni, Biserica a tolerat
ori a încercat să „creştineze“ practici care în urmă cu
câteva secole erau condamnate de tribunalele Inchiziţiei. Clerul fiind adesea de origine rurală, Biserica
înţelegea mai uşor credinţa celor simpli (în schimb,
nu a privit cu ochi buni formarea unei lumi muncitoreşti care avea să se desprindă de ea – dar asta e altă
6. Le Grand Albert, de pildă, conţine aserţiuni de tipul: „Putem
cunoaşte după tălpile picioarelor lucrurile fericite sau nefericite
care i se vor întâmpla unui om, înclinaţiile, moravurile lui, şi dacă va
avea o viaţă lungă. Vom remarca bunăoară că tălpile cu linii lungi
anunţă mai multe boli periculoase, suferinţe, sărăcie şi mizerie; cele
cu linii scurte anunţă şi ele felurite nenorociri“ (sic). Cartea conţine şi sfaturi: „Pentru a decăli ferul, luaţi apa care pluteşte pe sângele unui om căruia i s-a luat sânge; apoi înroşiţi fierul în foc şi, cu o
pană înmuiată în acea apă, ungeţi-l până când pana arde; e o metodă infailibilă.“ Alte pagini vorbesc de influenţa planetelor asupra
corpului, sau rezumă în felul lor istoria Bibliei. Cât despre Le Petit
Albert, care conţine lucruri de acelaşi soi, acesta şi-ar putea datora
succesul conţinutului din primele pagini, pline de sfaturi sau atenţionări privind viaţa sexuală… însoţite de o predică în latină. În ce
priveşte menţiunea „Întoarce foaia, dacă ai destul curaj“, sau oricare
alta de acelaşi gen, Jeanne Favret-Saada, etnolog, subliniază că nu
le-a găsit în nici una din cele douăsprezece ediţii ale Marelui şi Micului Albert publicate între 1703 şi 1920 pe care le-a studiat, şi apreciază că la originea tuturor acestor „informaţii“ se află „dezlegătorii
de farmece care pretind că numai ei pot citi asemenea lucrări fără
a deveni la rândul lor vrăjitori“ (Jeanne Favret-Saada, Les Mots, la
Mort, les Sorts, Gallimard, Paris, 1977). Pe de altă parte, Claude Seignole, specialist recunoscut al textelor „diabolice“, pare să considere
această menţiune ca fiind reală. E drept că, pentru a o spune, Seigole a adoptat un stil mai degrabă ironic…
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istorie). Prin urmare, Biserica a dezvoltat, la sate mai
ales, o „religie populară“ marcată de înmulţirea pelerinajelor, a „misiunilor“ prin care călugări elocvenţi
aveau să ducă învăţătura creştină din parohie în parohie, a manifestărilor de veneraţie pentru sfinţi şi mai
ales pentru Fecioara Maria.
Atitudine perfect întrupată de un personaj: JeanMarie Vianney, născut la Lyon în ajunul Revoluţiei, fiu
de ţărani care a învăţat să citească la optsprezece ani,
care a fost dat afară din seminar de două ori pentru că
era greu de cap, şi care – prin protecţie şi din cauza
lipsei de preoţi de după Imperiu – a izbutit să ajungă
preot, fiind numit în parohia Ars, cu mai puţin de două
sute treizeci de enoriaşi. Era departe de a fi un predicator strălucit, în schimb, pe drumurile de ţară şi la spovedanie, ştia să mişte inimile. Mai ales că nu-i acuza
de vrăjitorie sau necredinţă pe cei care i se plângeau
că li s-au făcut „farmece“ ori îl rugau să le ghicească
viitorul. „Păcatul îi face pe oameni nefericiţi, spunea
el, şi nu cel bănuit că le-a făcut farmece.“ Nefericirea
era aşadar, după el, o pedeapsă de la Dumnezeu mai
mult decât de la diavol. Dar primul putea oricând să
te ierte, pe când din ghearele celuilalt era mai greu să
scapi. Astfel, îşi petrecea zile întregi primind penitenţi
veniţi de peste tot.
În persoana lui Jean-Marie Vianney, devenit „sfântul
părinte de la Ars“, se combinau cumva cultura magică
rurală şi creştinismul. Cât despre renumele său, a glumit numindu-se el însuşi „vrăjitor bătrân“.
Cum singur mărturisea, preotul din Ars s-a ocupat, ani de-a rândul, de diavol – pe care îl numea
„Vicleanul“[7]. Personajul, prin urmare, nu dispăruse.
Acţiunea „forţelor oculte“ a fost evocată, în epocă,
şi în oraşe. A făcut-o, de pildă, o anume Maria Blavaţki:
măritată la şaisprezece ani cu un general septuagenar,
ea rămâne în curând văduvă, apoi colindă Europa şi
creează la Londra un „club al miracolelor“, o „Blavatski
Lodge“ care scoate un ziar intitulat Lucifer.
A făcut-o şi romancierul popular Eugène Sue, care
în Les Mystères du peuple descrie un talmeş-balmeş
de credinţe diverse[8].
Apoi, în casele unor notabili – inclusiv în casa lui
Victor Hugo de pe insula Jersey – se răspândeşte moda
şedinţelor de spiritism, în care erau invocaţi morţii. Astfel, în 1854, la Lyon, în timpul unei asemenea şedinţe,
un anume Hippolyte-Léon Denizard Rivail este numit
Allan Kardec de către un „spirit“. Patru ani mai târziu,
Denizard fondează Revue spirite şi publică Le Livre des
esprits, pe care, pretinde el, i-ar fi dictat-o alte spirite
(influenţa lui Denizard va fi persistentă: mormântul lui
7. Abatele Alfred Monnin, autorul unei cărţi despre Jean-Marie
Vianney publicată în 1874 şi reeditată de mai multe ori până în secolul XX, povesteşte: „De obicei, trei lovituri puternice în poarta mânăstirii îi anunţă preotului din Ars prezenţa vrăjmaşului său; şi, după
cum somnul lui e uşor sau adânc, alte lovituri mai slabe se succedau apropiindu-se. După ce se amuza să facă un vacarm cumplit pe
scară, demonul intra: trăgea de perdele şi le scutura cu furie, vrând
parcă să le smulgă.“ Potrivit acestei biografii, publicată la scurt timp
după moartea preotului din Ars, diavolul îl striga: „Vianney! Vianney!
adăugând la numele său calificative injurioase“.
8. Cf. Philippe Murray, op.cit.
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din cimitirul Père Lachaise din Paris e vizitat şi acum).
De asemeni, la jumătatea secolului, mii de spiritişti
se adună la un congres în Statele Unite, la Cleveland.
Acest bazar de credinţe invadează până şi mediile
ştiinţifice, făcându-l pe Flaubert să scrie: „O, lumini! O,
progres! O, omenire! Râdem de Evul Mediu, de Antichitate, de diaconul Pâris, de Marie Alacoque sau de
Pytia – dar nici noi nu suntem mai breji! Ce nesfârşit
alai de neghiobii e perindarea epocilor![9]“
Iar povestea nu se sfârşise. La sfârşitul secolului
al XIX-lea, într-adevăr, Satan avea să lanseze o nouă
ofensivă.
În epocă, Biserica priveşte cu prudenţă acest interes pentru iraţional şi supranatural: iar dacă apariţiile
– mai ales ale Fecioarei Maria – se înmulţesc, Biserica
nu recunoaşte, în Franţa, decât trei dintre ele[10]. Nu-i
recunoaşte nici pe vizionarii care apar ca ciupercile.
Abatele Cros, în Histoire de Notre-Dame de Lourdes,
susţine chiar că unii dintre ei „slujesc duşmanul nevăzut al oricărui bine“, adică diavolul[11]. Iar cu ocazia
altei apariţii, Monseniorul Richard, viitor arhiepiscop
al Parisului, dispune să fie citită din amvon o avertizare a credincioşilor în faţa pretinşilor vizionari: „Totul
se reduce la mărturia unui om care poate fi cinstit, dar
pe care imaginaţia îl poate amăgi[12].“
Problema e că, la acest sfârşit de secol, Biserica e
ţinta unei violente ofensive anticlericale pe care – nu
fără motive – o atribuie spiritiştilor şi francmasoneriei. Pentru a rezista, credincioşii trebuie să strângă
rândurile. Probabil de aceea Biserica îl acuză din nou
pe Satan, diabolizează spiritismul[13] şi foloseşte „pastorala fricii“, cum o făcuse în secolele precedente.
Stă mărturie evoluţia textelor scrise de abatele Brulon, autorul unor Explications du catholicisme[14], carte
recomandată de autorităţile episcopale. Acest preot
scrie în 1891 că diavolul n-are nimic de-a face cu poveştile spiritiştilor şi acceptă unele ipoteze ale psihiatrilor
vremii privind rolul inconştientului în cazuri de posesiune sau vedenii. În schimb, în 1905, anul în care se
votează Legea Separării statului de Biserică, Brulon îl
incriminează pe „Prinţul Tenebrelor“.
Biserica îi va face iarăşi publicitate lui Satan – în
predici sau articole din presa catolică, atunci în plină
dezvoltare. Folosind teama. Înmulţind imaginile infer9. Scrisoare către Louise Colet, care ţinea un salon foarte frecventat şi care, după o călătorie în Orient, va participa la Comuna
din Paris; a murit în 1876. Citat de Philippe Murray, op.cit. În secolul
al XVIII-lea, diaconul Pâris devenise foarte popular pentru ascetismul şi milostenia sa. Flaubert îl citează aici din cauza lecuirilor „miraculoase“ care s-ar fi produs pe mormântul lui din cimitirul parizian Saint-Médard. Marguerite-Marie Alacoque a fost o călugăriţă din
secolul al XVII-lea, care-a avut viziuni cu Isus Cristos şi a contribuit
la cultul Sfintei Inimi.
10. La Lourdes, La Salette şi Pontmain.
11. Citat de Philippe Boutry, op.cit.
12. Ibidem.
13. Allan Kardec, profetul spiritismului, scria deja în Le Livre des
esprits că spiritele i-au spus că „demonii, dacă ar exista, ar fi creaţia
lui Dumnezeu“, şi se întreba „cum ar putea Dumnezeu să fie drept şi
bun dacă a creat fiinţe sortite pe vecie răului şi nefericirii?“.
14. Abbé Brulon, Explications du catholicisme, Tequi, Paris, 1891.
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nale[15]. E urmată de o întreagă literatură de groază,
cu origini diverse. Spaimele şi tulburările provocate
atunci unor copii şi adolescenţi vor fi invocate în prea
multe romane şi cărţi de memorii ca să mai insistăm
asupra lor.
Totuşi, credinţa în Satan întâmpină în epocă, peste
tot, noi obstacole. Înfloreşte atunci ideea că lupta dintre Bine şi Rău se dă în sufletul omului, în Sinele său, în
conştiinţa sa. Idee întrupată de un om: neurologul austriac Sigmund Freud. Pe care unii teologi îl vor numi –
alături de Marx şi de Nietzsche – „maestrul bănuielii“.
Fiu al unui negustor de lână, Freud începe în 1873
studii de medicină, fără a fi deloc interesat de Satan, şi
nici măcar de psihologie. Biologia şi zoologia îl interesau mai mult. A cercetat chiar sexualiatea ţiparilor
masculi de râu, înainte de a intra la Istitutul de psihologie şi a se pasiona de lucrările francezului Jean Martin
Charcot despre isterie. Aşa va ajunge la psihanaliză[16].
Ateu fiind, nu poate evita în cercetările lui tema religiei, pe care o asimilează unei „nevroze obsesionale“.
Aşa a ajuns să cerceteze posesiunile demonice. După
ce a citit faimosul tratat de demonologie din secolul al
XV-lea Malleus maleficarum (vezi pagina …???), a tras
concluzia că demonul incriminat reprezintă în realitate dorinţe, pulsiuni refulate (mai ales sexuale). Posesia demonică poate fi explicată ca refulare a dorinţelor frustrate. Inconştientul preia atunci controlul asupra corpului: este o eliberare a refulărilor, care provoacă acţiuni şi discursuri aparent incoerente. Istoriile cu vrăjitoare sunt ecouri ale unei sexualităţi infantile perverse; iar mătura lor, scrie Freud, „e probabil
marele senior Penis“.
Un citat rezumă poate esenţialul: „Pentru noi, demonii sunt dorinţe rele, interzise, decurgând din pulsiuni
respinse, refulate. Trimitem pur şi simplu în lumea
exterioară proiecţia pe care Evul Mediu o făcuse acestor creaţii psihice; şi le lăsăm să se dezvolte în viaţa
interioară a bolnavilor, în care acestea se fixează[17].“
De unde o concluzie: dacă dorinţele, pulsiunile sunt

refulate, asta se întâmplă în virtutea unei legi morale
promulgată în numele unui zeu, sau al lui Dumnezeu
– o lege vinovată aşadar de nevroze, în special sexuale. O concluzie pe care unii n-au ezitat s-o exprime.
Este de înţeles, atunci, lunga dispută care-a opus Biserica şi psihanaliza. Mai ales că, interiorizând Răul, cum
aveau s-o facă tragediile secolului XX, unii au putut să
creadă – chiar dacă-l ignorau pe Freud – că diavolul,
de acum înainte, era în ei[18].
Un contemporan al lui Freud, fiul de pastor Friedrich Nietzsche, crede şi el, în copilărie, că diavolul
e în noi. Într-adevăr, se întreabă el, cum să explici că
pot coexista, într-un acelaşi univers, un Dumnezeu al
iubirii şi luminii şi un diavol tenebros şi malefic? Şi, la
doisprezece ani, sfârşeşte prin a concepe o Trinitate
stranie. Din ea fac parte Tatăl şi Fiul, dar nu şi Sfântul
Duh care este un nume fals, afirmă el, un nume prost
înţeles. În realitate, a treia persoană e diavolul. El este
în Dumnezeu la fel cum este în noi, iar misiunea fiecărui om, şi desigur a lui Dumnezeu, este să-l convertim pentru a restabili Absolutul.
Nietzsche va evolua apoi spre ateism, devenind unul
dintre marii maeştri ai acestui curent. El va scrie că
omul trebuie să refuze orice recurs la un sprijin divin
iluzoriu, pentru că Dumnezeu Tatăl e o fantasmă,
expresia slăbiciunii umane în căutare de ocrotire[19].
Chiar dacă îl admiră pe Isus[20], Nietzsche va blama
creştinismul, vinovat, în ochii lui, de a-l înjosi pe om.
Ceea ce numim Ideal nu e decât neantul ridicat la
rang de idol, consideră Nietzsche. „Omul, scrie el, caută
un principiu în numele căruia să poată dispreţui omul;
el inventează o altă lume pentru a putea acuza şi murdări lumea aceasta; în fapt, el nu găseşte niciodată decât
neantul, din care îşi face un „Dumnezeu», un „adevăr“
menit să judece şi să condamne existenţa umană[21].“
Nietzsche se îndârjeşte mai ales contra Bisericii creştine: „E pentru mine cea mai mare pervertire imaginabilă […], din orice valoare a făcut o non-valoare, din
orice adevăr o minciună, din orice probitate o josnicie.“
Această imprecaţie plină de ură – „cea mai teribilă
dintre
acuzaţiile rostite de un acuzator“, cum scrie chiar
15. Într-un Catehism în imagini, editat în 1908 de editura pariel
–
încheie
ultima carte publicată de Nietzsche. Iar
ziană La Maison de la Bonne Presse, Satan tronează peste Infern, cu
o furcă mare în mână. Osândiţii basculează până la marginea unui această carte a unui filozof care toată viaţa lui – chizid enorm şi înalt de pe care demonii îşi aruncă victimele. În infern, nuită – a fost obsedat de infern are ca titlu Anticristul.
diferite boli specifice corespund fiecăruia dintre păcatele capitale:
Traducere de Emanoil MARCU
– un păun despică trupul orgolioşilor care sunt siliţi de un de* În pregătire pentru Editura HUMANITAS.
mon să îngenuncheze în faţa stăpânului infernului;
– o broască râioasă îi sileşte pe avari să umble sub povara unei
pungi uriaşe;
– un ţap se ocupă de desfrânaţi: coarnele lui fioroase le despică
pântecul;
– pizmaşii sunt muşcaţi de şerpi;
– un porc îi supraveghează pe nesătuii care sunt condamnaţi la
foame şi la sete veşnice;
– leul domneşte peste cei mânioşi care se sfâşie între ei, îmboldiţi de drăcuşori;
– broasca ţestoasă îi păzeşte pe leneşi; legaţi de paturi de jăratec,
aceştia sunt înţepaţi de scorpioni oribili.
16. Elisabeth Roudinesco şi Michel Plon, Dictionnaire de la
psychanalyse, Fayard, Paris, 1997.
17. Une névrose démoniaque au XVIIe siècle, 1923. Trad. franceză de Marie Bonaparte şi dna E. Marty în Révue francaise de psychanalyse, tom 1, fasc. 1, 2 şi 3, Doin, Paris, 1927.
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18. Cf. pe acest subiect, Jean-Didier Vincent, La Chair et le diable, Odile Jacob, Paris, 1996.
19. Cf. Daniel Halévy, Nietzsche, Grasset, Paris, 1944.
20. „N-a existat decât un singur creştin, scrie el, şi acela a murit
pe cruce“, citat de D. Halévy, op.cit. Şi de asemeni: „Creştinismul e
încă posibil, oricând. El nu e legat de nici una din dogmele ce s-au
împopoţonat cu numele său: el nu are nevoie nici de Dumnezeu
personal, nici de păcat, nici de nemurire, nici de răscumpărare, nici
de credinţă; nu are nevoie de nici o metafizică, iar de ascetism nici
atâta.“
21. Citat de Jean Grandier, „Nietzsche“, în Dictionnaire des philosophies. Encyclopaedia Universalis, Albin Michel, Paris, 1998.
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Osip Mandelştam (1891-1938)

Născut la Varşovia, mort în GULAG, lângă Vladivostok.
Poet, prozator, traducător, eseist. Cu intermitenţe, a
audiat prelegeri universitare la Paris (1909–1910), Heidelberg (1911–1917), iar la universitatea petersburgheză frecventează un curs
de filologie romană, fără
însă a-l duce la bun sfârşit. Primele versuri le scrie
în 1906, iar debutul său în
presă datează din 1910.
Editează volumele de versuri „Piatra” (1913), „Tristia” (1922), pe cel de memorii „Vuietul timpului”
(1925). În 1930 scrie „A
patra proză”, drept necruţătoare critică la adresa
regimului bolşevic, iar în
1933 – o invectivă epigramatică la adresa lui Stalin.
Peste un an este arestat şi exilat în Uralul de Nord, apoi
la Voronej (până în 1937), unde scrie celebrele „Caiete
de la Voronej”, apărute postum în 1966. În mai 1938 este
arestat din nou, murind curând într-o stare de prostraţie, asemănătoare demenţei.
În ce priveşte caracteristica mai generală a operei
sale, A. E. Baconsky remarca următoarele: „E greu de
stabilit apartenenţa lui Osip Mandelştam la unul dintre curentele literare ale vremii; precum la majoritatea
marilor poeţi contemporani, în opera lui pot fi identificate aspecte ale multor orientări poetice de la începutul secolului, dar dincolo de toate, personalitatea lui se
constituie singulară, pe un teren autonom. Pornind de
la simbolism – care era, în ultimă analiză, o exacerbare a anumitor elemente romantice – el are interferenţe
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akmeiste şi chiar futuriste, în spiritul unor Hlebnikov sau
Maiakovski...
Pe planul limbajului, Mandelştam e unul din primii
poeţi europeni care deplasează accentul expresiei de la
metaforă la cuvânt. El visează
un limbaj unde, după o expresie a lui, raporturile dintre
cuvinte să asculte de un principiu gotic, precum sunetele în muzica lui Bach. De aici
acuitatea limbajului său care
vădeşte într-adevăr ceva din
obsesia superior-artizanală a
artistului medieval. Poate că,
dintre contemporanii săi de
aiurea, numele cel mai convenabil vecinătăţii lui Osip
Mandelştam ar fi acela al lui
T. S. Eliot; dar ce distanţă abisală între destinele lor!”
Poeziei lui Mandelştam nu-i sunt străine formele „limpezi” ale clasicismului, ba chiar a epocilor mult
mai îndepărtate, concomitent ea fiind disponibilă „a se
amorsa” cu încărcătura, trotilul avangardei, înarmânduse cu mijloacele, procedeele, stilistica avangardiste care
reformulau imaginile tradiţionale, ce „explodează” cu o
semantică surprinzătoare proaspătă, nouă. Iar cititorul
retro-providenţial privind, din viitor, avea menirea să remarce şi să disocieze aceste semnificaţii interstiţionale
neoclasicism-avangardism. Pentru că, sub aspect formal, de clasică „arhitectură” logică, noima, rostul textului şi subtextului mandelştamian sunt la fel de imprevizibile, ca şi eventuala, potenţiala cheie de decodificare.
Traducere şi prezentare
de Leo BUTNARU
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Osip MANDELŞTAM

ARMENIA
1
Tu legeni divin roza lui Hafiz
Şi dădăceşti copilaşi-jivine,
Respiri cu umerii octaedrici
De mojiceşti biserici bovine.
Zugrăvită cu ocru răguşit,
Tu eşti dincolo de munte, toată,
Iar ici – doar lipită ilustrată
Din blidul pentru ceai plin cu apă.
2
Prea mult ţi-ai dorit să ai vopsele –
Şi cu laba-ţi mare ai înşfăcat
Desenatorul leu din penarul
Cu multe creioane de colorat.
Ţara-n pojar de vopsitorie
Şi-a moartelor şesuri de olărit,
Tu ai răbdat serdarii roşcovani
Printre pietre, peste lut ruginit.
În zări de ancore şi tridente,
Unde se-ntind ţărmurii arămii,
Ai văzut iubitorii de viaţă,
Vlădicii iubitori de visterii.
Şi, sângele meu fără-a tulbura,
Simple ca desen de pruncă mână,
Pe aici trec soaţele, dăruind
Din frumuseţea lor leonină.
Ce dragă mi-i limba ta sinistră,
Tinerele-ţi sicrie în nalbă,
Pe care cleşte de fierărie-i
Buchea, şi fiece cuvânt – scoabă...
3
Ah, nu mai văd nimic şi biata mea ureche a asurzit,
Din toate culorile mi-au rămas doar miniu şi ocru
coclit.
Şi-nceputul dimineţii armene mi se-arată în vis;
Hai să văd cum trăieşte în Erevan piţigoiul – mi-am
zis.
Cum se-nclină franzelarul, cu pâinea jucând de-a
mijoarca,
Din vatră lavaşului* scoţându-i, molcuţă, pielicica...
Ah, Erivany, Erivany! Sau că păsări te-au zugrăvit
Sau leul din penar, ca un copil, ce creioane a râvnit!
Ah, Erivany, Erivany! Nu că oraş – nucuşoară călită,
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Iubesc babilonia străzilor tale cu gura mare; oricare
– cotită.
Eu viaţa-mi fără rost, ca muezinul coranul, mi-am
slinit,
Timpul mi l-am îngheţat şi sânge fierbinte nu am
jertfit.
Ah, Erivany, Erivany, mai mult nu am ce îmi dori,
Decât congelaţii tăi ciorchini, când prinde-a se
înzori.

______
*Lavaş – pâine din Asia, coaptă în formă de turte mari,
lipite de vetre rotunde, săpate în pământ.

4
Înfofolind gura ca pe-o roză umedă,
În mâini ţinând stupii octaedrici,
În zorile zilelor la capătul lumii
Ai stat, înghiţindu-ţi lacrimile.
Şi, de ruşine, de amar, ţi-ai întors faţa
De la bărboasele oraşe asiate;
Şi iată-te-acum pe patul vopsitoriei,
Când ţi se ia masca mortuară.
5
Înfăşură-ţi mâna cu batista şi cu măceşul încununărilor,
În densitatea fricţiunilor saleului de celuloid
Afundă-ţi-o curajos, până la trosnituri.
Fără foarfece obţine-vom roza,
Dar bagă de seamă să nu se scuture dintr-o dată –
Gunoi roz – muselină – petala lui Solomon – nici
chiar
Pentru şerbet folositoare, pădureaţa, ce nu dă nici
ulei, nici aromă.
6
Statul urlătoarelor pietre –
Armenia, Armenia!
Munţi răguşiţi chemaţi la arme –
Armenia, Armenia!
Spre trâmbiţele-argintii ale Asiei etern zburând –
Armenia, Armenia!
Soarele monedelor persane generos dăruind –
Armenia, Armenia!
7
Nu ruine – nu, – dar tăierea unei puternice păduri
pentru catarge,
Buştenii de ancoră din stejarii creştinismului doborâţi de bestii şi fabulă,
Rulourile pânzetului din piatră pe capiteluri, ca mărfuri dintr-o dugheană păgână jefuită,
Ciorchinii cu bobiţele cât oul porumbiţei, cârlionţii
barosani ai coarnelor de berbec
Şi zburliţii vulturi cu aripi de bufniţă, încă nebatjocoriţi de Bizanţ.
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8
Frig îi este rozei pe zăpadă:
Pe Sevan omătu-i de trei arşini...
Pescarul muntean îşi scoase zugrăvita sanie-azurie,
A păstrăvilor sătui boturi mustăcioase
Îşi fac poliţieneasca slujba
În afundul de calcar.
Iar în Erevan şi Ecimiadzin
Tot aeru-l bău un munte uriaş,
Pe-acesta de l-ai ademeni cu vreo ocarină
Ori să-l deprinzi cu fluierul, să se topească omătu-n
gură.
Zăpezi, zăpezi, zăpezi pe hârtie de orez,
Muntele pluteşte spre buze,
Mie mi-i frig. Sunt bucuros...
9
Ţăcănind pe granitul porfirului,
Se tot împiedică bietul căluţ de ţară,
Căţărându-se pe soclul pleşuv
Al răsunătoarei pietre statale,
Iar în urma lui cu bocceluţe cu brânză,
Abia trăgându-şi sufletul, aleargă kurdele
Ce împăcară diavolul cu dumnezeu,
Fiecăruia dându-i câte o jumătate...
10
Ce lux într-un sătuc sărac –
Fibroasa muzică a apei!
Ce-o fi asta? Tors de bumbac? Sunet? Avertizare?
Doamne, fereşte! Mai e până la nenorocire!
Şi în labirintul melosului umed
Duruie o beznă atât de năbuşitoare,
De parcă la ceasornicarul sub-pământului
Veni chiar ştima din ape unduitoare.
11
Nicicând nu te voi mai vedea,
Miopule cer armenesc,
Şi deja nu mă voi uita mijit
Spre cortul de drumeţie al Araratului,
Şi de azi încolo nicicând în bibliotecă
Nu voi mai deschide olarii autori
Ai minunatei cărţi găunoase-a pământului,
După care învăţară oamenii primordiali.
12
Argilă şi azur ceresc, argilă şi azur ceresc,
Ce alta să râvneşti? Mijeşte-ţi ochii, neamânat,
Ca un şah chiomb bunghindu-se la inelu-i smaraldiu,
Peste cartea lutului sonor, peste pământ cărturăresc,
Peste scriptura purulentă, peste lutul drumului
Pe care gonim, ca prin muzică şi prin cuvânt.
16.X.-5.XI.1930
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*
*
*
Ghimpoasa rostirea-a văii de sub Ararat,
Pisică sălbatică – vorbirea armeană,
Răpitoarea limbă a oraşelor de argilă,
Verbul înfometaţilor chirpici.
Iar miopul cer de şah înstrăinat –
Turcoază oarbă din născare –
Aşa şi nu purcede a citi găunoasa carte
A lutului pe care negrul sânge s-a închegat.
Octombrie 1930
* * *
Pisică sălbatică – limbă armeană –
Mă chinuie şi urechea îmi zgârie.
Măcar într-un pat cocoşat să mă întind:
O, febră, o, friguri, şi chinuri o mie!
Cad jos din tavan licuricii scânteioşi,
Muşte se târăsc pe cearşaf lipicios
Şi-n plutoane mărşăluiesc, regimente,
Păsări picior-lung prin defileu aburos.
Cinovnicul e straşnic – mutră de saltea,
Nu găseşti un altul mai jalnic, caraghios,
Delegat – mama ta, naiba de te-ar lua! –
La nicio cale pe armeanul plai muntos.
Te-ai duce învârtindu-te, se mai spune,
Să putrezeşti în veci, nume afurisit, –
Bătrân conţopist, hoţ de bani, cât încape,
Fost gardist, ce ţi-ai şters obrazul pălmuit.
De-ţi priveşte prin uşa vreun necunoscut –
Ba! – urli cât te ţine bojocul, zbire!
Mult mai avem de umblat, până-la coşciug,
Ca chioamba din sat după ciuperci şi mure?...
Fost-am noi oameni, dar ajuns-am omuleţi,
Şi ni-s date – conform căror categorii? –
Doar mişeleasca junghietură în piept
Şi un strugure din a Erzerumul* cu vii.
Noiembrie 1930

_______
*Erzerum – fostul Theodosiopolis bizantin, devenit
armean sub numele de Karin (sec. X), astăzi – în Turcia
Orientală.

* * *
Şi asemeni fiarei urlă omuleţii,
Şi omeneşte zburdă năzbâtioasa fiară
Zurliu cinovnic delegat calea-valea
La o tărăboanţă prudentă,
Gustă din băutura lui Ciornomor*
Într-o oţetită cârciumă în drum spre Erzerum.
Noiembrie 1930

_________
*Ciornomor – personaj malefic din basmele lui A. Puşkin
„Ruslan şi Ludmila”, „Poveste despre regele Saltan”.

Universalis

Giuseppe Verdi – 200

N

Scrisori
Continuăm sărbătorirea a două vea-

curi de la naşterea celui mai important
şi influent compozitor de operă al Italiei prin publicarea, pentru prima oară în
limba română, a scrisorilor lui Giuseppe Verdi (1813-1901). Selecţia noastră
este preluată după ediţia Lettere (publicată la editura Mondadori în 2000, sub
îngrijirea lui Michele Porzio) şi, până
în acest moment, a avut în vedere faimoasa „trilogie populară” alcătuită din
melodramele Rigoletto, Trubadurul şi
Traviata, titluri care continuă, pe bună
dreptate, să constituie capete de afiş ale
celor mai importante instituţii de gen
de pe întregul mapamond. În numărul
de faţă al revistei „Hyperion” prezentăm
corespondenţa verdiană legată de opera La traviata, a cărei premieră a avut
loc la Teatrul La Fenice din Veneţia, la 6
martie 1853 (aşadar, acum 160 de ani).
Alegerea unei teme din actualitatea secolului al XIX-lea (libretul prelucrează

La traviata

I – Către Cesare De Sanctis
1 Ian. 1853 – pe care vi-l urez să fie fericit, şi întocmai aşa
cum vi-l doriţi
[…] Nu mi-aş dori mai mult decât să găsesc un libret bun
şi, prin urmare, un poet bun (avem atât de mare nevoie de aşa
ceva), dar nu vă ascund că citesc cu neplăcere libretele care mi
se trimit: este imposibil, sau aproape imposibil, ca altcineva să
ghicească ceea ce eu doresc: eu doresc subiecte noi, mari, frumoase, variate, îndrăzneţe… şi îndrăzneţe până la extrem, cu
forme noi, etc. etc., şi care, în acelaşi timp, să poată fie puse pe
muzică… Când mi se spune: am făcut aşa pentru că aşa au făcut
Romani, Cammarano ş.a.m.d., atunci nu ne mai înţelegem: tocmai pentru că aşa au făcut acele somităţi, eu aş vrea să se facă
într-un fel diferit. – La Veneţia fac Dame aux Camélias, care va
avea ca titlu, probabil, Traviata[1]. Un subiect din epocă. Poate
că altcineva nu l-ar fi făcut din pricina costumelor, a vremurilor şi din mii de alte scrupule prosteşti… Eu îl fac cu cea mai
mare plăcere. Toată lumea ţipa când eu am propus un cocoşat de adus în scenă. Ei bine, eu eram fericit să scriu Rigoletto
(îmi pare rău că se face la Napoli: îl vor face prost şi nu se va
înţelege nimic), la fel cu Macbeth etc.
II – Către Angelo Mariani[2]
[7 martie 1853]

1. Traviata este numele consacrat al acestei opere pe afişele teatrelor
de operă din toate ţările. Păstrarea titlului în italiană indică popularitatea
imensă a lucrării. În traducere, substantivul înseamnă „rătăcita”, „cea care a
pierdut calea cea dreaptă” (n.t.).
2. Angelo Mariani (1821-1873) a avut o contribuţie de pionier, hotărâtoare în înnobilarea şi modernizarea rolului interpretativ al dirijorului în
Italia: s-a impus încă de tânăr în repertoriul verdian. Raporturile sale cu compozitorul s-au fisurat treptat şi au ajuns la o ruptură drastică pe la 1970: ruptură care – pe cât se pare – a fost provocată în mod forţat de Verdi însuşi, pe
motive de rivalitate amoroasă pentru Teresa Stolz. În ultimii ani, Mariani s-a
dedicat în mod deosebit difuzării muzicii lui Wagner, dirijând premierele absolute ale operelor Lohengrin şi Tannhäuser în Italia.
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drama Dama cu camelii a lui Alexandre Dumas-fiul) a fost întâmpinată cu
ostilitate şi a stârnit scandal şi polemici.
Însă posteritatea s-a grăbit să corijeze
această incapacitate de receptare, acordând acestei opere locul pe care îl merită în topul preferinţelor publicului de
pretutindeni.
Din rândurile acestor epistole întocmite în împrejurări dramatice ele însele se desprinde, dincolo de amănunte,
măreţia calmă a conştiinţei individuale
a geniului verdian, o conştiinţă care, cu
siguranţă nu întotdeauna cu acel zâmbet invocat în textul uneia din scrisori,
înfruntă mărginirea înţelegerii contemporanilor. Şi o face, fireşte, spre binele
acesteia din urmă.
Cu o singură excepţie, marcată ca
atare, notele explicative sunt asumate şi
tălmăcite din ediţia după care am efectuat traducerea.
Prezentare şi traducere
de Dragoş COJOCARU

Traviata a avut parte de un eşec uriaş, ba şi mai rău, au râs.
Şi totuşi, ce vrei?, nu sunt tulburat din cauza asta. Greşesc eu,
sau greşesc ei? În ce mă priveşte, cred că ultimul cuvânt în privinţa Traviatei nu este cel de aseară. O vor revedea… şi o să
vedem! Între timp, dragă Mariani, înregistrează eşecul.
III – Către Vincenzo Luccardi
[februarie 1854]
[…] Nu voi veni la Roma din mai multe motive. Primul,
pentru că impresarul e un calic; al doilea, pentru că cenzura a
stricat sensul dramei. A făcut Traviata pură şi inocentă. Mulţumesc frumos! Aşa a stricat toate situaţiile, toate caracterele. O curvă trebuie să fie întotdeauna curvă. Dacă noaptea
ar străluci soarele, n-ar mai fi noapte. Pe scurt, oamenii aceia
nu pricep nimic! […]
IV – Către Cesare Vigna[3]
[Paris,] 23 martie 1854
Dragă Vigna,
Parcă văd că nici tu nu eşti de părere să se pună Traviata
la Teatro Gallo. Ce vrei? După atâtea scrisori de la Gallo şi de
la alţii, l-am lăsat pe Ricordi arbitru, să facă cum credea şi cum
voia. Ricordi mi-a trimis partitura fiindcă mi-am manifestat
dorinţa de a face eu însumi partidele pentru solişti. După un an,
[timp în care] am examinat bine şi la rece această biată Traviata, mă încăpăţânez să cred că, până la urmă, nu e atât de rea
şi de diabolică cum s-ar vrea; actul al treilea este de departe
superior restului operei: că primul este cel mai slab şi că Duetul
şi Finalul din actul al doilea trebuiau să producă un mai mare
efect. Vom vedea la noua producţie. Totul depinde, cred eu,
de primadonă. În rest, va fi cum va vrea Dumnezeu… Amin.
3. Veneţianul Cesare Vigna, psihiatru şi jurnalist diletant, cu prilejul fiascoului Traviatei la premieră, i-a apărat valoare în „Gazzetta Musicale di Milano”; prima ediţie tipărită a operei i-a fost dedicată lui. A fost pentru mulţi
ani în raporturi epistolare cu Verdi.
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N-aş putea să spun cu precizie când mă voi întoarce în Italia. Trebuie să termin de compus opera care abia a început şi
gândeşte-te că am prea puţin chef de lucru. Apoi să fac toate
repetiţiile, care aici durează patru, cinci, şase luni. Va fi deci
nevoie de mult timp!
După aceea voi face Regele Lear, însă şi asta cât mai pe îndelete, de aceea nu accept contracte de la nici un teatru. Când
va fi gata, îl voi da acolo unde voi găsi mai bune elemente de
execuţie.
Nu are rost să-ţi mai spun acum ceea ce deja ştii, că scrisorile tale îmi fac întotdeauna cea mai mare plăcere, că te stimez
şi că îmi eşti drag: ştiu că şi eu îţi sunt la fel de drag ţie. Cu bine,
aşadar. Cu bine. Acum şi dintotdeauna al tău, cu afecţiune,
G. Verdi
V – Către Cesare Vigna
[Paris,] 17 mai 1854
Dragul meu Vigna,
Această biată păcătoasă a noastră nu merita, carevasăzică,
să fie lapidată, aşa cum a fost anul trecut la [teatrul La] Fenice?!
Este bine pentru mine, pentru Gallo[4], pentru Ricordi, dar şi
pentru tine, despre care ştiu cât de mult te interesezi de treburile mele în general şi, în particular, ce gândeai, spuneai şi scriai
despre această Traviata, pe atunci afurisită de toată lumea.
Am citit articolul din „Gazzetta di Venezia” (trimis mie, presupun, de tine sau de Piave, sau de Gallo, unuia dintre care îi
mulţumesc) şi sunt bucuros nu numai de lucrurile bune care
se spun acolo despre acele note, ci şi de dojenile muşcătoare
pe care le aplică în toate părţile. Cine este acel dottore sottile?
Anul trecut, a doua zi de dimineaţă după primul spectacol
cu Traviata, Gallo a venit la mine şi, inclusiv în numele prietenului nostru comun, mi-a făcut câteva observaţii, mai cu seamă
în privinţa actului al treilea. Eu am răspuns simplu: „Cred că te
înşeli: mi se pare cel mai bun”. Acum îmi scrie o mie de lucruri
frumoase despre acest act. Aşadar, aveam dreptate atunci, ca
şi după aceea, când ţi-am scris ţie în ultima scrisoare despre
Traviata. Nu trebuie să uităm că o operă executată nu doar
prost, ci chiar în contrasens, are efectul unui tablou văzut la
ceas de seară: se ghicesc anevoie figurile, dar nu se vede nimic
din colorit, din desen, din perspectivă şi, mai ales, din expresiile figurilor. Totul pare întunecat şi monoton.
Nu ştiu când voi veni în Italia şi îmi pare rău de lucrul acesta.
Nu voi începe repetiţiile decât în septembrie, iar spectacolele
vor avea loc în iarnă. Cu bine, dragul meu Vigna, scrie-mi şi
crede-mă pentru toată viaţa al tău, cu toată afecţiunea,
G. Verdi
P.S. Salută-l pe Cuceritor; are să-ţi spună Gallo cine este.
Am primit chiar în clipa asta „Gazzetta” de la Ricordi şi am
văzut articolul tău. Tu eşti întotdeauna bun, prea bun cu mine.
Dar mi se pare că te năpusteşti prea tare la detractorii mei. Nu
merită efortul şi le dai prea mare importanţă. Lumea a fost aşa
dintotdeauna şi aşa va continua să fie. Să nu crezi că vorbele
tale pot să o reducă la tăcere şi să o convingă. Va veni o vreme,
şi nu foarte îndepărtată, când voi spune: „Adio, public al meu;
distraţi-vă bine: cariera mea s-a încheiat: mă duc să plantez
verze”; atunci toţi vor tăcea în privinţa mea şi se vor dezlănţui
împotriva celui care îmi va urma, iar aceste opere ale mele atât
de criticate îi vor fi atunci azvârlite în faţă, ca exemplu, acelui tânăr nenorocit care, dacă va fi un om inimos, va tăcea şi
va zâmbi. Aşadar, lasă-i să vorbească. În ce mă priveşte, îţi jur
4. Impresarul Antonio Gallo, proprietar al teatrului cu acelaşi
nume (sau Teatrul San Benedetto; vezi misiva din 26 mai 1854 către
Cesare De Sanctis).
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că nu mi-au tulburat niciodată somnul şi liniştea şi că nici nu
m-au durut vreodată prea tare. Cu bine.
VI – Către Cesare De Sanctis
Mandres, 26 mai 1854
[…] La ora asta ştiţi probabil că Traviata s-a repus în scenă
la Veneţia şi că a fost bine! Dar dumneavoastră cine v-a zis că
Traviata avea nevoie să fie retuşată? Cine le-a zis celor de la
„Gazzetta Musicale” din Napoli că eu am făcut modificări?
Aflaţi aşadar că Traviata care se joacă acum la S. Benedetto
este aceeaşi, dar exact aceeaşi, care s-a jucat anul trecut la Fenice,
cu excepţia câtorva tonuri transpuse şi a câtorva cadenţe, pe
care eu însumi le-am făcut pentru a le adecva mai bine acestor cântăreţi: care tonuri şi cadenţe rămân în partitură, fiindcă
eu consider opera ca fiind scrisă pentru această companie. În
rest, nici o bucată nu a fost schimbată, nici o bucată nu a fost
adăugată sau scoasă, nici o ideea muzicală nu a fost modificată. Tot ceea ce exista pentru La Fenice există acum pentru
S. Benedetto. Atunci a fost un eşec: acum face furori. Trageţi
dumneavoastră concluzia! […]
VII – Către Cesare De Sanctis
Paris, 17 februarie 1855
[…] Traviata a avut parte de un eşec! Ştiam… Oare cum
de are direcţiunea atât de puţină ruşine încât să pună în scenă
o operă nouă pentru o companie atât de mediocră? Iar dumneavoastră mă invitaţi să scriu pentru Napoli?... Cu acea Direcţiune? Cu un public care strâmbă întotdeauna din nas atunci
când i se prezintă ceva diferit?... Oare de ce la S. Carlo al dumneavoastră nu s-ar putea reprezenta, deopotrivă, o Regină sau
o ţărancă, o femeie virtuoasă sau o c…? De ce nu un medic
care ia pulsul, de ce nu baluri mascate etc. etc.? Nu este demn!!
De ce? Dacă se poate muri de otravă sau de spadă, de ce nu se
poate muri de tuberculoză sau de ciumă?? Oare toate acestea
nu se întâmplă în viaţa obişnuită?...
Ce ar spune publicul dumneavoastră dacă eu i l-aş aduce,
proaspăt-proaspăt, pe Regele Lear! Acest bătrân rege care, dintro trăsnaie, îşi dă regatul la două din fiicele lui (doi monştri) şi
o dezmoşteneşte pe a treia, care e un înger şi care, alungată,
ajunge să cerşească: mai târziu, regele tată, alungat la rândul
său de fiicele regine, ajunge să cerşească la rândul său; înnebuneşte şi face lucrurile cele mai stranii; fiicele se îndrăgostesc de
un bastard şi se otrăvesc una pe alta; între acestea, un bufon de
curte care râde, glumeşte şi zeflemiseşte pe seama tuturor şi
pe seama acestor întâmplări cumplite? Ar fi ca şi cum aş cere
să fiu omorât cu pietre!! Aşadar, nu voi veni la Napoli decât
ca să mă bucur de clima dumneavoastră de iarnă şi să nu-mi
vorbiţi de muzică. […]
Încă o vorbă despre Traviata. Dumneavoastră găsiţi că
actul al 2-lea este mai slab decât celelalte! Vă înşelaţi. Actul al
2-lea e mai bun decât primul. Al treilea e mai bun decât toate:
şi aşa trebuia să fie. Aş vrea doar să pot pune în scenă eu, cu
doi artişti convenabili, duetul din actul al 2-lea care vi se pare
lung şi poate că l-aţi găsi de mare efect, de aceeaşi valoare cu
oricare alt duet al meu ca gândire şi superior în ceea ce priveşte forma şi sentimentul!
Aş vrea să vă pot face să auziţi andantele Di Provenza cântat
de cineva care ştie să cânte ca să vă fac să înţelegeţi că este cel
mai bun cantabile pe care l-am scris pentru Bariton! Aş vrea
să pot pune în scenă eu finalul în întregime, dar mai ales scena
jocului, şi atunci poate că v-aţi schimba părerea!
Nu ştiu când voi merge în scenă cu Vecerniile. […]
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Arkadi Avercenko (1881-1925)

În bună măsură, destinul lui Arkadi Avercenko (18811925) se împleteşte cu cel al majorităţii scriitorilor ruşi,
nevoiţi să-şi părăsească patria de îndată ce „bîlciul însîngerat”, cum numise el revoluţia, se întinsese peste întreaga
ţară, iar elitele căzuseră sub „privirea atentă la toate” a autorităţilor bolşevice. Şi tot ca în cazul celor mai mulţi dintre emigranţii primului val, la momentul plecării, numele
lui Avercenko era deja bine cunoscut în Rusia: cenzura i-a
suprimat, după doar cîteva apariţii, revistele „Ştîk”/ „Baioneta” şi „Mec’”/ „Paloşul”, foiletoanele şi povestirile acestuia se citeau inclusiv de către membrii familiei imperiale, iar
săptămînalul umoristic „Noul Satirikon”[1], editat de autor
şi extrem de popular printre cititori, a fost interzis în 1918,
provocînd puternice reacţii antibolşevice în rîndul membrilor redacţiei şi al colaboratorilor. Avercenko se va retrage în sudul albgardist al Rusiei, după care, odată cu ocuparea Sevastopolului de către armata roşie (în 1920), va pleca
cu unul dintre ultimele vapoare spre Constantinopol, iar
de acolo, în Franţa.
1. La aceste reviste colaborau scriitori de primă mărime ai literaturii ruse de atunci, Leonid Andreev, Aleksandr Kuprin, Aleksei
Tolstoi ş.a.
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Anii petrecuţi de scriitor în afară pot fi reconstituiţi astăzi datorită cărţii autobiografice Însemnările unui naiv. Eu
în Europa (1923), precum şi pe baza mărturiilor altor autori din diaspora rusă, Piotr Pilski, Nadejda Taffy ori Nina
Berberova. De altfel, asupra acestor teme, a exilului, a destinului emigraţiei ruse şi a datoriei acesteia din urmă de a
duce mai departe buna tradiţie a literaturii ţării de provenienţă va medita el pe parcursul ultimei perioade a vieţii,
iar experienţele trăite la Constantinopol, Paris, Belgrad şi
Praga vor fi şi cele mai generoase sub aspect creativ. După
volumul Puterea necurată (1920) şi piesa Jocul cu moartea, după celebra Scrisoare amicală către Lenin (1921),
vor urma o serie de cărţi extrem de apreciate de cititori:
O duzină de pumnale în spatele revoluţiei (1921); Raiul pe
pămînt (1922); Ceaunul în clocot sau Douăsprezece portrete (1923).
Ultimii doi ani şi-i va petrece în Cehia, unde va lucra în
redacţia ziarului „Prager Presse” şi va tipări cîteva din cele
mai apreciate texte ale sale din perioada exilului. Moare în
ianuarie 1925, la o clinică din suburbiile Pragăi, ca urmare
a slăbirii muşchiului inimii şi a sclerozei renale de care suferea. I-a rămas în manuscris romanul Farsa lui Mecena[2],
iar în suflet dorinţa rostită în pragul anului ce s-a dovedit
şi cel din urmă din scurtul său periplu pămîntesc: „Rusia
să redevină Rusia, iar emigraţia rusă să înceteze a mai fi
emigraţie”.
Îndelungile rătăciri ale autorului „prin cele Europe”, înstrăinarea pe care o va resimţi ani în şir, pînă va ajunge să
declare că „se simte pretutindeni ca acasă, fie că e vorba
de Praga, de Londra sau de Melbourne”[3], întreg zbuciumul unei existenţe închinate creaţiei vor rămîne, preţ de
şase decenii, cu totul necunoscute publicului din ţara de
origine. Abia după cel de-al doilea dezgheţ, declanşat de
„glasnost’” şi „perestroika”, Arkadi Avercenko va reveni pe
locul ce i se cuvine în ierarhia de valori a literaturii ruse, iar
cărţile îi vor fi citite, aşa cum şi-a dorit întotdeauna, de cititorii din patrie.
Povestirile de mai jos, inspirate din vasta experienţă de
emigrant a semnatarului lor, au apărut la Constantinopol,
în paginile volumului Însemnările unui naiv.
Traducere, prezentare şi note
de Adriana NICOARĂ şi Leonte IVANOV
2. Romanul va apărea la puţin timp după dispariţia autorului,
în acelaşi an 1925. A fost tradus de curînd şi în română, în cadrul
colecţiei „Pădurea rusă”, un proiect lăudabil al Editurii Paralela 45,
stins din păcate în faşă.
3. A se vedea, în acest sens, povestirea Tragedia scriitorului rus.
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Arkadi AVERCENKO

Viaţa galantă a Constantinopolului

M

Mergeam zilele acestea pe strada pe care locuiesc şi,
brusc, privirea-mi trîndavă fu atrasă de o casă mare,
luminată orbitor. Din interior, răzbătea o muzică stranie, pur orientală, şi se auzea tropăitul picioarelor unor
persoane care dansau. Prin ferestre se întrezăreau siluetele mai multor femei.
– Eh! – îmi spun în sine-mi. – Aici trebuie să fie haremul vreunui mare potentat din Constantinopol! Îşi serbează, cu siguranţă, ziua de naştere şi a dorit să-şi înveselească bietele captive. Iată unde se ascund încîntătoarele taine ale enigmaticului Orient!
N-am reuşit să cuget îndeajuns la acest lucru, cînd pe
uşă zbură o siluetă feminină fermecătoare şi, apucîndumă de mînă, îmi arătă clar că vrea să mă tragă înlăuntrul casei misterioase.
Trebuie să recunosc că sunt vestit, pe tot litoralul
Anatoliei, pentru modestia mea, dar, trebuie de asemenea să mărturisesc că, în acel moment, aventura picantă
mă ameţise completamente.
Posibilitatea de a pătrunde în haremul unui demnitar
de vază m-a ademenit pentru o clipă şi chiar am făcut
o mişcare în direcţia uşii, însă m-am răzgîndit pe dată.
Dar mai departe ce va urma?
Dacă paşa mă prinde brusc şi inopinat în harem?
Sunt un om curajos şi nu pentru mine mă temeam!.. Nu,
mă temeam pentru viaţa acestei făpturi sfioase, pudice,
aproape sălbatice, care mă trăgea atît de încrezătoare
de mînecă, pesemne, extrem de fermecată de respectabilitatea şi de manierele mele. Mi-era teamă că luna nu
va răsări nici de două ori pe cer, că această femeie va şi
zăcea într-un sac pe fundul Bosforului. Colegul meu,
Pierre Lotti[1], a scris de nenumărate ori despre asemenea chestii. Aceste considerente mă temperară. Mi-am
eliberat mîneca, am făcut un salamalec bietei captive şi
m-am îndepărtat iute, deschinzînd calea la patru marinari englezi, probabil prieteni intimi ai paşei, căci au
intrat fără a mai fi anunţaţi, ca nişte apropiaţi ai casei.
A doua zi dimineaţa, – oh, slăbiciune omenească!
– am hotărît să mă laud faţă de amici cu succesul meu
ameţitor pe lîngă doamna turcoaică şi le-am povestit
întreaga aventură, fără să ascund nici o fărîmă…
Am mai avut ocazia să văd cum rîd oamenii, mie
însumi îmi place să chicotesc la momentul oportun, însă
acesta nu mai era rîs! Era nechezatul nimicitor al unor
armăsari loviţi de streche.
– Nu pricep ce-i aici atît de amuzant, am ridicat eu
din umeri. – Se înţelege, unii bărbaţi au mai mult succes la femei, alţii mai puţin, însă…

– Dar ştiţi ce casă e aceasta? – mă întrebă un prieten, după ce-şi trăsese sufletul.
Şi-mi şopti la ureche un cuvinţel care mă făcu să
roşesc pînă la rădăcina părului.
– Nu se poate! – am exclamat îngrozit. – Doar pe
aceeaşi stradă se află şi locuinţa mea.
– Ei, şi ce-i cu asta? Asemenea vecinătăţi se întîmplă adesea aici.
– Nu! Nici o zi piciorul meu nu va mai rămîne în
această locuinţă. Cum? Să nu mă prevină cînd am închiriat camera? Mă duc de îndată şi-i spun proprietăresei
mele ce cred despre ea!
– Înfierbîntat, m-am repeezit din cafenea în stradă
şi… un considerent cu greutate mă ţintui în loc. În ce
limbă îi voi exprima proprietăresei indignarea mea? Ea
vorbeşte doar în greacă, iar bagajul meu de cuvinte în
această limbă este extrem de limitat: cali-meros, Venizelos şi malista: iată cele trei cuvinte pe care le puteam
mînui şi care, în cea mai ingenioasă combinaţie, nu
puteau constitui totuşi materialul unei discuţii eticomorale de durată.
Spre fericirea mea, m-am ciocnit chiar atunci cu o
grecoaică bătrînă, gîrbovită, vînzătoare de chibrituri,
ce-şi oferea marfa într-o rusă stîlcită.
– Nu, bunicuţo, n-am nevoie de chibriturile dumitale. Dar dacă dumneata o să-i tălmăceşti proprietăresei
mele tot ce mă frămîntă, o să-ţi plătesc o jumătate de liră.
Propunerea i s-a părut ispititoare şi, peste un minut,
păşeam deja mînă de mînă spre domiciliul meu.
– Cum se spune greceşte la „picior”? – am întrebat-o.
Mi-a răspuns cu un cuvînt inform, cleios, ca rahatul.
– Ei bine, aşa să-i şi spui, că acesta al meu nu va mai
călca în casa ei!
Am sunat şi ne-a răspuns proprietăreasa în persoană.
Şi brusc, văzîndu-ne, se porni pe aşa un strigăt, încît
se auzea, de bună seamă, în toată Pera.
– Ce tot ţipă? – am întrebat-o pe bătrîna pe care
urletul proprietăresei o făcu să înflorească dintr-o dată
şi chiar să-şi potrivească cochet basmaua decolorată pe
capu-i chel.
– Păi, ea spuneam, că la voi nu puteţi aduce la locuinţa o dama! Ea spuneam că asta necuviinţa, că asta casa
ţinstita, că nu se poate aduţe dami…
– Ce damă? – am înlemnit eu. – N-am adus pe nimeni.
– Ea spuneam asta la mine. Eu ţint dama.
Şi, măgulită de această năstruşnică presupunere, mă
ghionti frivol cu cotu-i slăbănog.
Am tras o înjurătură birjărească, am scos o jumătate
de liră şi i-am îndesat-o în palmă.
– Ieşi afară, hoaşcă bătrînă. Fiţi amîndouă blestemate.
1. Autor francez de factură impresionistă (1850 – 1925), creaŞi, brusc, am observat pe faţa proprietăresei un simtorul „romanului colonial”. Trimiterea la Loti nu este cîtuşi de puţin
ţămînt
de compasiune pentru mine, ca om care a plătit
întîmplătoare, cîtă vreme scriitorul a stat o vreme la Constantinobani
pentru
dragoste, fără a se desfăta, totuşi, cu bucupol, iar unele din operele sale sunt inspirate din universul mirific al
riile
acesteia…
Orientului. Am menţiona, în acest sens, romanul Aziyadé (apărut în

1879, redă povestea de iubire dintre un ofiţer de marină franceză şi
o turcoaică), care îi va aduce scriitorului celebritatea şi va schimba
optica francezilor cu privire la Turcia.
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Rusul prin cele Europe

În vara lui 1921, cînd toate „acestea” luaseră deja sf îrşit,
în cazinoul unei staţiuni de odihnă străine, s-a strîns, la
o cafea de după-amiază, o companie dintre cele mai pestriţe: erau prezenţi şi greci, şi francezi, şi germani; erau
şi unguri, şi englezi, se afla chiar şi un chinez...
Se purta o conversaţie calmă, ca de siestă.
– Sunteți, pare-se, englez? – îl întrebă francezul pe un
domn înalt, bărbierit. – Ador naţiunea dumneavoastră:
sunteți poporul cel mai serios şi mai inteligent din lume.
– După dumneavoastră, se înclină englezul cu o curtenie pur galică. – Francezii au făcut minuni în războiul trecut... În pieptul francezului bate o inimă de leu.
– Dumneavoastră, japonezii, spuse un german, pufăind din ţigară, aţi uimit şi continuaţi să ne uimiţi pe noi,
europenii. Datorită dumneavoastră, cuvîntul „Asia” a
încetat să mai fie simbolul sălbăticiei şi inculturii...
– Nu degeaba suntem numiţi „germanii Extremului
Orient”, răspunse japonezul zîmbind modest, iar germanul se aprinse la faţă de părea un smoc de paie.
Într-un alt colţ, un grec se forţă ce se forţă şi, în cele
din urmă, rosti:
– Minunat popor sunteți dumneavoastră, ungurii!
– Prin ce? – se miră sincer ungurul.
– Păi cum... Dansaţi bine ceardaş. Iar cîndva mi-am
cumpărat o tunică de husar, din postav, cusută cu tot
felul de chestii. Bine-am mai purtat-o! Mai e şi vinul: să
chefuieşti cu vin unguresc e lucrul cel mai sf înt.
– Şi dumneavoastră, grecii, sunteți buni.
– Vai, ce spuneţi?! Prin ce anume?
– Ei, în genere... Sunteți un popor atît de plăcut. Clasic. În plus, măslinele. Pericle de tot felul.
Alături, la masă, stătea un bărbos taciturn, cu capul
semeţ sprijinit în palme. Tăcea concentrat şi trist.
Francezul cel amabil deja se uita la el. În cele din
urmă, nu se mai putu abţine şi-i atinse umărul vînjos:
– Dumneavoastră, monseur, sunteți probabil turc.
După mine, este una din cele mai grozave naţiuni din
lume!
– Nu, nu sunt turc.
– Dar ce sunteți, dacă mi-e permis să vă întreb?
– Ei, aşa în genere, un trecător. Dar, la urma urmei,
de ce întrebaţi?
– E grozav de interesant de ştiut!
– Sunt rus!!
Cînd într-o zi calmă şi amorţită de vară porneşte
brusc să bată o pală de vînt, cît de speriate şi îngrozite
foşnesc vîrfurile copacilor, cît de alarmate se agită şi
încep să ciripească păsările ameţite din cauza caniculei,
cît de tulburată se vălureşte oglinda adormită a lacului!
Exact aşa au început să se clatine şi să ciripească
uimite şi îngrijorate capetele ungureşti, franceze, japoneze; feţele care pînă atunci erau la fel de netede şi calme
ca oglinda lacului, au fost cuprinse de creţurile a o mie
de senzaţii, dintre cele mai felurite şi mai contradictorii.
– Rus? Ce spuneţi? Rus adevărat?
– Copii! Alfred! Madeleine! Veniţi să vedeţi un rus
adevărat, uitaţi-vă mai repede! Iată-l, priviţi, stă acolo.
– Săracul!
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– Sărac-sărac, dar adineaori, cînd a trebuit să plătească, a scos de două ori portofelul. Ca să-l pună în
buzunarul pantalonilor, credeţi?
– Priviţi, acolo şade un rus.
– Unde, unde?! Auziţi, oare n-aruncă în noi cu vreo
bombă?
– Poate e flămînd, domnilor, iar dumneavoastră vă
holbaţi la el ca la circ. Ce credeţi, se cade să-i ofer nişte
bani?
– Să-l ţinem pe neamţ mai departe de el. Căci nemţii multe feste i-au mai jucat... nu cumva să-i facă ceva!
Francezul i-a strîns mîna cu simpatie şi cu o uşoară
nuanţă de groază, japonezul l-a mîngîiat blînd pe umăr,
cu o tainică compasiune în ochii înguşti, cineva l-a tratat cu o ţigară, un altul s-a încheiat complet la haină. O
mamă grijulie i-a înhăţat de mînă pe Alfred şi Madeleine,
care plîngeau, şi i-a tîrît acasă, gîf îind ca un remorcher.
– V-au chinuit tare bolşevicii? – întrebă blajinul japonez.
– Spuneţi-mi, e adevărat că la Moscova se mîncau
cîini şi şobolani?
– Lămuriţi-mă, de ce poporul rus l-a doborît pe
Nikolai şi i-a ales pe Lenin şi pe Troţki? Oare aceştia
erau mai buni?
– Dar vzeatka[2] ce este, o băutură sau un dans?
– E adevărat că la dumneavoastră se spărgeau seifurile? Sau e una din miile de scorneli, răspîndite de
duşmanii Rusiei?.. Nu-i aşa că, dacă un muncitor rus
se apucă să cînte Internaţionala, imediat se apucă să
spînzure de primul felinar întîiul trecător cu ochelari şi
cămaşă scrobită?
– Dar e adevărat că unii ruşi cumpărau un funt de
zahăr cu cinzeci de ruble şi-l vindeau cu o mie?
– Dar spuneţi-mi, sovnarkomul[3] şi sovnarhozul[4]
sunt boli periculoase? Să fie oare adevărat că tîlharului Razin i s-a ridicat în piaţa centrală un monument?
– Am mai auzit că păturile burgheze au un obicei
tainic şi groaznic totodată: cînd prind un muncitor, îi
muşcă artera şi-i beau sîngele cald, pînă cînd...
– Arde!!! – răcni rusul brusc, pocnind cu pumnul lui
de jumătate de pud în masă.
– Ce arde? Unde? Doamne-Dumnezeule... Şi noi
stăm aici...
– Sufletu-mi arde! Vin!! Hei, chelner, valet, lacheu
sau cum îţi mai zice! Cară-ncoace cît mai mult vin! Fac
cinste tuturor!! Puteţi voi înţelege întreaga-mi tristeţe
din suflet?! Sunteți voi în stare să priviţi în abisul unui
suflet slav potopit de haos, care există de cînd lumea şi
pămîntul? Dă-le la toţi cupe. Ce rău îmi pare! „Voi muri
ş-or să mă-ngroape, ca şi cînd n-am existat”
Amurgul albăstriu-întunecat se îndesea.
Rusul înfiorător, zburlit, ţinînd în mînă o sticlă de
Pommery sec, iar cu pumnul de la cealaltă mînă ameninţînd cerul străin, spunea:
– Ziceţi că mă simpatizaţi? Dar mie puţin îmi pasă
de simpatia voastră străină!! Credeţi că voi toţi, toţi,
2. Взятка – «mită, ciubuc»
3. Совнврком (Cовет народных комиссаров) – «Consiliul comisarilor poporului».
4. Совнархоз (Совет народного хозяйства) – «Consiliul economiei naţionale».
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cîţi sunteți, puţin sînge m-aţi costat, puţină viaţă miaţi răpit? Tu, bot nemţesc, tu pe cine mi-ai trimis din
Zimmerwald? Oare aşa trebuie să te lupţi? Iar tu, mîncătorule de broaşte, acolo... ”Mon ami în sus, mon ami
în jos, bon în sus şi bon în jos”, dar ai luat Crimeea şi
Odessa şi ai dat-o bolşevicilor? Oare aceasta e o chestie bonne? Aceasta să însemne oare fraternitate? Pot eu
să uit? Sau pe tine aş putea eu să te uit, cînd ţi-ai trimis
dracii tăi năsoşi de chinezi să spurce Kremlinul nostru, dra..., drrraga noastră Rusie, s-o nenorocească, ai?
Cît despre ungur... şi tu îmi eşti dintre cei buni: ești bun
să vinzi capcane de şoareci şi să joci ceardaş, dar te-ai
băgat în revoluţiile socialiste, să întronezi tot soiul de
Bela Kun, dracu să-i pieptene... ai? Oh, mult amar am
din pricina voastră, oh tare mi-i greaţă... Puteţi să beţi
cît poftiţi din vinul meu, dar să-mi înţelegeţi sufleţelul?!

Mă arde pe dinăuntru, fraţilor! Mi-am îngropat tinereţea, bucuria în pămîntul reavăn... „Voi mu-u-ri şi-or să
mă-ngroa-pe, ca şi cînd n-am exis-ta-at!”
Şi încă mult timp după aceea, în cazinoul gol, după
ce toţi s-au îndepărtat treptat în vîrful picioarelor, s-au
auzit gemetele şi hohotele de plîns ale acestui om singuratic, pe jumătate beat, neînţeles şi umilit în starea
lui adevărată, trează, şi încă mai de neînţeles în starea
de beţie... Şi a zăcut îndelung acest suflet zbuciumat şi
neînţeles, a zăcut cu capul culcat pe mîinile vlăguite,
pînă cînd a venit ospătarul şef:
– Domnule... Poftiţi nota.
– Ce? Luaţi! Omul rus trebuie să plătească pentru
toţi! Poftiţi întreaga sumă!

Luis de Góngora y Argote
(Córdoba, 1561-1627)

porque en tu hermosura está escondida
la ocasión de morir muerte temprana.
Cuando te corte la robusta mano,
ley de la agricultura permitida,
grosero aliento acabará tu suerte.
No salgas, que te aguarda algún tirano;
dilata tu nacer para tu vida,
que anticipas tu ser para tu muerte

Unei roze

Născută ieri ca să te stingi chiar mâine.
Ca să exişti un anotimp, cine ţi-a dat viàţă?
Atât de strălucită te-arăţi căci dăinui zile,
şi-n iutea-ţi nălucire, esţi flacără semeaţă?
De te-ai lăsat minţită de vana-ţi frumuseţe,
cât de curând o s-o vezi cum dispare,
căci se ascunde chiar în frumuseţe
destinul de-a muri în fragedă splendoare.

A una rosa

Ayer naciste y morirás mañana.
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida?
¿Para vivir tan poco estás lucida,
y para no ser nada estás lozana?
Si te engañó su hermosura vana,
bien presto la verás desvanecida,
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Când mâna cea brutală te taie din tulpină
asta e legea grădinarului îngăduită, un crunt răsuflet îţi sigilează soarta.
Nu te ivi nicicând: vreun despot te pândeşte;
pentru a dăinui, cât mai târziu-nfloreşte,
căci graba de a fi e să-ţi întâmpini moartea.
Versiune în limba română
de Geo VASILE
Universalis

Anul Kavafis

Konstantinos Kavafis s-a născut în 1863 în oraşul Alexandria din Egipt. Tatăl său, Petros, avea o firmă prosperă de
import-export. După moartea tatălui în 1870 familia Kafavis este constrânsă să se tranfere în Marea Britanie, la Liverpool, şi apoi la Londra. Kafavis se va întoarce la Alexandria la vârsta de 16 ani. Izbucnirea revoltelor naţionaliste în
1885 i-a determinat familia să se deplaseze la Contantinopol, în timp ce viitorul poet va reveni la Alexandria, unde
va trăi tot restul vieţii. A lucrat la început ca ziarist, după
care va deveni agent de bursă ( job pe care îl va avea până
în 1902); în paralel a fost şi interpret vreme de 30 de ani pe
lângă Ministerul lucrărilor publice.
A publicat poezii începând cu anul 1891, dobândind o
oarecare faimă pentru toată viaţa. A murit în 1933, în ziua
în care împlinea şaptezeci de ani. Postum, reputaţia sa a
crescut vertiginos, fiind considerat în zilele noastre unul
dintre cei mai mari poeţi greci. Asemeni unui proscris, el
n-a fost nicând recunoscut în timpul vieţii. Dincolo de temele anticonvenţionale pentru epoca respectivă, poeziile
sale fac dovada unei măestrii versatile ce adese se pierde în
traducere. Poetica lui Kavafis este astăzi obiect de studiu în
şcolile greceşti. Scriitorul alexandrin a avut toată viaţa un
sentiment de recluziune, de segregare, specifică celui “diferit”. Puteri oculte l-au zidit pe nesimţite într-o încăpere întunecată, reprezentare a pasiunii şi totodată a paradoxalei
asceze interioare şi artistice. Conştient că că nu va putea
găsi o fereastră deschisă spre realitate şi libertate, Kavafis
este obsedat de ideea neliniştitoare că imposibila fereastră
i-ar putea oferi o lumină prea crudă în descoperiri, mult
mai primejdioasă decât clarobscurul în care se complăcea.
În solitara penumbră a apartamentului din Alexandria, cu
ferestrele mereu ferecate şi lucoarea spectrală a lămpii cu
petrol sau a lumânărilor, poetul făcea recurs la memorie
spre a-i readuce la viaţă fantasmele tinereţii, legate de un
trup, de o întâlnire, fixându-le într-un preţios, subtil melancolic adagiu (uneori amintind de lapidarul epitaf funebru), sau într-o o nouă stare de innamoramento. Îndrăgostire victorioasă asupra uitării, cu precădere atunci când se
iveşte o nouă ocazie de resuscitare a unei iubiri trecute,
astfel că reiterarea suspendă, pentru o clipă, timpul.
Încă din adolescenţă Kavafis şi-a conştientizat homosexualitatea; ascultându-şi vocea intimă a inimii, transfigurând-o în poezia maturităţii, va fi citit şi ascultat semnele mitice ale propriilor rădăcini păgâne, ale liberei, autosuficientei şi solarei senzualităţi precreştine (“elliniki idoni,
plăcerea elină”). Dar totodată cugetul poetului ascultă la
fel de îndreptăţit de o conştiinţă creştină “nefericită”, în
obscurele veşminte ale cenzurii interioare: homoerotismul este “iubire stearpă” şi “luxurie” ce are nevoie de locuri şi contexte inavuabile pentru a se aprinde şi consuma.
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Kafavis are o percepţie tragică şi clasică a destinului omenesc (amintind de tragediile antice ale strămoşilor săi literari), deşi textele sale poetice, minimaliste, reuşesc să inducă acel modernissim joc de-a masacru.: zbuciumul nostru cotidian dăunează operei sublime şi de neînţeles al zeilor; ne străduim să evităm o soartă pe care ne-o imaginăm
inevitabilă, dar adevăratul inevitabil nu ne dă vreun semn,
vine pe neaşteptate, când nu mai putem face nimic.
Replica în faţa ambiguităţii descurajante a acestei osânde universale prinde contur în felurite modulaţii ale unei
fundamentale lucidităţi resemnate. Poesia gnomică a lui
Kavafis recuperează tonalităţi antice (Hesiod) , înveşmântându-le în dezolate şi prozaice cadenţe agrementate cu
sa îndoliata mâhnire de om al veacului XX. Eroismul predilect al lui Kavafis este stoica binecuvântare al lui Antoniu ce salută, în pregul dezastrului, o Alexandrie a orgiilor
şi minunăţiilor la care avisese privilegiul să ia parte, trăindu-le şi bucurându-se cu toate simţurile în alertă. Cu un
soi de temerară fatalitate străluceşte în opera sa eroismul
unui poet ce învinge, în pofida aventurii unui eros pus sub
obroc şi greu de mărturisit, demonii prohibiţiei interioare
şi exterioare. Kavafis a ştiut să extragă din mocirla abjecţiei
perla primejduită a frumuseţii.
Eseu şi versiune în limba română
de Geo VASILE
HYPERION
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Konstantinos KAVAFIS

Raritate

Un bătrân. De-acum fără vlagă, ghebos,
scâlciat de ani şi de-abuzuri,
domol străbate strada.
Iar când se.afundă-n casă, să-şi ascundă
prăbuşirea şi bătrâneţea, cugetă
la faima-i încă-n viaţă printre tineri.
Adolescenţiii îi recită versurile.
În ochii aceia-intenşi viziunile lui se perindă.
E-a sa epifania frumuseţii
de care cugete curate, voluptuoase,
solide, armonioase cărnuri freamătă.

Râvne

Trupuri frumoase de morţi, neatinse de bătrâneţe:
ferecate, cu lacrimi, în fără de preţ mausolee,
cu flori de iasomie la picioare şi la cap cu roze.
Tot astfel râvnele ce s-au topit
neîmplinite, fără de nopţi voluptuoase
şi dimineţi luminoase.

Jură
Nu trece mult şi jură să-nceapă o viaţă firească.
Dar numai ce vine noaptea cu-ndemnuri,
favoruri şi care mai de care linguşiri,
dar numai ce vine, cu forţa sa, noaptea,
(trupul râvneşte şi caută), către aceeşi
fatală bucurie, tot mai pierdut, se duce.

M-am dus

Nu am avut fixaţii. M-am lăsat dus de val.
Când desfătări reale, când
numai sorburi ale inimii,
în toiul nopţii iluminate am ajuns.
M-am adăpat cu cele mai robuste vinuri,
băute doar de ai plăcerii luptători.

Vrednică
alegere
Şi de nu-ţi stă-n putinţă viaţa ce ţi-o doreşti
încearcă cel puţin aceasta
vrednică alegere: să nu ţi-o terfeleşti
în prea multe tocmeli cu lumea
în prea multe cuvinte, frenetic du-te vino
N-o terfeli tot bătând drumurile
la voia întmplării zi de zi
un joc nerod de întâlniri
şi invitaţii,
să ţi să pară-n fine greţoasă-nstrăinare.

Ferestrele

În aceste odăi mohorâte în care pătimesc
zile grele, de colo colo mă-nvârtesc
ca să găsesc un ochi de fereastră
( mă voi salva dacă se deschide o fereastră)
Dar ochiuri de ferestre nu aflu, sau nu ştiu
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să găsesc. Poate c-aşa-i mai bine.
Poate lumina să-mi fie o altă schingiuire.
Cine ştie ce lucruri noi o să-mi arate.

Lumânări

Ne stau zilele viitoare dinainte
precum un şir de lumânări aprinse daurite, calde şi vii.
Înapoia noastră se află ale trecutului zile,
o dureroasă cărare de candele stinse:
cele mai apropiate fumegă încă,
reci, vlăguite şi strâmbe.
Nu vreau să le văd: mă doare-nfăţişarea lor,
mâhnit sunt amintindu-mi antica lor lumină.
Şi-am să mă uit ‘nainte la lumânările ce ard.
Nu voi să-ntorc privirea spre a nu zări, în tremur,
cum se-alungeşte iute cărarea-ntunecată
ce iute se-nmulţesc lumânările mele stinse.

Itaca

Când vei porni-n călătoria spre Itaca
trebuie să-ţi urezi ca drumul să fie cât mai lung,
rodnic în aventuri şi încercări.
Să nu te temi de Lestrigoni
sau de Ciclopi sau de
mânia lui Neptun,
nu o să fie acest soi de întâlniri
dacă gândirea-ţi va rămâne-naltă şi neclintirea
cugetul şi trupul îţi va călăuzi.
Cu siguranţă nu, nu o să cazi
pe mâna Ciclopilor şi Lestrigonilor
şi nici a mâniosului Neptun
dacă nu-i porţi deja în tine
dacă sufletu-ţi chiar nu îi asmute.
Trebuie să-ţi urezi ca drumul să fie cât mai lung.
Ca dimineţile de vară să fie cât mai multe
când ai ajuns în port, în fine şi cu ce bucurie o să calci pe pământ tu pentru prima oară:
în iarmaroacele feniciene zăboveşte şi cumpără
sidef, corali, şi abanos şi ambră
numai mărfuri de soi, precum pătrunzătoare
parfumuri de toate-esenţele, cât mai multe
parfumuri îmbătătoare,
mergi în cât mai multe oraşe egipţiene
învaţă cât mai multe de la înţelepţi.
Pururi trebuie să ai în minte Itaca acolo s-ajungi fie-ţi gândul statornic.
Şi mai ales călătoria să nu-ţi fie pripită;
fă-o să dăinuie de-i cu putinţă ani în şir,
spre bătrâneţe seamănă-ţi
comorile strânse pe cale
fără să speri că-n Itaca afli bogăţii.
Itaca ţi-a dat călătoria fără seamăn,
în lipsa ei nicicând n-ai fi pornit
la drum: ce altceva mai vrei?
Şi dacă nevoiaşă o s-o afli,
nu pentru asta Itaca te va dezamăgi.
Înţelepţit, trecut prin încercări nenumărate
vei fi-nţeles de-acum Itaca ce înseamnă...
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Wisława Szymborska,
Poetesa re-gândirii Lumii

Szymborska aparţine generaţiei a cărei principală
experienţă – a tinereţii şi a vieţii întregi – a constituito Al Doilea Război Mondial. Spre deosebire de Różewicz – de exemplu, ea s-a ocupat prea puţin de temă,
totuşi a scris vestita poezie – Lagărul foamei lângă
Jasło (Obóz głodowy pod Jasłem). Poetesa şi eseista
Wisława Szymborska s-a născut la data de 2 iulie 1923
la Bnin, lângă Poznań. Părinţii ei s-au numit Wincenty
Szymborski – fost administrator al averilor din Zakopane ale contelui Władysław Zamojski, care l-a mutat,
cu totul în ianuarie 1923, la Kórnik(la sud de Poznań),
cu scopul de a-i pune în ordine afacerile de aici – şi
Anna Maria, născută Rottermund(1860-1980). Cronicile şi istoriile literare o dau pe Wisława născută la Bnin,
de fapt ea a venit pe lume la Prowenta, acareturile nobiliare ţinând de castelul din Kórnik.(Locuitorii Bnin-ului,
arondat la Kórnik îşi cer şi acum dreptul la existenţă
urbană separată şi dovedesc aceasta cu urice din sec.
14.). Familia s-a mutat la Toruń din anul 1924, aici începând WS şcoala primară, apoi, probabil din 1929 sau
1931, au ales oraşul Cracovia. Aici s-a înscris din septembrie 1935 la Gimnaziul Surorilor Ursuline.
După 1 septembrie 1939 şi mai ales după atacul
Armatei Roşii din 17 septembrie 1939, ceea ce a însemnat Războiul şi Ocupaţia, Szymborska a mai studiat în
secret, la complete liceale ilegale, iar din 1943 a trecut
la munca funcţionărească, la căile ferate, spre a evita trimiterea la muncă în Cel de al Treilea Reich. Acum realizează prima ilustraţie la o carte – manualul de limbă
engleză First steps in English, scris de Jan Stanisławski
– are curajul să scrie câteva povestiri şi, mai rar, versuri.
Din 1945, după Eliberare, începe participarea
directă la viaţa literară a Cracoviei – avea de acum 22 de
ani – şi este puternic influenţată de scrisul lui Czesław
Miłosz. La Cracovia, începând cu 1945, a studiat filologia

Universalis
https://biblioteca-digitala.ro

poloneză, la Universitatea Jagiellonă, după care a trecut
la sociologie, pe care însă nu le-a terminat cu diplomă
de licenţă, datorită grelei situaţii materiale.
În aprilie 1945 s-a căsătorit cu poetul şi publicistul
Adam Włodek(1922-1986), fost participant la luptele cu
germanii, fost membru de marcă al mişcării culturale ilegale pe timpul Ocupaţiei. Proaspeţii miri au locuit de la
început în aşa-numita colonie literară cracoviană, aflată
pe strada Krupnicza, de unde deducem fructuoasa influenţă a cercurilor literare, imediat postbelice, asupra poetei. Nu au trăit împreună decât până în 1954 şi nu înţelegem motivele despărţirii, când ambii erau adepţii Lumii
Noi, aduse de tancurile sovietice. Włodek chiar scrisese
în 1951: Şi azi doresc// prietenia vorbirii ruseşti// să
slăvesc// pentru că//în ritmul ei s-a prezentat timpul
cel nou. (cf. „Życie Literackie“ 1951, nr 3 (4 marca), s.
2)WS a făcut o pauză în relaţiile matrimoniale până în
1969, când s-a legat într-o prietenie strânsă şi îndelungată, cu scriitorul Kornel Filipowicz,(cunoscut povestitor polonez, născut în 1913, participant la luptele contra germanilor din septembrie 1939, deţinut în lagărele
de prizonieri de la Gross-Rosen şi Sachsenhausen) până
la decesul acestuia, în 1990, dar fără căsătorie şi fără a
locui împreună, ceea ce marchează dorinţa poetei de
liberă mişcare, căci iubea iubirea (aşa îmi scriu prietenii mei literari din Polonia actuală). A condus Atelierul
literar de al Universitatea Jagiellonă (Studium LiterackoArtystycznym) în primii ani de existenţă a acestuia, Atelier care funcţionează şi în anul 2011.
Din anul 1953 până în 1981 a fost membră a Colectivului redacţional al Vieţii literare ((Życie Literackie),
unde a condus secţia de poezie şi a avut rubrica personală
– Lecturi suplimentare. A fost membră şi în colectivul
de redacţie al publicaţiei cracoviene Pismo. Tot în 1953,
împreună cu alţi scriitori supuşi Noului Regim, a semnat
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Rezoluţia Uniunii Literaţilor Polonezi din Cracovia în
problema Procesului Cracovian. Alăturăm textul original
şi traducerea, pentru ca cititorii noştri să-şi dea seama
până unde mergea supuşenia literaţilor faţă de Regimul
stalinist instaurat în Polonia prin Hotărârile Conferinţei de la Yalta şi Potsdam, semnate şi de marii democraţi
occidentali, cum era Winston Churchill: „Potępiamy tych
dostojników hierarchii Kościoła, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz
niszczyli cenne zabytki kulturalne… Zobowiązujemy się
w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej
niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o
socjalizm i ostrzej piętnować wrogów narodu…“ Îi condamnăm pe aceşti demnitari ai ierarhiei Bisericii, care
au favorizat conspiraţiile anti-poloneze şi au acordat ajutor trădătorilor sau au distrus valoroase vestigii culturale… Ne obligăm ca, în creaţia noastră, să
tratăm cu mai mult militantism şi mai pătrunzător
decât până acum problemele actuale ale luptei pentru socialism şi să blamăm mai acut duşmanii poporului…“ Prin această scrisoare s-a grăbit executare sentinţelor, mai ales a celor de condamnare la moarte, iar
Intelectualii au împărţit cu Puterea povara morţii acelora. De aceea, detractorii Szymborskăi, în primul rând
catolicii militanţi, scriu că are peniţa mânjită cu sânge.
Printre semnatarii aprobării sentinţelor de condamnare la moarte sau închisoare pe viaţă, a clericilor
cracovieni, învinuiţi de colaborare au agenţii Statelor
Unite ale Americii, sau aflat şi cei doi soţi – cu acte ori
fără – ai poetesei, anume Adam Włodek şi Kornel Filipowicz. Gestul său, subliniat şi de calitatea de membru
al PMUP, până în anul 1966(PZPR – în polonă), a fost
considerat un sprijin pentru Puterea de sorginte sovietică, doritoare cu orice preţ să lovească în Biserica Catolică, să-i micşoreze rolul de principal sprijin al populaţiei împotriva sovietizării forţate, chiar să o desfiinţeze.
Sfătuită de Îngerul păzitor al mamei sale, a trecut,
parţial baricada şi, în 1957, a realizat doi paşi importanţi pe linia europenizării sale: a luat legătura cu parizianul, de atunci, Jerzy Giedroyć şi cu revista emigraţiei
– Kultura; a semnat Scrisoarea de protest 59(List 59),
prin care intelectuali polonezi de frunte reacţionau contra schimbărilor din Constituţie, menite să veşnicească
rolul conducător al PMUP şi alianţa cu URSS, pe lângă
condiţionarea respectării Drepturilor Omului(asta după
Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa, din
1975, şi semnarea Actului final al acesteia – 1 august
1975) de îndeplinirea obligaţiilor faţă de Stat.
Unii istorici înscriu numele Szymborskăi printre semnatarii Scrisorii 34 (List 34)şi, mai ales, printre
cei zece semnatari, care au condamnat Radio Europa
Liberă pentru citirea Manifestului privind Cenzura în
Polonia(1964), însă noi nu am găsit menţionat, tipărit,
amintit de cineva, numele poetesei Szymborska, în Listele privind problema sus-amintită.
Debutul literar. WS a publicat primele sale poezii în Dziennik Polski(Jurnalul Polonez) din Cracovia,
apoi în Walka/Lupta) şi Pokolenie(Generaţia), din acelaşi oraş; nu s-au făcut remarcate decât prin acomodarea la socialism. Între 1947-1948 a fost secretara bisăptămânalului pentru învăţământ, intitulat Clubul cracovian
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şi a ales, ca ocupaţie suplimentară, ilustrarea de cărţi.
Prima carte – Poezii(altfel scris – Coaserea stindardelor) i-a fost respins de la editură, în 1949, pe motiv că nu
îndeplinea exigenţele socialismului. Abia în 1952 a reuşit
să obţină tipărirea volumului de poezii De aceea trăim
(Dlatego żyjemy) şi să devină renumită prin desemnarea
lui Lenin, primul conducător al Statului bolşevic, drept
Adam al noii omeniri(nowego człowieczeństwa Adamem)
Ca scriitoare imparţială, Szymborska s-a înscris şi a fost
primită în ambele Uniuni de creaţie: Związek Literatów
Polskich.(Uniunea Literaţilor Polonezi, înfiinţată în 1920
de către Stefan Żeromski, reînfiinţată în 1944, transformată în 1983, când s-a produs şi ruptura) şi Asociaţia
Scriitorilor Polonezi(Stowarzyszenie Pisarzy Polskich).
În cercuri restrânse a practicat şi micile giumbuşlucuri: limeryki, lepieje, moskaliki, odwodki, altruiki.
Adică golănii poetice, nedemne de o analiză poetică.
Volume de versuri:
Dlatego żyjemy, 1952, 1954 – De aceea trăim;
Pytania zadawane sobie, 1954. – Întrebări puse nouă
înşine;
Wołanie do Yeti, 1957 – Chemare către Yeti;
Sól, 1962 – Sarea;
Sto pociech, 1967 – O sută de consolări;
Wszelki wypadek, 1972 – În orice caz;
Wielka liczba, 1976 – Numărul cel mare;
Ludzie na moście, 1986 – Oameni pe pod;
Koniec i początek, 1993 – Început şi sfârşit:
Chwila, 2002 – Clipa;
Dwukropek, 2005 – Două puncte – aprilie 2006 – a
primit nominalizarea pentru Laurii Literari Silezieni şi
pentru Premiul Literar Nike – în acelaşi an;
Tutaj, 2009 – Aici.
Culegeri de poezie:
101 wierszy, 1966 – 101 Poezii;
Wiersze wybrane, 1967 – Poezii alese;
Poezje wybrane, 1967 – Poezji selectate;
Poezje: Poems, 1989 – ediţie bilingvă, polono-engleză:
Widok z ziarnkiem piasku, 1996 – Peisaj cu un grăunte de nisip;
Sto wierszy – sto pociech, 1997;
Sto wierszy – sto pociech, 2002 – O sută de poezii –
o sută de consolări – ediţie bilingvă, polono-germană;
Rymowanki dla dużych dzieci, 2003 – Rime pentru
copiii mari;
Miłość szczęśliwa i inne wiersze, 2007 – Iubire fericită şi alte poezii
Alte lucrări: Lektury nadobowiązkowe, 1992 – Lecturi suplimentare – ciclu de foiletoane.
Este laureată a unor premii naţionale şi internaţionale, primind şi numeroase distincţii:
– Order Orła Białego (2011) – Ordinul Vulturului Alb;
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974)
– Crucea de Cavaler a Ordinului Renaşterii Poloniei;
– Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis –
Medalia de Aur Meritul Cultural“ Gloria Artis“;
– Nagroda Kościelskich (1990) – Premiul Fundaţiei
Kościelski;
– Nagroda Goethego (1991) – Premiul Goethe;
– Nagroda Herdera (1995) – Premiul Herder;
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– Nagroda Nobla w dziedzinie literatury (1996) –
Premiul Nobel pentru Literatură;
– Tytuł Człowiek Roku tygodnika Wprost (1996) –
Titlul“Omul Anului“ acordat de revista Wprost;
– Titlul de „Cetăţean de Onoare“ al oraşului Cracovia;
– Premiul Inimii – pentru ajutorul acordat copiilor
din Świdnica în construirea Centrului European pentru
Prietenia Copiilor.
În Lume a fost cunoscută datorită traducerilor
în limbi europene – engleză, franceză, germană, olandeză, spaniolă, cehă, slovacă, suedeză, bulgară, albaneză
– dar şi asiatice: chineza. În româneşte a fost tradusă de
N. Mareş şi C. Geambaşu. Este descumpănitor faptul că
traducerile în limba română nu sunt menţionate, decât
dacă au fost finanţate de Institutul Literar din Cracovia.
Szymborska scrie puţin, specialiştii au calculat că a agonisit ca număr total de poezii, abia două sute şi jumătate. Probabil tocmai datorită acestei limitări ele sunt,
aproape fără excepţie, socotite nişte capodopere. Oricum, cam de la jumătatea anilor *50 aparţine de elita
puţin numeroasă a poeţilor polonezi şi europeni. Pre-

miul Nobel pentru Literatură i-a fost acordat, în 1996 –
criticii spun că pe merit -“pentru poezie, care, cu precizie ironică, permite contextului istoric şi biologic să se
manifeste în fragmente ale realităţii omeneşti“.
În anul 2002 a apărut volumul de poezii intitulat
Clipa(Chwila), despre care specialistul literar al revistei
Polityka scria: „Ne-a făcut să aşteptăm(…) chiar nouă
ani, căci apare la şase ani de la decernarea Premiului
Nobel, şi – ca să terminăm cu aritmetica – numără 23
de poezii(…) Cu atât mai mult este un eveniment: fiecare dintre creaţiile (cuprinse în volum), care a suportat
un proces de distilare repetată şi o aspră selecţie critică,
este curat, precum cristalul, este un mini-tratat precis şi
dens din punct de vedere filozofic, metafizic, existenţial:
vorbeşte despre cele mai importante probleme într-un
mod care te împinge la meditaţii şi analize creatoare.“
Citat după: Sensul unei clipe (Anna Nasiłowska. Sens
jednej chwili. 17.08, 2002).
Eseu şi traducere
de Alexandru G. ŞERBAN

Wisława SZYMBORSKA

iar când, după întrebare, apare tăcerea
îmi suflă ceva
zdrăngănind uşurel lănţişorul.

1. LA PATRU DE DIMINEAŢĂ
Ceasul din noapte spre zi.
Ceasul de-ntors de pe-o parte pe alta.
Ceasul pentru cei ce au ani vreo treizeci.

Ceasul aranjat după cântecul cocoşilor.
Ceasul în care Pământul ne reţine.
Ceasul în care adie suflul ars al stelelor.
Ceasul de: oare-după-noi-nimic-nu-va-rămâne.
Ceasul pustiu.
Surd, pe stomacul gol.
Fundul pentru multe alte ceasuri.
Nimănui nu-i este bine la patru de dimineaţă.
Dacă furnicilor le este bine la patru de dimineaţă.
– felicitări furnicilor. Şi las* să vină ora cinci
dacă mai avem de trăit aici.

2. DOUĂ MAIMUŢE
ALE LUI BRUEGEL

3.CHEIA

Era o cheie
şi, deodată nu mai este.
Cum mai intrăm noi în casă?
Oare cineva găseşte cheia pierdută,
Priveşte-l bine şi ce-o fi având el după aceea?
Vine şi-n palme ne-o aruncă
ca pe o bucată de fier vechi.
Cu dragostea ce am pentru tine,
Dac-acelaşi lucru s-ar fi petrecut,
nu numai la noi, ci Lumii întregi,
acea unică dragoste s-ar fi pierdut.
Pe mână străină întinsă
ea nu va deschide nici o casă,
va fi doar o formă, nimic altceva
şi, fie, las* să ruginească pe ea
modelul cu rizuri

Aşa arată marele meu vis de maturitate:
şed în fereastră două maimuţe legate cu lănţişor,
dincolo de geam foşneşte cerul uşor
şi marea se scaldă departe.

Nu din cărţi,
nici din stele,
nici din ţipătul Păunului
aşa un horoscop nu se stabileşte.

Redau din istoria oamenilor.
Mă bâlbâi şi mă scufund.

4. LECŢIA

Maimuţa
cea cu ochii la mine
mă ascultă ironică,
cea de a doua parcă dormitează –
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Cineva care face cuiva
ce face Regele Alexandru cu sabia
taie pe cineva
cum a tăiat el nodul gordian.
Nu i-a venit în cap cuiva
dintr-un motiv banal
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nimănui.
Au fost
sute de filozofi – niciunul n-a descurcat
nu-i de mirare că astăzi se ascund prin colţuri.
Mercenarii îi prind de barbă,
de răsfirate, albe, ca de ţap,
şi-aruncă-n aer cineva
un râs puternic
de ceva.
De-ajuns.
Iute a privit Regele de sub panaş,
Iute a săltat pe cal, s-a aruncat la drum.
În urma lui
în trompeţit de goarne,
în bubuit de darabane
cineva
cu armia compusă din cineva
ceva
ca noduri-legături
pentru război.

5. NUMĂRUL PI

De mirare acest număr Pi
trei virgulă unu patru unu.
Toate cifrele următoare sunt la fel
iniţiatoare
cinci nouă doi pentru că nu se termină
niciodată.
Nu permite să-mbrăţişezi şase cinci trei cinci
cu privirea
opt nou cu socotitul
şapte nouă cu imaginaţia,
şi chiar trei doi trei opt cu gluma sau cu o comparare
patru şase până la ceva
doi şase patru trei pe Lume.
Cel mai lung furtun pe Pământ după câţiva zeci de
metri
se întrerupe, probabil, deşi, ceva mai târziu, vor face
furtunuri de basm.
Cortegiul cifrelor compozitoare în numărul Pi
la marginea filei nu se opreşte,
reuşeşte
să se-ntindă pe masă, prin aer, prin ziduri,
frunze şi-ale păsărilor cuiburi,
prin nori direct în ceruri,
prin toată umflătura şi întreg fără-fundul
cerului.
Oh! Cât de scurt, de şoricesc, este huruitul cometei!
Precum firava făclie a stelei, care –n adânc de spaţiu
se curbează!
Iar aici
trei cincisprezece trei sute nouăsprezece
al meu număr de telefon numărul tău de la cămaşă

130

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

anul al una mie nouă sute şaptezeci şi treilea
etajul al şaselea
numărul de locuitori şasezeci
cinci groşi
circumferinţa la şolduri două degete
şaradă şi cifru,
în care privighetoare a mea
vei zbura
ori vei bea
ori vei ruga să păstrăm liniştea,
căci Pământul şi Cerul se vor trece,
dară numărul Pi aşa cum e
nu şi nu
mereu ale sale bune încă cinci,
nu mai ştiu care opt,
nici cu totul şapte,
accelerând, ah, grăbind
trândava veşnicie
spre durată.

6. MAIMUŢA

Izgonită din Rai înaintea Omului,
căci avea ochii atât de molipsitori,
încât aruncându-şi privirea prin grădină
chiar Îngerii se cufundau într-o tristeţe
neprevăzută. Din acest punct de vedere,
a trebuit, deşi fără acord de supunere,
să-şi depună aici pe Pământ splendidele sale
ploade. Săritoare, apucătoare şi atentă, până azi
graţye are
scrisă cu litera y, de rândul al treilea.
Cinstită în antica Europă, cu-n cordon
de purici pe gâtul argintat de sfinţenie,
asculta arhi-tăcând preocupată,
ce vor ei de la dânsa. Ah, nemurire vor.
Şi se da la o parte, legănându-şi fundul rumen
ca semn că nici nu acordă, nici nu interzice.
În Europa i s-au scos multe,
dar din neatenţie i-au lăsat mâinile
şi-un anume
călugăr pictând-o pe sfântă
i-a pus mânuţe înguste, de sălbăticiune.
Şi-a fost obligată sfânta
o alună drept semn de graţie să-şi ia.
Călduţă ca un nou-născut, tremurândă ca o bătrânică
era adusă pe corăbii la curţile regale.
Scheuna zburând pe lănţişor de aur,
în frac de marchiză, culori de papagal.
Un soi de Casandră. Ce-o fi de râs aicea.
Comestibilă în China, face pe tipsii
diverse chipuri coapte ori fierte.
Ironică, precum un briliant în falsă montură.
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Probabil are gust subţire creieraşul ei,
care totuşi are lipsuri,
dacă praful de puşcă nu l-a inventat.
În basme e singuratică şi nesigură,
Umple interioare de oglinzi cu grimase
râde de ea însăşi, adică dă un bun exemplu
pentru noi. Despre dânsa ştie totul
ca o rudă mai săracă,
deşi noi nouă
nu ne închinăm.

7. MUZEUL

Sunt farfurii, dar poftă nu e.
Sunt inele de logodnă,
dar nu e reciprocitate
de cel puţin trei sute de ani.
Este şi evantai – dar unde se vede rumeneala?
Sunt săbii – dar unde este furia?
Nici lăuta nu zdrăngăne la orele triste.
Din lipsa veşniciei au îngrămădit aici
Zece mii de lucruri vechi.
Portarul musculosul doarme dulce
Aţinând mustăţile peste vitrina rece.
Metale, argile, pene de pasăre
triumfă tăcute în timpuri rămase.
Doar agrafa râde pe-nfundate
gândind la glumeaţa egipteancă.
Coroana a lăsat să curgă
capul.
Palma a pierdut în luptă cu mănuşa.
Chiar gheata dreaptă a învins
în războiul
cu piciorul.
În ce mă priveşte pe mine ,
trăiesc, vă rog să mă credeţi.
Concursul meu cu rochia
continuă,
după cum vedeţi.
Şi ce-ncăpăţânare
are!
Şi cât ar vrea ea oare
să trăiască
mai mult ca mine!

8. ÎN ÎNTÂMPINAREA
REACTOARELOR

Astăzi
mai iuţi decât sunetul,
Poimâine depăşim lumina, schimbăm vocea în
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broască ţestoasă şi lumina o facem
iepure de câmp.
Dintr-o veche parabolă
animale demne de stimă
nobila pereche din veacuri
fostă în concurs de fugă.
Alergat-aţi voi, alergat
pe pământu-acesta plat,
ia să încercaţi concursul
pe ceru-acela prea-înalt.
Calea-i liberă. Nu ne vom
amesteca în cursă,
căci ne-om lua zborul mai devreme
gonindu-ne pe noi înşine.

9. NIMIC
DE DOUĂ ORI

Nimic de două ori nu ia fiinţă,
nu se petrece. Din această pricină
ne-am născut fără obişnuinţă
şi vom muri fără rutină.
Măcar de-am fi fost elevii
cei mai buni din a Lumii şcoală,
ca să nu mai repetăm - plebeii
nici o vară, nici o iarnă.
Nici o zi nu se repetă-n durere,
nu există aidoma două nopţi ,
două sărutări cu-aceeaşi plăcere,
două identice priviri direct în ochi.
Ieri, când numele tău mic
l-a rostit cineva cu voce tare,
parc-un fir de trandafir pitic
mi-a picat îndată prin fereastra mare.
Azi, când suntem împreună,
Mi-am întors faţa-n perete.
Trandafirul? Cum arată trandafirul?
Poate-i floare? Oare sunt niscaiva pietre?
De ce oare, tu, ceas rău,
Cu frică proastă te amesteci?
Eşti – deci trebuie să treci.
Treci şi asta nu-i deloc un rău.
Râzători şi prinşi în braţe calde,
să-ncercăm să găsim consensul,
deşi ne deosebim unul de altul
ca două picături din apele curate.
HYPERION
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Isidore Isou, botoşeneanul
împarizienit şi năstruşnic (VI)

D

De data asta, tot din „Introduction à une nouvelle poésie et à une
nouvelle musique»,(Gallimard, 1947, pp.195-196), selectăm şi
înromânizăm, smuls apendicelui al treilea la Partea Intâi a cărţii isouane, ceva precum un… „Discurs patetic pentru poeţii deja
morţi înainte de a fi decepţionaţi», care suna aşa:
*
Tuturor marilor poeţi ce, după Baudelaire, au strigat împotriva cuvintelor, Isou le cere iertare.
Roagă să fie scuzat că a realizat visul lor, pîngărind angoasantul lor ideal prin împlinirea lui, ştergînd o imagină frumoasă
pînă atunci, fiindcă imposibilă.
Barbar şi plin de praf, deoarece venea de departe, a intrat
în poezia lor cu capul deschis, ştiind să comită un lucru sacru
pînă la profanare.
Scuzaţi-l.
E atît de tînăr şi nemanierat încât are curajul să vă arate
poezia voastră, scopul vostru, conştient şi că vă va decepţiona.
Nu-l priviţi cu dezgust: „Doar atît?»
Precum oamenii faţă cu oul lui Columb.
Prestigitaţia a fost, la urmă, simplă şi normală ca o dezvirginare. Nu a durut prea tare!
Lipsa de chin e chinuitoare pentru chinuţi şi chinuitori.
Poman dată îi jenează uneori pe pomanagii şi pe amanţii tapatului.
Isou ştie că poezia sa vă supără, dragi Rimbauzi, Lautreamonţi, Mallarmei, Apollinairi, Bretoni. Vă stînjeneşte cît o utopie
împlinită, cît o dorinţă incredibilmente realizată. Dragi fumişti,
autorul e sigur că nu l-aţi crezut posibil, sinceramente, pe acest
copil-Dumnezeu, că nu aţi vorbit despre el decât spre a+i face
să frreamăte pe ignoranţi, babe şi superstiţioşi.
Iată-l întrupat chiar în minciunile voastre. Cu chipul pe care
i l-aţi conferit în fantasmagoriile voastre.
In faţa fotografiilor voastre, agăţate colo sus pe perete, în
faţa mesei sale de lucru, ca nişte icoane, e sigur că sînteţi gata
să o luaţi la goană şi să-l abandonaţi. Cuvintele voastre, simplu,
precum nişte cuie bătute în istorie, îi împiedică singurătatea.
Dar el ştie şi că isprava sa a fost făcută conform cu hărţile
voastre şi că, dacă a înaintat o bucată de drum singur, v-a imitat făcându-şi datoria pentru alţii ce îl vor urma.
Iertaţi-i saltul, dar încotro să se îndrepte când, ajuns acolo
unde l-aţi lăsat, ştia, de la voi, că întoarcerea era imposibilă sau
ruşinoasă.
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De altfel, ştie. Dintre voi nici unul nu l-ar fi continuat pe
celălalt, în căutările sale, dar trasîndu-şi calea proprie ar fi strigat: atenţie! pentru orice mergător înainte.
Dar cum să procedezi dacă orice teren descoperit îşi deschide
orizontul, ca pe o nouă cortină, înspre urmări încă nebănuite?
Mereu e aşa. Cei ce au scos poezia din ţara Egiptului, asemenea unui Moise, risipindu-şi forţele în deşert, nu vor vedea
niciodată Ierusalimul.
Ei şi?
Fiţi liniştiţi!
Autorul vă va ferici pe un alt teren. Acolo unde nu aţi avut
niciodată curajul să pătrundeţi pentru a cuceri, mergînd de-a
lungul grilajelor, umiliţi.
Făcîndu-i din timp în timp semne jalnice de dragoste, ramolite, gutoase!
Poetul începe invazia acestui alt loc baştinal.
MUZICA
In calitate de poet-om-cuceritor-creator!
Poeţi decepţionaţi, urmaţi-l în cartea următoare, căci merge
la pas!
*
Mai jos, două poeme letriste, ce nici măcar nu trebuie traduse, doar reproduse: întîiul, titulat « Anul 1917», e din ciclul
POEME GRAVE, al doilea, „Te urmez pe insulele tale, Paul Gauguin», din ciclul POEME VESELE (ambele figurînd în INTRODUCTION A UNE NOUVELLE POESIE, ediţia citată, pp.331332 şi, respectiv,341-342).
Primul poem letrist, patetic,«Anul 1917»:
HLIEBA, HLIEBA, KERENSKY!
vidrigai papouschka regrolodjjnie
liouba grabouschka froschkorochnie
Istriliaiti Istriliaiti trensky!
Krimskynatacha!
Krimskznatacha!
Vroschkaia froschkaia Tzersokoiezelo!
Hrimsky valaschha
Voroschha galascha
Floschnie Soladojnie Tzelo
PROLETARI! PROLETARI!
Tavaritch. Sonietska sonietska
Kaganovitch!
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Illitch! Illitch!
IOSIPH VISARIONOVITCH!
Roussia gvaritchhl
ROUSSIA GAVARITCH
Clascahna, maroussia
Hlieba, Illitch
Hlieba, Illitch!
Illitch
Liouba, louboumoniou coulcan
Aiaiaaa tronoiuroucooulcaan
Balta Sovietsky haloutchia!
Schbalta Maloussy baloutchia!
Sraspoutine! Craspoutine!
Tropedencroum! Tropedencroum!
Hlieba, Lenine!
LENINE
Flotivostor hecolotigastor transiberdan
Vojdanian gan.Kouibechhef. Iargoutzk
Vojdanian gan.Tomsk.Nordakoutzk!
I vi smertini boi!…
I vi tchieliie goi!…
Haida vinne! Haida vinne!
LENINE!
STALINE!
STALINE!
LENINE!
Glieba, tavaritchi, Glieba
*
Al doilea poem letrist, vesel de tot, TE VOI URMA IN INSULELE TALE, GAUGUIN, uite-l colea:
Hioke! Kioke! Rkioke
Koklikokette!
Haihaiiarara.
Gui! Tahitiha tapapaoula!
Tapapaoula! Tahitipe!
E
Carouma coumba
Cadoumba loumba
Halalali tchoum!
Iousougouhala
Pourpour poula
Joukoussougne
Kosse – Soke
N
Pahoura – houra
Maioura – nara
Moreia Kouldou
Vareia nouldou
Stchioufouf fouiara
Tchioutchiou couiara
Pouldou – pouldou!
pouldou – pouldou!
Coucou! Te – pe!
Tepe! Cou – e!
E
Tapapaou Koke
Papete tepo!
Papete! Tepee!
Haiankake!
N
Tapapaiiii
Kouyouguzaoula
Clenglengangli
Techhiouciou – gouyoulai
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Treapleah – leapleah
Leapleah – treapleah!
E
Korobatok
Orokomora
Soumbatrakora
Havakaioik
N
Compi Kouke
Kouke
Iahalaleeee Iahalaleeee –
Iahalaleeee –
E = pârţâit lingual
N = sughiţ
*
ADDENDUM I. „Deoarece cuvintele se schimbă în funcţie de naţii, intransmisibile de la o ţară la alta, poezia suferă de
un viciu iniţial.
In vreme ce sunetele, paşii, culorile (materiale şi ţelurile fiecărei arte, de la muzică pînă la arhitectură) rămîn aceleaşi, cuvintele se schimbă, după geografie şi timp, mereu.
Diferenţa se transformă din discrepanţă în catastrofă dacă
e vorba de poezie.
In orice altă formă ce foloseşte limbajul (romanul, teatrul,
critica, etc) cuvintele sunt o materie mai puţin importantă. Ce
importă e un centru transcedat (idee, descriere, aventură, anecdote).
In poezie, valabilităţile sunt contrare. Asemenea pasului sau
culorii, cuvântul îşi are situaţia proprie în opera fixă şi inşanjabilă.
Fiecare spărtură survenită cuvântului e o spărtură de element
fundamental. Elementul acesta suferă, contrar oricărui element
artistic, din cauza acestei impotenţe geografice aşa cum ar suferi
de un coitus interruptus. Dorind să treacă dincolo de condiţia ei regională într-o condiţie umană (proprie oricărei arte sau
creaţii), e împiedicată în această năzuinţă de viciul ei originar.
Poezia nu poate fi o artă completă atîta vreme cât trebuie să
îi adaugi o traducere.
Această trecere clandestină a oricărei opere poetice, devenita irecognoscibila de la o ţară la alta, obstaculează revărsarea
poeziei pînă la propria ei ţintă.»
*
ADDENDUM II. „Găsind literele ce pot să pătrundă peste
tot şi să-i urmeze în conţinutul lor pe toţi oamenii, oricare le-ar
fi naţionalitatea şi rasa, creezi poezia.
Literele formează o artă. Pentru că se realizează pe ceea ce
este mai primitiv în limbaj. O artă nu se poate ridica decât pe
primitivitatea mijloacelor sale.»
«Dacă Isou îi dă poeziei universalitatea, el nu izbuteşte să-i
dea decât o universalitate în incomprehensibilitate.
Litera e un material inform, niciodată înţeles de cineva, dat
fiind că-i lipsită de conţinut. El nu reuşeşte să înlocuiască decît
răul cu mairăul, schimbând o incomprehensiune parţială cu o
neînţelegere totală.»
*
ADDENDUM III. „Omul înţelege uneori mai bine exclamaţia şi interjecţia, mânia sau tandreţea unor cuvinte decât cuvintele inseşi. Lătratul câinilor şi plânsetele vorbesc oamenilor mai
mult decât cuvintele, de neînţeles pentru cine nu a învăţat cu
persuaziune limba.
Oamenii care nu ştiu aceeaşi limbă se înţeleg prin SUNETE
PRE-NATIONALE, dar în stare să semnifice mult, asemenea
mimicii.»
Traducere de Anişoara PIŢU
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Al. CISTELECAN

O simbolistă amărîtă
(Ecaterina Săndulescu)

O

O biată și o amărîtă a fost și Ecaterina Săndulescu,
măcar că, altminteri, vrînceoaie dîrză – și îndîrjită și
mai și de viață (n. 1904, la Movilița din Vrancea, m. în
1988, la București).[1] Vine dintr-o familie lovită crunt
de moarte: îi mor nouă frați, de mici, iar al zecelea –
avocatul Spiridon Săndulescu – moare și el la abia 36
de ani.[2] Mai avea și un tată destul de nesuferit, corcitură de țăran și orășean, pe care nu l-a văzut făcînd
niciodată vreun gest de tandrețe „față de nimeni și de
nimic“ și din pricina căruia maică-sa „se mai refugia pe
la neamuri“,[3] cu cîrdul de copii ținîndu-i-se de poale.
Ce-i drept, măcar era om petrecăreț și aducea acasă
toate bunătățile. Din nefericire, moare în primul război,
așa că Ecaterina va aprofunda tot mai mult „gustul amar
al singurătății“ pe care l-a simțit la internatul pensionului de fete „Mihăileanu-Țuchel“ din Focșani.[4] Cu tatăl
mobilizat, începutul războiului îi prinde cum e mai rău:
„5 copii mărunți, toți sub 10 ani, fără nici un ajutor de
nicăieri.“[5] Sub ocupație germană, la o școală particulară
înființată de cîțiva profesori „nemobilizabili“, își continuă studiile (clasa a II-a, colegă cu Mihail Steriade) „fără
un ghiozdan, fără cărți, fără caiete, fără rechizite școlare,
fără o peniță măcar“.[6] A dus-o greu, de fapt, tot timpul
cît a fost la școli: „în viața mea de școlar, în liceu și la uni-

versitate, n-am avut norocul niciodată să mîngîi o carte
sau un curs nou“; nici copilăria nu i-a fost mai norocoasă: „n-am ținut niciodată o păpușă în brațe, nici eu,
nici surorile mele.“[7] La așa condiții, nu-i de mirare că
s-a cam acrit și că-n amintirile ei face malițiozități despre mai toate scriitoarele care-i ies în calea memoriei.
Muncește, dă meditații, trage tare și face cîte două clase
într-un an. Iese bine, în general, la examene.[8] După război, în 1919, se redeschide la Focșani Liceul „Unirea“ și
aici are noroc de doi profesori poeți: I.M. Rașcu și Mihai
Bantaș (le poartă bună amintire). La 16 ani e deja studentă la litere și filozofie, în București (colegă cu Streinu, Pompiliu, Cioculescu, Călinescu).[9] Așa se face că
e printre nuntașii lui Cioculescu și-n chiar toiul nunții
Vianu o sfătuiește – la cerere, însă – să meargă profesoară în provincie.[10] Se și duce imediat după absolvire
(1925) la Râmnicu Sărat. Ca studentă va fi fost simpatică
și deschisă, de vreme ce cochetează (pînă și la seminariile lui Mihail Dragomirescu, pe care-l consideră mentor și protector) cu, bunăoară, D. Ciurezu (care o complimentează cuvenit, considerînd-o „vioaie și vibrantă
ca un șnur pe care-l deșiri“).[11] La Râmnic își ia iniman dinți și-i trimite lui Dragomirescu, pentru Falanga,

1. Datele biografice sunt împrumutate din articolul Lilianei Corobca (Dicționarul general al literaturii române, S-T, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2007, p. 72). Sper să fie corecte, deşi Enciclopedia Cugetarea zice că Ecaterina s-a născut în 1905.
2. Ecaterina Săndulescu, … Din umbra umbrelor, Editura Albatros, Bucureşti, 1981, p. 14.
3. Idem, p. 17.
4. Idem, p. 21.
5. Idem, p. 22.
6. Idem, p. 24.

7. Idem, p. 25.
8. Dar ce examene puteau fi pe-atunci! La cel de absolvire
a clasei a VIII-a (pe care l-a susținut la Liceul „Matei Basarab“ din
Bucureşti), proful de istorie o întreabă nici mai mult nici mai puțin
decît „care sunt aşezămintele brîncoveneşti pe Argeş de la izvor,
pînă la vărsare?“. I-auzi la dl profesor Enache Ionescu! (Idem, pp. 3536).
9. Idem, p. 45.
10. Idem, p. 62.
11. Idem, p. 61.
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„cele dintîi note, recenzii, mici poezii.“[12] Începutul a
fost mai greu, pentru că apoi va scrie pe la o groază
de gazete culturale (o listă impresionantă dă Dumitru Micu).[13] La Râmnic nu e rău (ba e chiar binișor de
vreme ce Ecaterina se laudă că ajunsese „mica vedetă a
orașului“),[14] dar nu stă decît un an, căci în următorul e
trimisă la Craiova (la „Regina Elisabeta“).[15]
Aici e și mai bine decît la Râmnic: „Băieții, toți în
jurul meu, au dansat cu mine, spre necazul fetelor bogate
ce se agitau pe scaunele lor“.[16] Ecaterinei îi place să le
facă în necaz „fetelor bogate“ (și-n comparație cu ea,
mai toate erau bogate). Dar ghinioanele și necazurile se
țin scai de Cati: se îmbolnăvește de tuberculoză și trebuie să se interneze în sanatorii (Brașov, Geoagiu – aici
e martora „lansării“ Domniței Gherghinescu-Vania).
Și ea are, tot la Geoagiu, o idilă fulgurantă (dar sf îrșită
și asta rău de tot, după una, tot fulgurantă, dar trădată
cam mișelește, la Craiova): îl cunoaște pe „singurul om
pe lume care mi-a dat și sentimentul demnității dragostei“ – T. G. (lui îi dedică primul ei volum, Spleen, și
despre ei doi scrie în romanul Vina, roman care „din
1929, zace în copertele manuscriselor mele“).[17] Numai
că viața o persecută metodic și nemilos pe Ecaterina:
T.G. se duce la acasă, la Brăila, să facă rost de bani pentru a pleca în lume cu Ecaterina și cum nu izbutește, se
întoarce la Geoagiu și se împușcă.[18] Ecaterinei îi rămîne
doar un teanc de scrisori, „cele mai frumoase ce am primit vreodată“, dar pe care i le fură I. G., care „brava astfel un rival mort“.[19] După ce se pune pe picioare (și-și
mai revine din „doliul cosmic“ scriind, la Văratec, poeziile din Spleen), la 21 de ani intră încrezătoare în Sibiu,
titulară la „Domnița Ileana“.[20] Sibiul îi e însă ostil (colegele de cancelarie, de!) și se deprimă. Norocul ei (dacă
se poate zice de ceva ce Ecaterina va regreta imediat)
însă că o doamnă din Râmnic o recunoaște (avantajul
de a fi fost vedeta orașului!) pe cînd se plimba, amărîtă,
prin Parcul Arini și-i propune pe loc s-o mărite „cu un
băiat excepțional“.[21] Ecaterina primește fără ezitări și-n
zece zile e deja măritată cu locotenentul Celestin Catrinaru, dar îi pare rău de pasul făcut încă de la nuntă (la
care bun i se pare doar vinul)[22] (a și semnat, zice Liliana
Corobca, cu numele Ecaterina Catrinaru).[23] Firește, tot
o dramă urmează, pînă la urmă: Celestin moare pe front,
în 1942.[24] Cum Celestin e mutat la Bacău, Ecaterina e
detașată și ea acolo, la Școala normală de fete. E colegă
de cancelarie cu Agatha și-l cunoaște (să zicem) „întrun amurg plumburiu“ (obligatoriu, în Bacău buletinele
meteo se dau strict din Bacovia) pe poetul care umbla
12. Idem, p. 67.
13. În prefața la: Ecaterina Săndulescu, Cîntecul spiralelor, Editura pentru literatură, București, 1969, pp. 6-7.
14. Ecaterina Săndulescu, … Din umbra umbrelor, p. 68.
15. Idem, p. 71.
16. Idem, p. 75.
17. Idem, p. 85.
18. Ibidem.
19. Idem, p. 86.
20. Idem, p. 90.
21. Idem, p. 91.
22. Idem, p. 92.
23. Liliana Corobca, op. cit.
24. Ecaterina Săndulescu, op. cit., p. 193.
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agățat de toarta Agathei, însă acesta, absent total, nici
n-o bagă în seamă, deși, recunoaște Ecaterina, „atmosfera
poeziei lui se insinuase discret în primul meu volum de
versuri.“[25] (Nu chiar „discret“, de fapt, ci destul de vizibil). Se-ntoarce-n ‚31 la Sibiu, cu gînd să stea „departe de
zgomotul oricărei mondenități“, dar e „dibuită“ de „un
grup de intelectuali cu aspirații literare“ și pun împreună la cale gruparea Thesis,[26] care voia „localism creator.“ Trăiește doi ani în euforie culturală, scrie, publică,
pregătește o antologie de literatură feminină – cu care
va intra în tandemul care a realizat Evoluția scrisului
feminin în România. Firește că Margareta Miller-Verghy o trage pe sfoară (Ecaterina are complexul persecutatei, toți o fură și-o înșeală) și-și reține „în arhiva personală întreg materialul antologiei, adus, în majoritate,
de mine“, după ce, din tirajul de 1000, îi dăduse Ecaterinei doar 100 de exemplare drepturi (pe motiv că Ecaterina avea salariu iar Mărgărita doar pensie).[27] Pe bun
drept (de-o fi cum zice), Ecaterina are năduf și constată
că „în materie de creație spirituală“ „colaborarea nu e
bună“.[28] Dar treaba era făcută. În ‚34, tot după Celestin,
ajunge-n București, dar obține catedră doar la Ploiești
(face naveta); nimerește iar într-o „cancelarie clasică
de viespi“ (la „Despina Doamna“) și, oricum, Ploieștiul
nu-i place: din tot orașul numai I. A. Basarabescu știa
că e scriitoare.[29] Își ia oarecum o revanșă de orgoliu
(de care e mîndră foarte), căci se impune în comisiile
de bacalaureat. Într-una din aceste comisii, la Buzău,
citindu-i poezia Civilizație, Miron Nicolescu, prezidentul comisiei, îi zice că dacă mai are zece poezii „de factura aceasta“ e „un poet mare“.[30] Am impresia că Ecaterina era convinsă că are. Anii ‚30 sunt cu succese literare,
dar, „sub raportul vieții personale“ „au fost dintre cei mai
chinuiți“.[31] Poate și din cauze casnice (Cati e discretă și
rece în aceste probleme), dar și din pricini mai literare
(succesele nu erau chiar așa mari); în plus, nimeni n-o
plătea pentru ce scria, căci, fiind ea „prea rezervată prin
redacții, lipsită și de spirit practic, de flerul arivismului
sau de aventură“, se simțea „onorată“ de toate cererile
venite de la gazete, fără să mai pretindă.[32] „A fost – zice
ea făcînd bilanțul colaborărilor gratuite – și aceasta o
cruntă formă de exploatare a muncii noastre“[33] (după
război, cam vorbește în lozinci anticapitaliste). De harnică e, însă, harnică și face manuale pentru cursul secundar. După ce mai face și un an de navetă la Buzău (19361937), sculîndu-se „la ora patru,“[34] se întoarce la Sibiu,
25. Idem, pp. 93-96.
26. Idem, p. 101. Fondatori, zice Ecaterina, mai erau Pimen
Constantinescu, Al. Dima, doctorul I. Popescu-Sibiu, Paul Constant,
M. Alexiu; se adaugă apoi Horia Petra Petrescu, Emil Cioran și tot
mai mulți sibieni culturali. Cu doctrina s-a însărcinat Al. Dima.
27. Idem, pp. 124-125.
28. Ibidem, p. 125.
29. Idem, p. 132, 133. Ca navetistă – „colegă de navetă“ – o
cunoaște pe „Adela“ lui Ibrăileanu (Olga Tocilescu/Mavrodineanu),
atunci la al patrulea – și ultimul – soț, care, zice răutăcioasă Ecaterina, a reușit „să o determine la inevitabila sinucidere“ după „numai
trei luni de la căsătorie“ (pp.137-138).
30. Idem, p. 134.
31. Ibidem.
32. Ibid.
33. Idem, p. 135.
34. Idem, p. 143.
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unde „o voce interioară“ o somează să ridice „statuia de
bronz a lui M. Eminescu.“[35] Se pune imediat pe strîns
fonduri (“cu strachina în mînă“ ar fi zis Crevedia)[36] și-l
abordează pe Oscar Han, numai că acesta vrea 300 000
de lei (n-avea atîția) și, peste toate, mai voia să-i facă și
o simplă reproducere, căci o întreabă „pe care să vi-l fac,
pe cel de la Galați sau pe cel de la…“.[37] Așa că-l alege pe
Radu Moga și bustul se dezvelește în Parcul Arinilor în
toamna lui ‹38 (e momentul ei de glorie: vin oficialități,
scriitori, lume). În vara aceluiași an își vede împlinit un
alt proiect ambițios, pentru care s-a bătut din ‹35: un
congres al profesorilor de română (desigur că nu l-a
făcut singură, dar, după cum le istorisește, pare că fără
ea nu s-ar fi făcut). E anul ei de vîrf: face și o excursie
extaziantă în Italia. După refugiul Universității clujene
la Sibiu, se apropie de mediul universitarilor veniți, frecventînd, zice ea, „cu regularitate cursurile Universității,
îndeosebi prelegerile profesorului D.D. Roșca“.[38] Cel mai
mult se apropie însă de Blaga (“frecventam aproape zilnic casa Blaga“, sub pretextul meditațiilor acordate lui
Dorly),[39] care-i și propune să-și schimbe subiectul doctoratului angajat la Liviu Rusu (despre estetica urîtului
ar fi fost) pe „Ideile cosmogonice ale poporului român,
așa cum se oglindesc în folclorul nostru.“[40] Blaga e
imperativ-șăgalnic (Fă-o! Altfel o lucrez eu!“)[41] iar Ecaterina primește cu „entuziasm euforic“ și se înhamă
total. Se înscrie și infirmieră la Crucea Roșie, dar după
trei luni cade „extenuată“.[42] Altfel, e prezentă în viața
culturală a orașului iar în 1945, „sub egida Frontului
Democrației Populare“, ajunge directoarea Liceului de
fete. Pe lîngă săptămînalul Curierul, editat de căpitanul
Anton, înființează un cenaclu (cu Radu Stanca, Doinaș,
Larian-Postolache, I. Ionescu-Silvan) – cărîndu-l și pe
Blaga la o ședință.[43] Se strică – inevitabil – și relațiile
cu Blaga, de care, zice ea, s-a lăsat atrasă datorită „farmecului personal“, dar de care se depărtează din cauza
„neconcordanței gîndirii sale majore cu spiritul istoric al culturii românești.“[44] (Cati-Cati!!!) E mai sigur că
începuse să-l agaseze (peste toate, în viața de Don Juan
a lui Blaga atunci era „momentul Domnița“) că altfel
nu văd de unde o asemenea izbucnire de aprigă gelozie
conceptuală (ca să zic așa) cum e cea relatată de Ecaterina (ar fi folosit într-o zi cuvîntul „stihial“ iar Blaga ar
fi sărit ars, zbierînd: „Îți interzic să folosești un asemenea termen. El aparține unei anumite filosofii /…/ și nu
dau voie nimănui să uzeze de el“).[45] Zică cine ce-o zice,
dar eu n-o cred pe Kate (își controlează greu răutățile și
se vede că are prea multă fiere). Mai stă în Sibiu pînă-n
1969, cînd se mută definitiv în București,[46] dar nu pare
să mai fi scris versuri.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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Idem, p. 183.
Ibidem.
Idem, p. 185.
Ibidem.
Idem, p. 188.
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Idem, p. 228.
Ibidem.
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Așa cel puțin s-ar putea deduce din antologia Cîntecul spiralelor,[47] unde ultima poezie e din 1961 și omagiază plimbarea lui Gagarin printre stele. Firește, titlul
antologiei se potrivește ca nuca-n perete cu spiritul strivit de suferință din poezia Ecaterinei, una în care, cum
zice Liliana, „tristețea, dezolarea, singurătatea, inutilitatea, nevroza constituie note definitorii.“[48] Uite însă
că pe Dumitru Micu l-a „reținut imediat“ cu totul altceva, și anume „plăcerea de a nota grațios priveliști care
încîntă“ și-n care „imaginile sunt vaporoase și punctate
de stări sufletești vag precizate“.[49] Asta n-ar fi de mirare,
de vreme ce „simboliștii sunt modelele indiscutabile“[50]
ale Ecaterinei și însuși Dumitru Micu observă îndată că,
pe fond, e vorba de „o irezistibilă atracție spre melancolie, spre o interiorizare generatoare de insatisfacții, îndoieli și anxietăți.“[51] Are, firește, și Ecaterina melancolii,
dar de drept ea se revendică dintre damnații iremediabil,
dintre cei a căror viață e pusă sub blestem (e cuvîntulcheie al primului volum) și sechestrată strict în suferință
(pe care înclinația spre emfaze și spre oarece retorism
suferitor vrea s-o facă acută absolut). Are pentru asta și
destul argument biografic, așa că nu va fi fost doar o preluare a modelului funebral bacovian (deși acesta apasă
greu). Dar și Ecaterina apasă cît poate pe retorica funestelor, pe dramatica de destin: „Cad clipe de tăcere în apa
răzvrătirii mele…/ Mi-s aripile reci și-avîntul mort cu
ele./ Pustiul nins din mine cu albe flori de vis/ Se zbaten deznădejde ca neguri în abis…// Mi-e frig și întuneric… În hohot sec de vînt/ Își geme lung povara truditul
meu pămînt…/ Blestemul își înfige adînc cuțit în mine,/
Îl simt cum se-nroșește cu stropii calzi din vine…“ (Straniu). Damnația e tot mai rezolută și mai definitivă iar
Ecaterina o prezintă ca pe o sentință destinală: „Ce voi
mai fi, în suflet cu pînze de blestem,/ Pe-o mare de-ntuneric, cu valuri care gem…“ (Neliniști). Biata fată e prinsă
ca o victimă eternă în pura dialectică repetitivă a durerii
și pustiirii interioare: „Și azi… și mîini… ca ieri…/ Cad
gîndurile-mi grele pe lespezi de dureri…/ Se sparg în
suflet trist și mor într-un ungher,/ De doruri risipite în
umbră și mister…“ etc. (Mărturisiri). La așa copleșeală
de suferință, devine de la sine că invocația morții pare
singura soluție: „Cu gura rătăcită pe florile-nghețate/
Îți sorb cu sete-adîncă tot duhul tău de moarte;/ Și cred
că eu sunt moartă și tu ești încă viu,/ Și-ți cer, îl vreau,
e-al meu tot locul din sicriu!“ (Gînduri). De n-ar fi atît
de amarnic lovită, Ecaterina ar avea, într-adevăr, peniță
de nostalgii simboliste murmurate pe arie de tristețuri:
„Prin luminișuri limpezi de zări în asfințit,/ Coboară-n
suflet trist și visului robit/ Tăceri ce-nchid în ele magia
unui gînd,/ Cu farmec cald de basm, în freamăt lin și
blînd“ etc. (Înserare). Programată cum e pe suferință,
face cu ea infuzii delicate, administrînd-o și celor mai
sărbătorești pasteluri: „Se zvîrcolesc în aer, puzderii,
fulgii fini./ Și pomii grei de nea, îmbrobodiți în glugi,/
47. Antologia e cam severă cu cele două volume apărute (Spleen, 1930, Nemesis, 1936), dar deocamdată va trebui să ne bazăm pe
ea, căci n-am dat de volumele propriu-zise. Cam jumătate din cuprinsul ei e acoperit de inedite și poeme recuperate de prin reviste.
48. Liliana Corobca, op. cit.
49. Dumitru Micu, op. cit., p. 7.
50. Liliana Corobca, op. cit.
51. Dumitru Micu, op. cit., p. 8.
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Prin crengi înveșmîntate în țurțuri de lumini,/ Își ațipesc
durerea în freamăt blînd de rugi…“ (Ninge). Altminteri
ar avea mari rezerve de elan, căci are un suflet dispus
la extaze și zboruri: „Mi-e sufletul o stepă cu grele zări
de infinit…/ Îl simt cum se-avîntă în zboru-i rătăcit,/
Rupînd f îșii de nouri, de spații și de astre,/ Prin vastele
tăceri a lumilor albastre…“ etc. (Spleen). Numai că unde
să zboare cînd e închis între pereți fatali de suferință?!
Ar mai zburda și Ecaterina dacă n-ar fi legată definitiv
de „stînca“ durerii și dacă ar putea sparge cercul de fier
al blestemului și damnației. Și ar fi avut cu ce, văzînd ce
elanuri i se strivesc.
La asemenea agresivitate a soartei nu-i de mirare că
al doilea volum o invocă tocmai pe zeița însărcinată cu
ținerea echilibrului între dureri și satisfacții; cumvacumva Ecaterina trebuia să-și răzbune – ori măcar să-și
sublimeze – excesul de injustiție destinală. Dar cine se
poate răzbuna pe propriu-i destin? Dacă așa-i scris, așa
rămîne. Așa și la Ecaterina: tot „marșuri funebre în mine
cîntă“ (Reminiscență). Și cum n-ar cînta cînd lumea nu e
decît epifanie de neant: „Curgi, curgi,/ Sălbatec șuvoi al
vieții,/ În hăuri te-arunci…// Mori,/ Moartea le-ajunge/
Din noapte,/ În albele zori/ Pe toate, pe toate…// Nimic
jos,/ În gînd neîncăput,/ În searbăd tumult,// Nimic sus,/
În veacul răpus…/ Nici îndărăt, nici înainte,/ Viața –
morminte…“ (Stampă). Nici măcar ceasul de taină nu
e unul de miracole, ci tot unul de suferință crudă: „Cînd
trupul e spin, visul e sînge,/ Dorința, jertfă în zarea de
vînt/ Și freamăt…“ (Ceasul de taină…). (Freamăt există,
din loc în loc, la Ecaterina, dar n-are loc de suferință; mai
zvîcnește în cîte-un vers dar e repede năpădit de apele
negre ale durerii). În orice caz se strînge atîta resentiment față cu așa soartă încît Ecaterina ajunge la epigrame
expresioniste ale exasperării: „S-ascunzi rîsul în caverne
de plămîni,/ Scuipînd în al credințelor far;/ Să gemi cu
nervii, arc peste lumi,/ Urlînd în haos-ocean solitar…“
etc. (Durere). Iar peisajul existențial e tot mai cumplit:
„Mă sf îșie tăceri de împietrite lumi…/ Răcoarea lor mă
soarbe din greu adînc de mine,/ Și-n prag uscat de vînturi,
pe margini de genuni,/ Mă năruie durerea în spaimele
alpine…“ (Perspectivă). Normal că la așa cotă compactă
de suferință și injustiție destinală simbolul „civilizației“
cinice absolut nu poate fi decît abatorul: „Abator, sanctuarul umanității carnivore…/ Regat al morții cu stigmatul științei triumfal,/ Într-un oraș cu vedete, lumini
multicolore,/ Cu ploi rafinate, dintr-un cer de opal“ etc.
(Civilizație). Și mai normal e ca Ecaterina să se învîrtă,
ca un satelit bacovian (parc-ar fi o a doua Agatha), pe
aceeași orbită de teme și atitudini.
Poemele strînse de prin reviste și sertare nu-s altfel
(nici chiar cele cu deviație blagiană), căci tot din pustiul
interior și din suferința – acum mai cu metafizică, luată,
destul de caricatural, de la Blaga – pătrunsă în toate se
adapă: „Doamne, de ce-s pline f întînile toate cu-amar,/
Și-agoarele vorbelor tale-s fără de dar?…“ (Obsesie). Cînd
descîntă bacovian, cu atît mai mult expoziția de angoase
e mai terifică: „Frig de temniță grea… pîndă…/ Suflet,
amară osîndă…/ Gînd în scorbură neagră de zare,/ –
Tîlhar la drumul mare…“ etc. (Strigăt). Paradisurile-n
destrămare ce iau tonul din Blaga se bacovianizează și
ele (trecînd peste barbarismele conceptuale injectate de
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Ecaterina): „Cerul apasă încă viu,/ Pe mine, pe tine, ca un
sicriu…// Peste tot, pe unde-mi port delirul,/ Eul meu
reflectă iadul…// Valoarea, melodia îndură exilul,/ Peste
tot, pe unde timpul îți poartă declinul…“ etc. (Poem). Cu
ajutor blagian, sigur că Ecaterina ajunge acum mai ușor
la ceva expresionisme de decalc: „Că bat strigoii în toate
nopțile în ușă;/ Somnul omului îi iad, pîinea cenușă…/
Nu se mai aude zborul lăstunilor, vrăbiilor,/ Ceru-guriii ars de spuza zodiilor…“ etc. (Tată – e chiar dedicată lui
Blaga). Se vede însă și din aceste poeme de strînsură că
Ecaterina ar fi avut și abilitare în extaze, dacă soarta n-ar
fi fost atît de consecvent nedreaptă: „Iubire, înalță-mă
în zări de slavă/ Atît de sus, ca îngerii să vadă/ Un suflet
înflorind ca merii din livadă,/ Cînd dorul arde-n sînge
ca o lavă…“ (Cîntec). Din păcate, toată lumea știe cum e
soarta: crudă. Iar a Ecaterinei cu deosebire. Altminteri,
Ecaterina a făcut confesiune onestă, căci potrivit propriei convingeri „nici o femeie nu scrie decît din nevoia
de confesiune a dramei interioare și aceasta pentru iluzia găsirii unui echilibru, în economia vieții personale.“[52]
Poate că terapia a funcționat.
Mihai Zamfir n-o antologhează în Palatul lui fermecat[53] pe biata Cati; poate nici n-ar fi avut loc de vedetele
prezente acolo, dar îi face totuși nedreptate nici măcar
pomenind-o, deși Ecaterina a scris un lung poem în
proză: Omul din vis[54], făcînd – baremi în acest sens –
performanță. Ce-i drept, doar cam cu asta rămîne, căci
poemele (nu-i, firește, unul singur) se pierd în „meditații“
nesf îrșit de banale (“S-a spus întotdeauna, de unii sau
de alții, că războiul este un rău necesar. /…/ Eroare, profundă eroare în veacul socialului“ – Băutorii de sînge)
sau în însemnări grav-prețioase: „Gîndul se scutură, își
bate aripile, ca un cocoș în revărsatul zorilor. Zori albe
de liniști. Privilegiul unui ceas de luciditate în acest feud
al morții“ etc. (Înserare). Destul de controlat în poemele propriu-zise, cepul prețiozităților ce lustruiesc
banalitățile e acum larg deschis.

Cristian Bădiliţă – Carte poştală
Poem ilustrat de Malvine Mocenco
52. Ecaterina Săndulescu, …Din umbra umbrelor, p. 111.
53. Palatul fermecat, Antologia poemului românesc în proză,
Antologie, prefață și note biobibliografice de Mihai Zamfir, Editura
Minerva, București, 1984.
54. Editura Cartea Românească, București, f.a. /1973/.
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Ion Creangă, un Mitică moldav

Recitindu-l pe marele nostru povestitor de la Humuleşti (vezi volumul Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2011), academicianul Eugen Simion realizează un studiu-sinteză, care
radiografiază critic întreaga operă a humuleşteanului,
de la Amintiri… şi Poveşti până la mustoasele naraţiuni
corozive, încă timid şi insuficient comentate. Publicate
pentru prima oară în 1939, într-un tiraj restrâns (doar
50 de exemplare) şi repuse în circulaţie după 1989, în
fel de fel de ediţii (am găsit de curând într-un anticariat
un volum prefaţat de regretatul Fănuş Neagu şi ilustrat
copios cu imagini „erotice“ de un kitsch ilariant), cele
două poveşti deocheate sunt în sfârşit tratate cu atenţia cuvenită unor creaţii literare de indiscutabilă valoare
estetică. Semnificativ şi cu atât mai convingător mi se
pare gestul reabilitării critice, cu cât aceasta i se datorează, iată, tocmai lui Eugen Simion, intelectual de formaţie academică şi de gust subţire, ale cărui judecăţi au
evidenţiat constant, dincolo de preeminenţa esteticului,
şi importanţa criteriilor morale în evaluarea literaturii.
Astfel, deşi a vorbit în repetate rânduri despre cuminţenia poporului român, considerându-se el însuşi un
reprezentant tipic al „civilizaţiei pudorii“, cum este civilizaţia noastră tradiţională, Eugen Simion a dovedit că
posedă din plin simţul umorului (distribuit cu parcimonie, zice-se, printre academicieni) şi că ştie să se amuze,
asemeni junimiştilor de altădată, de hazul enorm al „ţărăniilor“ licenţioase ale lui Creangă. Motivul amuzamentului îl constituie, bineînţeles, naturaleţea cu care sunt
colportate vorbele spurcate, buruienoase, capacitatea
de a transfigura aşa-numitele „trivialităţi“ (mai exact:
„felii ale realului, acte de existenţă ocultate de morala
comună“) într-o naraţiune cu tâlc, ce pune la zid prostia omenească. În Ionică cel Prost (poreclit şi Irimiea),
de pildă, criticul apreciază imaginaţia epică a povestitorului, care concentrează naraţiunea în jurul unei scene-
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nucleu, de „sex asistat“, pregătită minuţios şi anticipată
de numeroase anecdote intercalate, în maniera consacrată de scrierile aşa-zicând „serioase“. Sau, ca să-l cităm
chiar pe Eugen Simion, valoarea estetică a poveştii lui
Creangă rezultă din faptul că „ferchezuirea“ Catrinei
„la scenă deschisă, cu eroi şi martori“, nu este pur gratuită, ci relevă „o tipologie memorabilă în circumstanţele paradoxale ale existenţei“.
Nu trebuie să sancţionăm însă din punct de vedere artistic ceea ce realitatea, de regulă, infirmă. Fiindcă imaginaţia creatoare a artistului poate închipui fel de fel de
situaţii neverosimile şi „paradoxale“, precum aceea în
care Vasile, bărbatul stupid şi fudul, crezând în naivitatea deşteptului de Ionică cel prost, se oferă să-i arate
„sur le vif“ (după spusa autorului Jurnalului parizian)
cum se petrec lucrurile în patul conjugal şi să-i „împrumute“, spre luare-aminte, nevasta. Or, la fel de „neverosimile“ sunt şi celelalte naraţiuni, în care prezenţa elementului fabulos, ilustrat de abundenţa figurilor demonice, de „draci“ şi de „babe“ funeste, de făpturi ciudate,
cu puteri supranaturale, proiectează „realitatea“ în orizontul mitului şi al simbolurilor universale.
Dealtfel, ideea centrală a cărţii e că literatura humuleşteanului nu se revendică niciodată de la principiile
realismului mimetic, luând spontan chipul şi înfăţişarea „poveştii“, a „basmului“, chiar şi atunci când sursa de
inspiraţie o constituie însăşi viaţa autorului, în Amintiri
din copilărie, adică. Eugen Simion nu subscrie, totuşi,
la opinia lui G. Călinescu (cu toate că, în aproape toate
celelalte privinţe, îi dă dreptate), devenită un loc comun
al exegezei, potrivit căreia Amintirile… („roman al copilăriei“ şi al „copilului universal“) n-ar avea nicio legătură
cu biografia prozatorului. Legătura există, ne avertizează
exegetul, numai că nu e vorba, cum s-ar putea crede, despre o determinare factual-biografică, care să transforme
literatura într-o confesiune banală. La Creangă (scrii-
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tor cu o biografie anostă, dar exemplară, ce ajunge să se
confunde cu „opera“ propriu-zisă) e mai mult decât evident efortul transfigurării – de aceea, pentru a defini mai
exact „genul“ Amintirilor…, în loc de „roman“ (ficţiune
pură) sau de „autobiografie“ (confesiune pură), Eugen
Simion propune termenul mai ambiguu de „autoficţiune“, categorie cuprinzătoare, teoretizată mai cu seamă
în spaţiul francez. Ca şi în Întoarcerea autorului, şi aici
Eugen Simion înţelege nuanţat raporturile dintre biografie şi operă, ca ecuaţie complexă a unor determinări
reciproce, fără preeminenţa vreunuia dintre termeni.
Plasând, aşadar, literatura lui Creangă „dincolo de realism“ (nu însă şi dincolo de „realitate“), autorul prezentului studiu amendează afirmaţiile lui Ibrăileanu referitoare la un presupus caracter nuvelistic al „basmelor“ humuleşteanului. Eugen Simion nu-l consideră pe
duhliul povestitor nici un banal culegător de folclor, nici
un reprezentant al realismului psihologic, cum s-a spus
adesea. Şi asta pentru că „personajele“ lui Creangă nu au
„psihologie“ şi nici identitate estetică realistă, îndeplinind în schimb o funcţie narativă, în cadrul unei structuri actanţiale complexe. Drept urmare, în ciuda argumentaţiei fastidioase, „simbolologul“ Vasile Lovinescu îi
pare criticului mai creditabil decât alţi comentatori, câtă
vreme analizează „poveştile“ lui Creangă din unghiul
motivelor şi structurilor mitice, şi nu după criteriul
verosimilităţii, al adecvării mimetice la realitate. Eugen
Simion se îndoieşte însă, uşor amuzat, de presupusa
intenţionalitate „hermetică“ a prozatorului moldovean,
elogiat drept mare iniţiat în misterele hiperboreene.
Asemeni învăţătorului Zaharia Fărîmă, eroul eliadesc
din Pe strada Mântuleasa, Creangă îi apare criticului
drept un inocent „purtător de simboluri fundamantale“,
care „face proză (ezoterică) fără s-o ştie“, ca monsieur
Jourdain altădată. În fapt, nutrindu-se din seva arhetipurilor şi a simbolurilor universale, graţie caracterului
său trans-istoric şi ambiguităţii semantice, care sugerează existenţa mai multor niveluri de sens (de unde şi
impresia de înşelătoare facilitate), opera humuleşteanului a devenit, în opinia criticului, un pretext ideal pentru ilustrarea validităţii unor metode critice variate, de
la tematism şi psihanaliză până la semiotică şi pragmatică (ţin să amintesc, pour les connaisseurs, eseul piţulian Moş Nichifor perlocuţionarul, publicat la începutul anilor ’90, împreună cu cel despre „glanda pineală“,
în volumul Naveta esenţială). Aceasta e, de altminteri,
dovada cea mai sigură a clasicizării. Pentru că numai
operele clasice rămân mereu vii, peste mode şi timp.
Autorul lucrării de faţă dezamorsează, cu academică
eleganţă, conflictul interpretărilor, dând fiecărui comentator ce i se cuvine, cu dreaptă şi nepărtinitoare judecată.
Ca atare, deşi îi recunoaşte, corect, meritul de a fi intuit
caracterul epopeic, de „măreaţă naivitate“, al operei lui
Creangă („Homer al nostru“), Eugen Simion îi mai reproşează amfitrionului de la „Viaţa românească“ maniheismul lecturii în grilă sociologică, din perspectiva căreia
ar trebui să considerăm reuşite numai textele inspirate
din viaţa satului, pe când celelalte, în care Creangă se
doreşte un cronicar al vieţii urbane, ar fi inevitabil sortite eşecului. Or, recitind Popa Duhu, bucata incriminată drept lipsită de gust (mahalagească) şi de valoare,
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criticul găseşte suficiente motive de satisfacţie estetică,
dovadă că între „ţăran“ şi „târgovăţ“ nu e aşa mare diferenţă. Popa Duhu ar fi, prin urmare, nu atât un produs
sui generis al mahalalei, cât „un individ cu o psihologie
mai complicată“ (lucru cu totul neobişnuit la un povestitor sapienţial, care vede doar arhetipuri şi vorbeşte în
maxime), „un tip original de misionar ortodox de provincie, cu autentică vocaţie religioasă, spirit conflictual şi pitoresc, slobod la gură şi imprevizibil“. Dealtfel
– observă cu fineţe Eugen Simion, înlăturând pentru
prima oară o persistentă prejudecată –, oraşul n-a făcut
din Creangă un „târgovăţ“ şi un mahalagiu, ci i-a inoculat, prin diverşi mesageri (Eminescu, cercul de la Junimea), „dorinţa de a fi scriitor“, modelându-i totodată o
conştiinţă artistică pe care humuleşteanul, de rămânea
în satul natal, mai mult ca sigur n-ar fi avut-o.
Privind lucrurile în lumina aceasta, dialogul dintre narator şi „cugetul“ său, cu binecunoscuta „punere în temă“
din Amintiri… şi cu digresiunile lirice taxate prompt de
majoritatea exegeţilor (Călinescu se amuza pe seama
amintirii „ţâţei“ materne), îşi află o surprinzătoare justificare estetică, împăcând pe „ţăran“ cu „târgovăţul“ din
mahalaua Ţicăului. În altă ordine de idei, copilăria se
configurează, pentru naratorul din Amintiri, nu atât ca
un timp auroral, privilegiat, cât ca un spaţiu imaginar
(„o ţară imaginară“, spune Eugen Simion), al memoriei
fericite, cu liota de copii gravitând în jurul Smarandei,
mama „ahotnică“, ipostaziată ca „mit central“ (merită
menţionat pentru chestiunea în cauză – i.e., spaţializarea timpului devenit imagine pe ecranul memoriei –
studiul din anii ’80 al ieşeanului Ioan Holban). Scriinduşi opera, crede Eugen Simion, „moralistul“ din Humuleşti ar fi putut spune, ca şi Montaigne: „Je suis moimême la matière de mon livre“.
Spirit echilibrat şi extrem de atent la nuanţe, criticulacademician nu poate fi de acord cu opinia junimiştilor,
conform căreia Creangă ar fi doar un „creator de limbă“
şi un „talent primitiv şi necioplit“ (deşi Maiorescu îl plasează în trena unei serii ilustre, lângă Flaubert, Dickens
şi Turgheniev), după cum nu pare încântat nici de exagerările acelor exegeţi care au văzut în autorul Soacrei
cu trei nurori un artist decadent şi estetizant, din familia lui Mallarmé sau Mateiu Caragiale. Pentru Eugen
Simion, Creangă nu-i un talent ci, mai întâi de toate, o
„natură“, un „bivol de geniu“, cum zicea Călinescu, şi, abia
în al doilea rând, un moralist jovial înclinat spre o anumită cruzime – dar nu atât din răutate (humuleşteanul
nu-i un satiric, cu toată stăruinţa depusă de Zoe Dumitrescu Buşulenga spre a ne convinge de acest lucru), cât
dintr-un simţ critic (şi, mai cu seamă, autocritic) exagerat. Spirit jovial, deprins să celebreze plăcerile firii, şi
nu să le sancţioneze cu năduf de predicator, autorul lui
Moş Nichifor Coţcariul este, cum bine observa acelaşi
Călinescu, un umanist jovial, a cărui „cruzime“ n-are
nimic în comun cu viziunile teratologice ale artiştilor
blestemaţi, torturaţi de angoasă. Are perfectă dreptate
Eugen Simion atunci când constată, în capitolul intitulat Demonologia lui Creangă. Draci şi babe specialiste
în „drăcării“ (contribuţie originală în bibliografia critică), caracterul benign-moralizator al „dialogului“ cu
lumea de dincolo.
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Nu întâmplător, pentru că iau de obicei înfăţişare de
animal (ied, bivol) şi întruchipează prostia, sugerând o
degradare a omenescului, „dracii“ lui Creangă stârnesc
mai curând râsul decât spaima. Mai diabolice sunt femeile (toate înzestrate de la natură măcar cu o coastă de
drac), îndeosebi cele sterile şi îmbătrânite în rele, babele,
invariabil „infernale“. E drept, în opera humuleşteanului
nici tinerelele nu-s uşă de biserică – în Povestea lui Stan
Păţitul, de exemplu, oricât ar fi de ticăloasă, codoaşa de
babă are totuşi o scuză, pentru că femeia pe care trebuia s-o păcălească cedează imediat, fără a se lăsa prea
mult ispitită. Oricum, în ierarhia răului, pe primul loc
s-ar situa „Talpa Iadului“, fiinţă de groază, sălăşluind,
cum îi spune şi numele, undeva în adâncuri, acolo unde
Chirică (diavolul bun, asemănător în multe privinţe cu
Aghiuţă al lui Caragiale din Kir Ianulea) o duce, scăpând lumea de pacoste, pe bătrâna codoaşă din Povestea
lui Stan Păţitul. Nu-i de mirare că, de la condiţia negativă, de personificare a răului absolut (în Povestea porcului apare la final „stăpâna din umbră de la palatul lui
Făt Frumos“, care se vădeşte a fi „o babă apocaliptică,
sinteză de forţe malefice“, „hârca“, numită şi „pohoaţa
de babă“, „viespea care înălbise pe dracul“ etc.), „Talpa
Iadului“ se metamorfozează finalmente într-un agent
al binelui, cu simţ practic, ca „potângul de babă“ ce-l
învaţă pe ţăranul „măscărăgios“ din Povestea poveştilor cum să obţină profit de pe urma ştiuleţilor binecuvântaţi de Hristos şi de Sfântul Petrea. Eugen Simion
crede însă că baba din buruienoasa poveste e „personajul cel mai apropiat de lumea diavolească“, şi asta deoarece simţul practic al hoaştei se vede asimilat meşteşugului divinaţiei, din perspectiva căruia afirmaţia „pe
unde culege dracul surcele, eu am tăiat lemne“ capătă
alt sens, dezvăluind „legăturile ei cu forţele oculte ale
universului“. Contaminat un pic de fanteziile hermeneutice ale guenonistului Vasile Lovinescu, academicianul înclină să considere „potângul“ din „coroziva“ lui
Creangă o babă „iniţiată în mistere“, ce „ştie bine mersul lumii şi prevede viitorul“. Cum? Simplu: punând la
treabă „ştiuletele“ în care ar trebui să vedem un… simbol cosmic (sic!).
Dar, cu toată seriozitatea impusă de dificultatea excursului hermeneutic prin arcanele textului, Eugen Simion
ştie să schimbe registrul şi să se amuze, cu ironie subţire, atunci când ia în vizor babe nevinovate, sau, oricum, mai puţin „infernale“, ca nevasta „coţcariului“ de
Nechifor – care nu-i chiar cu totul „babă“, de vreme ce
n-a depăşit cu mult vârsta de 40 de ani, cum se zice în
text. Criticul o compătimeşte un pic, constatând vigoarea cu care o probozeşte harabagiul („mucegaiul de
babă“, „hleabul de baba mea, de acasă“), de dragul „giupâneşichii“ Malca. Compătimirea nu-i însă a unui moralist încruntat, ci a unui înţelept ce acceptă greşala (la o
adică, chiar adulterul), ca ingredient obligatoriu în ecuaţia naturii umane. Şi apoi, cum să-l condamni pe bietul
harabagiu, se întreabă criticul, când vezi că, după noaptea cea cu păcat, voios nevoie mare, începe să-şi laude
„baba“ lui de acasă?
Capitolul consacrat nuvelei (apreciată entuziast drept
„o capodoperă de ambiguitate şi de gasconerie fină, de
artă a aluziei şi a echivocului“) răstoarnă perspectiva
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călinesciană, ce reţinea doar „comedia limbajului“ şi
mişcarea circulară de automatisme, specifică literaturii „de atmosferă“. Eugen Simion respinge şi interpretarea în grilă îngust moralizatoare, care l-a determinat pe
Valeriu Cristea (citat la tot pasul pentru meritele Dicţionarului său) să pună la zid comportamentul harabagiului bârfitor, blamabil pentru „lipsa de caracter“. În apărarea acestui „Mitică moldav“, cum îl numeşte adesea,
meşter în arta seducţiei (care nu-i, aici, decât „o dichisită artă a divagaţiei şi aluziei“), criticul invocă principiul adecvării la situaţie, menit a relativiza punctul de
vedere moral. Ca atare, conchide autorul prezentului
studiu, apărător al autonomiei esteticului, Moş Nichifor
merită să fie iertat, pentru că „umflă“ doar „din motive
tactice critica lui la adresa sterilităţii şi răutăţii“ nevestei,
fără a fi cu adevărat convins de ceea ce spune – dovadă
vorbele bune adresate a doua zi „băbătiei“ de acasă.
Pagini doldora de observaţii provocatoare sunt dedicate, mai apoi, Poveştii lui Harap Alb – socotită, just, cel
mai complex şi original „basm“ din opera lui Creangă
(„efortul compoziţiei“ s-ar trăda prin amestecul bine
dozat de umor şi duioşie – atât de aspru criticat îndeobşte!). Într-o secţiune aparte a cărţii sunt analizate şi
„povestirile didactice“, care l-au făcut pe Creangă celebru, mai întâi, ca autor de manuale. Dintre toate, criticului i se pare suprainterpretată modesta naraţiune moralizatoare Povestea unui om leneş, în care spiritul pragmatic al obştii se vede sancţionat pe motiv că ar contribui la instituirea prin „purificare etică“ a unui „sat totalitar“ (Valeriu Cristea), în care lenea e o formă autohtonă de greaţă existenţială, leneşul dovedindu-se a fi
nu un parazit odios, ci „un filosof consecvent al inacţiunii“ (Cornel Regman), „un spirit contemplativ, oropsit de o lume în plin delir activist“ (Vasile Lovinescu).
Or, dacă e adevărat că povestitorul moldovean nu-i un
culegător de folclor, apoi, am văzut deja, nici a „decadent“ sau „existenţialist“ nu calcă, cu toate „cruzimile“
lui (opţiunea pentru pluralul „cruzimi“ sugerează în mod
vădit natura tranzitorie a unei asemenea atitudini). Prin
urmare, conchide cu înţelepciune criticul academician,
nu de Kafka sau de Mateiu Caragiale trebuie să-l apropiem pe Creangă, ci de Neculce, cum bine zicea cândva
bătrâniciosul Iorgu Iordan.
Interpretarea lui Creangă a fost şi este o probă dificilă
pentru orice critic. Nici Maiorescu şi nici Lovinescu,
cărturari de toată isprava, n-au izbutit s-o treacă. Mai
norocos a fost „petulantul“ Călinescu, căruia Eugen
Simion a reuşit, peste timp, să-i continue gândul, confruntând mereu afirmaţiile „magistrului“ cu cele mai
notabile repere ale exegezei de până azi. Prin originalitatea interpretărilor „pe text“ şi prin caracterul său
cuprinzător, de sinteză, volumul de faţă îl readuce la
viaţă în chip neaşteptat pe genialul humuleştean, întrun moment când îl credeam definitiv pierdut în lumea
de dincolo, a duhurilor fără formă şi chip, a mumiilor clasicizate. Graţie lui Eugen Simion, Creangă e din
nou printre noi, în ipostaza credibilă de moralist jovial
şi crud. Însă crud, ca şi exegetul său, cu omenească
măsură.

Eseu

Ioan HOLBAN

Ş

VIRGIL MAZILESCU

„şi după ce am inventat poezia într-o încăpere clandestină
din adâncul pământurilor sterpe – curajul şi puterea (omenească) s-au topit ca aburul/ şi altceva în afară de faptul că
m-am născut şi că trăiesc şi că probabil voi muri cutremurându-mă (ceea ce de altfel am vrut să spun şi acum doi ani
şi acum trei ani de zile) deocamdată vai nu pot spune/ îmi
reiau prin urmare vechea limbă: începând chiar din clipa
de faţă o sucesc o mângâi o bat cu sete, dar sintagmele
stranii în care (se spunea că) sufletul meu doarme ca întro vizuină pierdută nu mă mai ademenesc degetele subţiri care vor săpa canale-n pădure şi se vor întoarce acolo
mereu şi vor intra încetul cu încetul în putrefacţie? degetele
subţiri nu mă mai tulbură“ (prefaţă). Aceasta a fost soarta
fiecărui poet adevărat de la noi, vreme de aproape jumătate
de secol; fiecare a vrut să se reinventeze, să se nască, adică,
odată cu inventarea poeziei într-o încăpere clandestină din
adâncul pământurilor sterpe, într-un dublu limbaj, subversiv, căutând „oaza“ expresiei libere a fiinţei şi textului.
Asta au făcut Nicolae Labiş, apoi, Nichita Stănescu, Ana
Blandiana, Adrian Popescu, Cezar Ivănescu, Mircea Ciobanu, Virgil Mazilescu în volumele Versuri (1968), Fragmente din regiunea de odinioară (1972), Va fi linişte,
va fi seară (1979). Guillaume poetul şi administratorul
(1981), Întoarcerea lui immanuel (1991), Poezii (1996),
Semne ascetice (2001), Opere (2003).
Prefaţă, textul care deschide, inspirat, ediţia din 1996,
îngrijită de Mircea Ciobanu, nu e o artă poetică în felul
clasicilor, ci o poziţionare a fiinţei faţă de sine şi de lumea
unde se nevoieşte asemeni călugărului în pustie; nu timpul
pierdut caută acolo poetul, ci spaţiul-timp de dincolo de
pământurile sterpe: vechea limbă, cu sintagmele sale stranii, a sufletului dormind în „vizuina pierdută“, în povestea celor vii, dar încă nenăscuţi: „o! poveste a celor vii „a
celor încă nenăscuţi“ – şi astfel bucată/ cu bucată mi-au
alcătuit existenţa./ ureche de câine întinsă în zori pe trei
tobe. lângă perdeaua/ care se ridică. să lovesc repede tot
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mai repede/ până sunt eu însumi lovit peste fălci: iată (s-ar
zice) un privilegiu/ să pun curse şoarecilor din cămară, să
pun curse vântului negru/ câmpiei luminilor reci instinctului rece. să deschid/ ochii. exact în clipa în care nimeni nu
se mai aştepta“ (sfârşitul anotimpului). Acel spaţiu-timp
al originii capătă, în poezia lui Virgil Mazilescu, funcţiile
unei metafore obsedante: îl numeşte altă configuraţie întrun poem precum cuvintele unui prieten, dar explică deîndată, savant, într-o notă de subsol, „adică într-o altă lume
şi într-un alt vis“, alteori, îi spune groapă comună, în sfârşit, acel „dincolo“ e steaua vega unde dă întâlnire lui beatrice, îmbrăcat cu o haină „albă simplă uşoară“, uitând toate
lucrurile frumoase de la naştere, când va fi venit pe pământurile sterpe: „te rog beatrice să ne întâlnim/ te rog şi n-ar
trebui să te rog/ mâine seară în steaua vega/ îmbrăcat cu
o haină albă simplă uşoară/ fără cravată fără să-mi amintesc/ versuri sau alte lucruri frumoase din naştere/ simplu pe măsura hainei mele/ voi coborî din tramvaiul 709/
cu o flacără la butonieră/ cu un pui de şopârlă în palmă/
să mă poţi recunoaşte imediat/ te rog beatrice te rog beatrice te rog/ la ce oră omenească vei vrea/ mâine seară în
steaua vega“ (te rog beatrice să ne întâlnim). Ceea ce
caută poetul acolo, în altă configuraţie, în groapa comună
ori pe steaua vega, se adună în sintagma mereu repetată
altă lume şi alt vis: ce va fi însemnând, cu adevărat, acea
zonă a tuturor superbiilor, spune poetul o singură dată în
alexandria: iată cântecul poetului de atunci şi de acolo,
din altă lume şi din alt vis: „m-am visat azi-noapte în oraşul alexandria/ grecii de la periferie demni urmaşi ai vechilor greci/ îmi datorau recunoştinţă şi multe drahme/ grecii
toţi ar fi trecut pentru mine mediterana/ m-am visat întro clădire albă şi dărăpănată – orb la o masă/ în cafeneaua
prin care au îmbătrânit fără să prindă de veste/ şi câinii brutarului ianni şi orgoliul lui konstantinos/ p kavafis (poet cu
faimă)/ şi toate câte mai pot să îmbătrânească într-urs mare
oraş/ ca alexandria într-o clădire albă dărăpănată/ propriHYPERION
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etarul/ unui milion de cheiţe ruginite/ părul mi-l mângâi
printre lacrimi/ cu ochii mei albaştri ai început să te joci/
fără grabă şi fără prea multă cruzime/ la noapte la noapte
în oraşul alexandria“.
Virgil Mazilescu este, poate, poetul cel mai apropiat paradigmei de sensibilitate a generaţiei anilor ’70, cu tinerii săi
„bărboşi şi pletoşi“, visând muzică şi îngeri cu aripi negre:
el este liderul acelor „tineri un pic prea exaltaţi, din anii
’70,/ pătrunşi, hipnotizaţi de lumea de dincolo,/ strecurându-se printre colţii lumii de-aici“, cum îi „vedea“, întrun poem din Inedite – 2007, colegul său de generaţie,
Adrian Popescu: astfel, la Virgil Mazilescu, într-o postumă:
„zice tânărul cu ghitara: milostive doamne/ ajută-mă să-mi
trăiesc viaţa/ ce frumos era pe vremuri o! nu prea de mult/
prin parcuri pluteau corăbii/ deasupra corăbiilor plutea
luna/ doamne zice tânărul de la tobă/ doamne zice tânărul
de la contrabas/ doamne zice tânărul cu trompeta/ milostive doamne/ parcă ar fi confiscat toată durerea lumii/ tinerii pletoşi şi bărboşi/ îngerii cu aripi negre“.
Are dreptate Al. Cistelecan să observe faptul că „poezia lui Virgil Mazilescu a intrat tot mai adânc în ontologic, atingând substratul de spaimă al existenţei poetice“;
în fond, substratul de spaimă al existenţei poetice e un alt
fel de a-i spune spaţiului-timp, de a numi acea altă lume şi
acel alt vis pe care le caută poetul cu înfrigurare, într-o stare
de permanentă alertă. Pe de altă parte, Valeriu Cristea îşi
asumă ceea ce el numeşte un supra-limbaj de efluvii: „Nu
ştiu ce spune poetul în cutare sau cutare poezie, şi nici nu
mă interesează pentru că el vorbeşte pentru sine, dar dincolo de cântecul lexical e un cântec fără cuvinte, cu care
mă înfrăţesc spontan, un supra-limbaj de efluvii, pe care-l
înţeleg dintr-o dată ca pe o revelaţie“. Substratul de spaimă
al existenţei poetice, cântecul fără cuvinte trimit poezia lui
Virgil Mazilescu la originile lirismului, pe care alt coleg de
generaţie, Cezar Ivănescu, le regăsea citind din Eminescu:
„Când citeşti din Eminescu – mărturisea poetul Baaadului lui Lucian Vasiliu –, simţi fluidul creaţiei cum te trimite
la o epocă mitică, în care poezia era şi muzică, şi religie, şi
povestire şi îngânare de vorbe magice, te trimite automat
la acel spaţiu de la începutul timpurilor“: epoca mitică din
spaţiul de la începutul timpurilor este acea altă configuraţie pe care Virgil Mazilescu o caută vorbind pentru sine,
într-un flux al conştiinţei poetice, într-un monolog interior aparent fluid, fără relief şi fără repere.
Poezia din Va fi linişte, va fi seară sau Guillaume poetul
şi administratorul descrie, însă, o cale, desparte lumea
pământurilor sterpe chiar dacă nu în dicotomii explicite,
se însoţeşte de câteva figuri lirice cu o mare forţă de sugestie în structura foarte elaborată, în fond, a textelor: arpentorul („micuţului franz kafka“, mereu invocat), toboşarul şi immanuel conduc un alai, nu dionisiac, ci al fantasmelor tărâmului de dincolo, din substratul de spaimă, de
care vorbea Al. Cistelecan, din cântecul fără cuvinte, cum
îi spune Valeriu Cristea, din spaţiul de la începutul timpurilor al lui Cezar Ivănescu. Arpentorul care trebuie să pună
ordine, prin măsurători precise, în viaţa „întrucâtva insesizabilă“ şi toboşarul unei fanfare „stinse“ (nimic mai străin
liricii lui Virgil Mazilescu decât sunetul alămurilor unei
fanfare: de aceea e stinsă, şoapta e a poeziei) dobândesc
şi un nume: immanuel, străinul care descrie multe peisaje
înlăcrimate: „cu vorbe care ştiu să păşească străinul acesta
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ne-a descris mai/ multe peisaje înlăcrimate. a spus că un şal
plutind peste prăpastie pare uneori un joc părăsit la căderea întunericului sau o/ boală foarte umilă./ dar priviţi o
priviţi: cămaşa lui este de argint. şi lungit lângă el/ soarele
îşi aduce aminte cu multă smerenie. veseliţi-vă dragilor/
căci s-a întors immanuel“ (întoarcerea lui immanuel).
Acestea sunt figurile alaiului, ale „detaşamentului“ cu fantasme, condus de un „scamator al plimbărilor“, cu chivără
de mucava – guillaume călare pe propria sa imagine.
Alaiul lui guillaume poetul şi administratorul este alternativa pământurilor sterpe unde locuiesc oameni care
ştiu limpede să prezinte lucrurile: fantasmele – ruşinea şi
spaima noastră – şi alţii, într-un raport tensional ascuns,
foarte puternic, însă: „cât de limpede ştiu unii să prezinte
lucrurile – chiar şi pe cele/ de mult mai mică importanţă ei
reuşesc într-adevăr/ să ni le facă inteligibile şi foarte foarte
dragi/ astfel că în prezenţa lor totul capătă (cum îndeobşte se zice)/ aureola serenităţii – ei sunt mândria şi oglinda
lumii/ şi alţii care confundă floarea de cactus cu înţepătura/ zilelor ploioase alţii/ care trec uneori pe stradă fără
să-şi recunoască prietenii/ şi murmură bună dimineaţa
bună ziua bună seara când intră/ în debitul de tutun ca să
cumpere becuri electrice doamne/ etc. doamne etc. ei sunt
ruşinea şi sunt spaima noastră“. Lumea celor care ştiu limpede să prezinte lucrurile, a celor care se leagănă în ştreangul zilei îi face greaţă lui guillaume poetul şi administratorul altei configuraţii, altei lumi şi altui vis: „ei au lumea lor
şi lumea asta a lor îmi face greaţă/ şi chiar cu o cutie goală
de conserve în gură sunt gata să urlu/ şi chiar cu o bombă
în măduva şirei spinării sunt gata să urlu/ că au lumea lor
şi că lumea asta a lor îmi face greaţă“ (satov).
Într-o altă ordine, poezia lui Virgil Mazilescu (versuri şi
poeme în proză) caută, prin poveştile „pentru ştefana“,
de pildă, un refugiu în lumea îngerilor, iar, în perspectiva
expresiei lirice, o simplitate plină de respect: „un zâmbet ca un cui violaceu în palmă după ce am părăsit pentru o vreme arta înaltă a descrierii. întunericul viaţa noastră fără/ braţe (emblema coboară pe fluviul drag) lecţia
mea: o tu simplitate plină de respect“ (lecţia mea: o tu
simplitate). Aceasta e poezia (re)inventată într-o încăpere
clandestină din adâncul pământurilor sterpe: lumea, opusul ei, e a galbenului agresiv, dar nu galbenul luminii, ci al
putrefacţiei, al stelelor reci, bolii şi stingerii: cerul galben,
magazia vopsită în galben, staţia terminus care se află pe
o bucată de piele galbenă, lângă cuier, într-o galbenă aşezare de oameni – acesta e peisajul pe care îl lasă în urmă
alaiul arpentorului, al toboşarului din fanfara stinsă, al lui
immanuel şi al lui guillaume călare pe propria sa imagine:
„câmpie bolnavă. ţară necunoscută. galbenă aşezare/ de
oameni./ penaj al corbului. sare a pământului. primăvara şi
vara/ toamna şi din nou toamna. un trup calcinat./ o voce
din alte vremuri./ s-a născut şi a văzut. a văzut şi a plecat./ a plecat departe./ la cei morţi s-a dus. la cei de neînfrânt a fost./ în patru labe s-a întors“ (trei). Vechea limbă
a poeziei, (re)descoperită într-o vizuină pierdută e a celui
care priveşte fără să ne vadă, pe grila eminesciană a privirii opuse vederii; astfel, într-un poem pur şi simplu frumos: „ce-i spune un perete altui perete când se-ntâlnesc
la colţ/ ce-i spune tristeţea mea broaştei care se leagănă se
leagănă/ ce faci dragostea mea dacă refuz şi acum să vorbesc/ ce frumoasă toamnă ce despărţire ce înviere“.

Eseu

Constantin COROIU

Convorbiri înaintea despărţirii

C

Ca şi romanul „Ravelstein“, convorbirile lui Norman Manea
cu Saul Bellow, puse sub titlul mai mult decât sugestiv „Înaintea despărţirii“ au avut loc la crepusculul marelui scriitor american. În treacăt fie spus, din punct de vedere estetic, romanul amintit este aproape un eşec, mai ales dacă îl
raportăm la nivelul întregii opere a celui ce a scris „Darul
lui Humboldt“. În cazul marilor scriitori – e un truism –
eşecurile sunt receptate altfel decât la un autor de pluton.
Cât priveşte faptul că e şi un roman a clef, aşa cum unii
comentatori au observat, avem în dialogurile romancierului cu Norman Manea încă o confirmare. La un moment
dat, Saul Bellow îl evocă, fie şi succint, pe Mircea Eliade.
Rugat de Norman Manea să-i „povestească“ despre „omul
Mircea Eliade“, pe care scriitorul român nu l-a cunoscut
decât indirect, auzind doar din relatările altora că istoricul religiilor „era un om foarte blând, cultivat, fermecător“,
el îl caracterizează astfel: „Da, aşa era. Însă încerca să ia un
alt chip pentru fiecare – şi reuşea. Se pricepea destul de
bine să pară un democrat autentic şi un cărturar, ba chiar
un gentleman, dar nu era lipsit de defecte. Încerca din răsputeri să pară un cărturar angelic, însă mie mi-a fost foarte
clar că avea alte interese, că legătura lui cu adepţii lui Jung
nu s-a bazat doar pe considerente psihologice sau antropologice, ci pe o anumită conexiune cu Jung antisemitul. Oricum, aşa se vedea el pe sine, sunt sigur de asta. Nu era exact
ceea ce părea, juca anumite roluri. Nu ştiu nici eu prea clar
ce voia. Desigur, am aflat că susţinuse Garda de Fier şi că
era un suporter al fascismului în România…“
În această schiţă de portret al lui Eliade, cel real – în viziunea lui Saul Bellow –, sunt evidente similitudini cu personajul Radu Grielescu din romanul „Ravelstein“, în care
numai cine n-a vrut nu a văzut că este proiecţia savantului
român. Pe de altă parte, Norman Manea are dreptate când
afirmă în eseul ce prefaţează dialogul în patru părţi înscris
în proiectul Words & Images: „A ne gândi la Mircea Eliade
în acest context înseamnă să ne gândim la cineva care ori-
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cât ar fi inspirat portretul lui Grielescu nu poate fi judecat
doar pe baza descrierii romancierului“. Fireşte, nimeni nu
poate fi judecat pe baza unei scrieri care este – nu-i aşa? –
o ficţiune. Nu împărtăşesc însă întru totul o altă opinie a lui
Norman Manea: „Dezbaterile în jurul romanului <<Ravelstein>> în România au fost adesea sterile şi înşelătoare. Un
efort inutil de a stabili corespondenţe între ficţune şi unele
fapte istorice…“. Dar precizează imediat: „Chiar şi fără a
oferi un portret real al lui Eliade, romanul lui Bellow ne
invită să medităm la un fenomen întâlnit deja. Imaginea
intelectualului care <<îşi înalţă glasul>> în favoarea răului în momente istorice decisive nu se limitează, după cum
bine ştim, la Eliade sau la Nae Ionescu, la România sau la
extremismul de dreapta“.
La urma urmelor, dacă aşa stau lucrurile – şi aşa stau! – de
ce dezbaterile din România privind romanul „Ravelstein“,
chiar şi numai ca pură ficţiune, ar fi, ar fi fost inutile? În
fond, cartea a oferit un bun prilej de dezbatere cel puţin
utilă. Ba, mă tem că poate tocmai aceasta – de nu cumva
numai aceasta – este calitatea de netăgăduit a romanului.
Altminteri, şi cu Ravelstein, marele scriitor nu se dezminte
şi caracterizarea pe care i-o face criticul american Robert
Boyers, citat de Norman Manea în eseul introductiv al cărţii – „Gânduri despre Saul Bellow“ – mi se pare cu atât mai
definitorie: „Participant şi ţintă în bătăliile culturii din anii
60-70, cum a rămas şi în anii din urmă, el li se părea, pur şi
simplu, celor mai mulţi scriitori şi oameni de litere, dincolo
de zgomotul şi furia pe care le generase, cel mai bun scriitor american al ultimei jumătăţi de secol… A fost nu doar
cel mai împlinit dintre scriitorii noştri, ci şi cel mai aventuros. Romanele sale trec de la realismul melancolic la fantezia intelectuală, de la fabula morală la peregrinarea picarescă, de la comedia de moravuri la satira reală. Darul era
deopotrivă de a anima idei şi a crea spectacol. Personajele
sale sunt uneori desenate cu cea mai tandră afecţiune, alteori cu venin pur“.
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Înaintea despărţirii are loc, de fapt, o întâlnire şi un dialog – cum să zic?! – la vârf. Se confruntă, se completează
reciproc doi scriitori din generaţii diferite, dar şi doi rafinaţi
intelectuali, două conştiinţe. Temele abordate, dacă le pot
numi astfel, sunt diverse. Nu lipseşte cea a evreităţii văzută
în contexte şi din perspective diferite: istorice, geografice,
psihologice, chiar psihanalitice sau culturale (un exemplu:
condiţia limbii idiş). Mărturisirile, evocările sunt nu o dată
tulburătoare. Povestea familiei lui Saul Bellow este, în ordine
existenţială, de un dramatism care îi conferă şi o anumită
valoare simbolică. Părinţii – Abraham şi Liza – emigrează
în 1913 din Rusia, unde „au fost fericiţi împreună“. Tatăl
părăseşte imperialul Sankt Petersburg, care după patru ani
avea să treacă prin focul Revoluţiei, luând cu el ziare ruseşti
„în alfabetul rusesc, tipărite pe hârtie verde“, pe care apoi le
va păstra încuiate într-un birou, ca pe nişte trofee „misterioase“ din lumea pe care o părăsise. Pe continentul american, familia Bellow duce o viaţă grea, încât – relatează
acum octogenarul Saul – „mama ne povestea cum căzuse
din rai“. O femeie frumoasă care nu s-a adaptat niciodată
la mediul şi modul de viaţă din Lumea Nouă, rămânândui să trăiască numai cu nădejdea că totul va fi recuperat de
copiii săi. Ceva, dacă nu cea mai mare parte, din sufletul şi
din visurile sale rămăseseră pentru totdeauna în Rusia, de
unde mai primea doar scrisori. Destine, repet, emblematice prin dramatismul lor pentru destinul zbuciumat, tragic, unic, al unui popor. Aş nota aici ceea ce aparent ar putea
fi luat ca o digresiune. Nimeni, în afară de ruşi fireşte, nu a
comunicat vreodată atât de profund cu abisalul şi imprevizibilul suflet rusesc precum evreii. Evreii ruşi au dus peste
tot unde i-au purtat vânturile nemiloase ale istoriei mesajul marii arte, marii literaturi şi culturi ruse, pe care le-au
înţeles, le-au tălmăcit şi nu o dată le-au edificat ca nimeni
alţii. Norman Manea aduce în discuţie problema limbii idiş
(care se predă totuşi şi astăzi la Harvard) vorbită de evreii
din generaţia părinţilor scriitorului american. O vede ca
expresia unui „anume tip de sensibilitate“. La rândul său,
creatorul lui „Herzog“ constată cu mâhnire: „Este o mare
pierdere. O combinaţie de sensibilitate rusească şi evreiască, zic eu. Evreii preţuiau foarte mult emotivitatea ruşilor. Atât timp cât ea nu se transformă în crimă…Aveau un
anumit simţ al muzicii. Şi apoi, ruşii erau cei cu care negociau zilnic. Ştiau multe despre ei“.
După ce la o vârstă fragedă citeşte Noul Testament care l-a
„emoţionat enorm“, tânărul Saul Bellow, atins de frisonul
revoluţionar, este printre cei ce citesc „Istoria Revoluţiei“ a
lui Troţki (un evreu care îşi nega evreitatea), o carte care, îi
relarează lui Norman Manea – „a avut o mare influenţă în
unele oraşe americane, iar Chicago (unde a locuit cu familia sa – nota mea) a fost unul dintre ele“.Împotriva voinţei tatălui său îl citeşte şi pe Lenin, ceea ce „crea conflicte
în casă“. Deosebit de interesante mi s-au părut amintirile
privind atmosfera culturală şi politică din America anilor
20: „Mulţi evrei ruşi din Statele Unite, fie din motive sentimentale, fie din oportunism, chiar dacă nu erau radicali
de fapt, au profitat de fascinaţia pentru marxismul revoluţionar din Rusia, pentru că aducea Rusia pe prima pagină a
ziarelor. Ei aveau un trecut acolo, deveneau un fel de autoritate în domeniu, ceea ce altminteri n-ar fi avut cum să
se întâmple./ Tata mi-a interzis toate acestea. Când am
adus acasă musafiri, mai ales oameni care veneau din Uni-
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unea Sovietică, tineri americani care lucraseră câte ceva pe
acolo, i-a făcut să se simtă foarte prost. <<Habar n-aveţi de
Rusia. Habar n-aveţi ce se întâmplă acolo, de fapt>>. Avea
dreptate. Dar eu mă simţeam ruşinat că e atât de reacţionar“. Mai mult, foarte tânărul Saul Bellow pleacă în Mexic,
împreună cu un prieten, pentru a-l cunoaşte direct şi a discuta cu Lev Troţki. Plăteşte călătoria cu banii de pe o asigurare (500 de dolari) lăsaţi de mama sa care murise răpusă de
cancer. Ajunşi acasă la marele ideolog al Revoluţiei, unde se
dau drept ziarişti, li se spune că Troţki este la spital: „Am
cerut să-l vedem pe Troţki (la spital – nota mea). Cineva
ne-a deschis o uşă: <<Uite-l înăuntru>>. Am intrat şi l-am
văzut. Tocmai murise. Fusese asasinat chiar în acea dimineaţă. Era acoperit de sânge şi bandaje însângerate, avea
sânge închegat în barba albă“. Deşi locuinţa lui Troţki era o
adevărată cazemată, în ea a putut pătrunde totuşi un individ care l-a măcelărit cu o toporişcă pe liderul Revoluţiei
bolşevice.
Inspirat, Norman Manea rememorează faptul că, după
război, în perioada când s-a aflat la Paris, Saul Bellow se
referea la Celine şi Sartre „în termeni similari“, doi scriitori
pe care citindu-i îi venea să-i ucidă, şi îl întreabă: „Ce termen de comparaţie există între ei?“. Răspunsul merită toată
atenţia: „Celine este o enigmă pentru toţi romancierii, după
cum ştiu…Un scriitor superb. Din punct de vedere uman, e
imposibil. Ai spune că e vorba de nihilism, dar un nihilism
la puterea n. Nu-i un nihilism oarecare. Faptul că Celine a
abordat problema evreiască aşa cum a făcut-o în perioada
Holocaustului şi după aceea…O joacă şi o prostie. Nu avea
cum să creadă ce spunea. Altfel, cum ar fi putut să aibă
acel rafinament al spiritului care să-i permită să scrie acele
romane extraordinare? Celine a reprezentat o şaradă neplăcută pentru noi. Nu am putut niciodată să înţeleg cum se face
că o mulţime de evrei s-au alăturat cu tot sufletul şi bunacredinţă susţinătorilor lui. Mă certam mereu pe subiectul
acesta. Spuneau: <<A fost un artist extraordinar, prin urmare
trebuie să-i iertăm totul…>>. Ce să zic! Am auzit argumentul ăsta şi în legătură cu Wagner de mi-a ajuns, nu aveam
deloc de gând să-l mai aud o dată. Pentru Sartre am un alt
soi de exasperare, bineînţeles“.
Dialogurile din volumul Înaintea despărţirii. Convorbire cu
Saul Bellow te captivează, te implică, te bucură, te întristează. Unul dintre mesajele ei este că omenirea nu a evoluat
şi nu evoluează spre un orizont fericit. Dincolo de aparenţe,
condiţia tragică a existenţei umane nu dă semne de ameliorare, deşi Saul Bellow mărturiseşte că a ignorat existenţialismul. Trăim într-o lume în care teama, singurătatea, lipsa
de comunicare se accentuează. Norman Manea îi aduce
aminte lui Saul Bellow: „Ai spus că discursul public, neînsoţit de dezbatere, devine o corupere a libertăţii cuvântului. Acest subiect pare acut astăzi“. Observaţiile scriitorului american, laureat al Premiului Nobel, sunt, şi ele, acute:
„Există multe subiecte care nu mai pot fi discutate deschis.
Pentru că prea multe depind de ele. Securitatea publică, de
pildă. Nu mai poţi fi complet sincer“. Chestionat – „Când
au început să simtă oamenii, chiar şi scriitorii şi intelectualii, că trebuie să-şi pună lacăt la gură?“, Saul Bellow răspunde strecurându-ne în suflet o undă de nelinişte: „Nu ştiu
exact când. Ca să spun drept, nu vreau să vorbesc în public
despre asta, din motive evidente“.
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Marius CHELARU

Poartă pentru o călătorie în grădina
florilor spiritului unui popor

P

Pentru un lector atent, o carte despre literatura turcă
în devenire ei este nu doar prilejul pentru o călătorie în
grădina florilor de spirit a unui popor, ci şi un periplu
în istoria culturii acestei zone, din mai multe perspective. Felul în care s-au succedat, în timp, curentele, felul
în care s-a scris, cum a evoluat limba, care au fost ideile
(dar şi fundamentul social) care au stat la baza unei tendinţe sau alta, toate acestea se pot desprinde şi dintr-o
astfel de carte, mai mult sau mai puţin detaliat, funcţie
şi de felul în care a fost alcătuită, de documentare şi de
alte criterii punctuale.
După căderea Imperiului Otoman, în fostele teritorii
ocupate au rămas şi etnici turci sau turco-tătari. Dar, din
motive de tot felul, în principal politice, dar nu numai,
evoluţia literaturii din aceste teritorii (care au cuprins,
în ce ne priveşte, şi părţi din România) nu a urmat (sau,
cel puţin, nu sistematic) trendurile de la Istanbul. Mai
mult, putem spune că, în afara câtorva excepţii, şi acestea, în mare parte, mai târzii, studiul turcilor, a culturii turce, a fost mai timpuriu şi mai sistematic iniţial în
Occident decât în această zonă. Motivele sunt de natură
economică (comerţ, în special), dar şi politică/ diplomatică şi militară şi nu în ultimul rând socială/ culturală şi
de mentalitate/ mintal colectiv.
În genere, cei care studiază istoria turcologiei consideră că primul care a sistematizat informaţii etnologice, culturale despre triburile turce a fost Mahmud ibn
Hussayn ibn Muhammad al-Kashgari1, în „Divan-i Lugatit-Turk/ Dīwān ul-Lughat it-Turk“/ tradus drept „Dicţionarul Limbii Turce“. În „dicţionarul“ său compilat în
1071 (1072-3), alcătuit cu scopul de a învăţa pe arabi
limba turcă, a cules şi a reprodus şi material folcloric.
Au urmat şi alte dicţionare (cum ar fi Codex Cumani-
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cus, compilat prin secolul al XIII-lea), multe alcătuite sub
presiunea necesităţii schimburilor economice/ comerciale sau a stabilirii relaţii diplomatice. Au fost apoi alţi
paşi, în perioada Evului Mediu, trecând către Europa
prin Bizanţ, pentru ca, între secolele XV-XVII preocupările pentru studiul limbii turce, a culturii şi civilizaţiei Imperiului Otoman să capete un loc mai important.
Aşa se face că, de pildă, deşi Gilles Veinstein2 considera că „turcologia“ franceză a apărut în secolul al XVIlea, citându-l pe Guillaume Postel (n. în 1510; călător în
Orient, şi în Imperiul Otoman, în 1535 – a scris De la
République des Turcs, parte publicând-o în 1560; a fost
printre primii „lecteurs royaux“ ai lui Francisc I), printre primele nume cunoscute în Occident care au scris
şi despre turci se numără Cyriacus de Ancona, cel care
între 1420-1440 a călătorit „prin Levant“3, flamandul
Busbecq4; sau putem aminti texte ca „Here begynneth
a lytell treatyse of the turkes lawe called Alcaron. And
also it speketh of Machamet the Nygromancer“5, ori pe
secretarul senatului veneţian6 Benedetto Ramberti, cu
Libri tre delle Cose de turchi, Veneţia, 1539, pe Andrew
Moore, cu „A Compendious history of the Turks“, 1659
ş.a. Ce fel de informaţii au propagat în Occident aceştia
şi ce imagine a „turcilor“ au încetăţenit este o poveste de
dezbătut în detaliu. Şi, desigur, a fost şi gramatica scrisă
de mână (1533), apoi tipărită (1612) a lui Jerome Megizer, Thesaurus linguarum orientalium, Turcicae, Arabicae al lui François de Mesgnien Menin (ulterior Meninski)7 şi, desigur, Peter Simon Pallas (1741–1789), cu Linguarum totius Orbis vocabularia comparativa. Sectio
Linguas Europae et Asiae complexae, editată de el la
comanda împărătesei Ecaterina „cea Mare“ a Rusiei ş.a.
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În „Introducere“ la Crestomaţie turcă. Izvoare narative privind istoria Europei orientale şi centrale (12631683), Mihail Guboglu face un scurt excurs în istoric
„o privire retrospectivă“ asupra „lucrărilor didactice de
acest fel“, pornind de la intensificarea preocupărilor în
această direcţie odată cu începutul secolului al XIX-lea
(amintind nume din diverse ţări, cu un accent, poate şi
din cauza perioadei în care a scris cartea, pe literatura
de specialitate din spaţiul ex-sovietic, dar şi în alte ţări
comuniste şi, desigur, pe cele din limba turcă).
La noi în ţară, amintind şi numele lui Dimitrie Cantemir (ori a călugărului Gerontie, de pildă) sau al lui Ianache Văcărescu (cel care avea acces la, poate chiar „stăpânea 7-8 limbi“8), mult prea rar pomenit, cu a sa Istorie a
preaputernicilor înpăraţi othomani (Istorie Othomanicească), notăm că în şedinţa Adunării Deputaţilor din
19 iunie 1889 Mihail Kogălniceanu sublinia că este un
„obiectiv de maximă urgenţă“ „copierea documentelor
otomane legate de istoria românilor“, şi că în 1940 (susţinută cu tărie de Nicolae Iorga, încă din 1928), la Iaşi, a
luat fiinţă un institut de turcologie în cadrul Universităţii „Al I Cuza“, la conducerea căruia a fost numit turcologul german Franz Babinger, secretar ştiinţific fiind
Mihail Guboglu, care a şi fondat, în subsolurile Facultăţii
de Litere şi Filozofie, prima bibliotecă de specialitate…
De atunci s-au făcut paşi semnificativi, s-a format o
veritabilă şcoală de turcologi, s-au studiat documente,
s-au construit punţi, s-au scris cărţi, despre civilizaţia,
cultura şi literatura turcă, pe un palier sau altul de interes/ documentare/ elaborare, s-au alcătuit antologii,
s-au tradus volume de autor etc.. Între acestea, de acum
se numără şi aceasta, semnată de profesor Emin Emel.
Lucrarea de faţă se încadrează mai curând într-o serie
cu caracter introductiv, cu documentarea aferentă, dar
şi aport personal. Aşadar, nu vom vorbi despre elemente
de noutate conceptuală ori de vreo lumină nouă asupra
vreunui fapt sau altul, ci de dorinţa de a oferi un punct
de pornire documentat în înţelegerea unei culturi.
Elementul de noutate în ce priveşte ţara noastră constă
în faptul că autoarea oferă o viziune sintetică, în manieră personală, asupra a ceea ce înseamnă literatura turcilor (înţelegând prin aceasta a popoarelor vorbitoare
de limbi turcice), cu etapele devenirii ei, celor interesaţi,
fie că studiază această materie, fie că sunt pur şi simplu
cititori pe care îi atrage tema.
Ca mulţi alţi autori, plasează începuturile izvoarelor
scrise (citând Türk Dili ve Edebi-yatı, 1998, Eskişehir,
v.2, p. 36) către secolele V-VII î.e.n. („la săpăturile arheologice din Alma-Ata inscripţia pe o ceaşca din argint
a atestat existenţa limbii noastre în secolele VII-V înaintea mileniului nostru.“), amintind „monumentele epigrafice din Orhon şi Enisei“, „primele inscripţii“, cele 136
de „lăzi cu materiale“ scrise (între care opere literare
ca İki Kardeş Hikâyesi / Povestea celor doi fraţi, Turfan
Şarkıları/ Cântece din Turfan, Caştani Bey Hikâyesi/
Povestea domnului Caştani/ Giaştani) etc.
Una dintre calităţile cărţii semnate de Emin Emel
ţine de modul în care s-a documentat, prin folosirea
preponderent a surselor de istoriografie, istorie şi teorie literară scrise de autori turci, dar şi citarea, unde a
considerat că este cazul (fie cu titlu de documentare,
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fie redând fragmente de traduceri), a unor cercetători/
scriitori recunoscuţi pe plan internaţional (cum ar fi –
Thomsen, Radloff, Barthold, Wambery etc.), români
(Viorica Dinescu, Nevzat Yusuf, E. Mahmut, N. Mahmut, L. Botez ş.a.).
În ideea de a înţelege modul în care a văzut Emin
Emel acest demers, să vedem cum este alcătuit volumul.
Concepută ca o introducere sintetică (cu exemplificări, analize punctuale) în ceea ce înseamnă literatura
turcă, Emin Emel îşi structurează cartea, pornind, cum
am mai spus, preponderent de la lucrările unor autori
turci (cele mai citate fiind Türk Edebiyatı, 1973 şi Türk
Dili ve Edebi-yatı, 1998), dar şi români, astfel (cu grafia
folosită de autoare): I. Literatura turcă veche, II. Literatura turcă din Asia centrală (în care abordează ceea ce
turcii numesc Doğu Türk Edebiyatı/ Literatura turcă din
Asia Centrală – de Est -, cu trei subsecţiuni: Karahanlılar
Çağı Edebiyatı/ Literatura din perioada karahanizilor, Selçuklular Çağı Edebiyatı/ a selgiucizilor, Çağatay
Edebiyatı/ Literatura ciagatay), III. Literatura divani
(periodizare, specific, teme, specii, literatura mistică/
tasavvuf edebiyatı – cu accent pe cele două mari nume
Mevlâana Celâleddin Rumi9 şi Yunus Emre), IV. Literatura renaşterii turce/ Tanzimat Devri Türk Edebiyatı
(cu subsecţiuni care abordează prima şi a doua perioadă
a acesteia), V. Curentul Servet-i fünun/ Tezaurul ştiinţelor, VI. Curentul Fecr-i âti/ Zorii zilei, VII. Literatura
naţională/ Milli edebiyat10, VIII. Poeţi din prima jumătate a secolului al XX-lea neafiliaţi la vreun curent, IX.
Hüseyin Rahmi Gürpinar, Ahmet Rasim. Scriitori neafiliaţi vreunui curent literar, X. Curentul celor şapte torţe/
Yedi meş’ale, XI. Curentul Garip/ Insolitul.
Dincolo de informaţiile cu caracter istorico-teoretic,
de construcţia în sine a discursului despre felul în care
s-a conturat/ a evoluat în timp această literatură, Emin
Emel oferă nu de puţine ori exemple din textele autorilor la care face referire (fie în traducerea sa, fie a altora,
cel mai adesea sub semnătura lui Nevzat Yusuf ). Uneori,
acestea sunt – fie în contextul general, fie strict cu referire la exemplul dat – analizate şi din punct de vedere
formal, discutând chestiuni legate de formele poetice,
ritm, rimă etc. Alteori pune în evidenţă, pornind de la
un autor de referinţă sau de la o carte care a constituit
din diverse puncte de vedere un reper, modul în care a
început să se manifeste o tendinţă, un fel de a scrie, în
context istoric. De pildă, discutând despre statul karahanizilor, caracterizat printr-o centralizare „puternică“, se
opreşte la „Kutadgu Bilig“, a lui Yusuf Hâs Hâcib (Uluğ
Hâs Hacib – Marele Hâs Hâcib), scrisă în 1069-1070,
în care se reflectă, scrie autoarea, şi faptul că, odată cu
„acceptarea islamului, în secolul al IX-lea“, elemente de
influenţă ale culturilor/ literaturilor arabă şi persană au
pătruns în felul de a scrie al oamenilor locului. Unii au
scris direct în una din cele două limbi sau în ambele. De
altfel, din cele trei exemplare care s-au păstrat până azi
din „Kutadgu Bilig“11, „începută în Balasagun, completată în Kaşgar şi oferită hanului karahanid Ali Hasan bin
Süleyman Arslan“, notează Emin Emel, una este în alfabet uigur (conţinând şi „persanisme şi arabisme“), celelalte două în arabă. În plus, pentru prima dată în literatura karahanizilor, din câte se ştie, au fost folosite „sis-
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temul metric aruz, genul mesnevi, cu rima a –a, b – b“.
Nu de puţine în parcursul volumului, Emin Emel arată,
mai detaliat sau nu, de la caz la caz, felul în care a interacţionat cultura turcă cu cele din arealurile de confluenţă spirituală şi geografică. Uneori, fugar, face acest
lucru şi în cazul scurtelor analize teoretice asupra diverselor forme/ genuri poetice (gazel, mesnevi, kıta, terkibi bent, terci-i bend, musammatlar ş.a.). Dar, poate din
cauza scopului pe care şi l-a propus, nu caută perspectiva comparativă/ a eventualelor încadrări în context, în
toate cazurile. De pildă, nu se apropie de discuţia unor
posibile (sau nu) paralele/ interdependenţe, şi în cazul
literaturii renaşterii (am în vedere un exemplu – complexul fenomen din lumea arabă cunoscut cu numele
generic de al-Nahda/ an-Nahdah).
Concluzionând, pe scurt, pornind de la expertiza12,
de la activitatea sa publicistică/ scriitoricească13, maniera de documentare, în linii mari în ton cu scopul propus, cartea scrisă de Emin Emel are şanse reale să fie
de folos celor care doresc să pătrundă în grădina florilor spiritului limbii turce şi, de ce nu, să fie un început
pentru umplerea unui gol în literatura de specialitate.
Emin Emel, Literatura turcă de la începuturi până
la al II-lea război mondial, ediţie bilingvă: română –
turcă, prefaţă: Marius Chelaru, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2013, 556 p.
(Endnotes)
1. Înţelept turc (din mamă arabă), lexicograf al limbii/ dialectelor turce de loc din Kashgar, trăitor în secolul al XI-lea, cunoscut în lumea islamică fie ca Mahmud ibn Hussayn ibn Muhammad al-Kashgari, fie ca
(la uiguri) Mehmud Qeshqiri, la turci Kaşgarlı Mahmut,
iar în lumea arabă drept Mahmūd ibnu 'l-Hussayn ibn
Muhammad al-Kāšġarī sau Mahmûd Qašqarî. Cunoscător al dialectelor turce, a alcătuit primul dicţionar
al limbilor turce, în arabă: Dīwānu l-Luġat al-Turk, în
turcă Divanü Lügat-it-Türk (Dicţionar/ Compendiu al
limbilor/ dialectelor turcilor), în 1072. Se pare că era
menit în folosul califilor din Bagdad. Dicţionarul conţine, în afară de o hartă a zonelor locuite de popoarele
turce, cca. 200 de leacuri, proverbe, zicători, exemple
de poezie turcă/ uzitate în zonele de limbă turcă (Asia
Centrală, Turkestan, zona dintre Ural şi Volga ş.a.), de la
rubaiate (în turcă – dörtlük) la mai toate genurile/ formele principale. A murit în 1102, la 97 de ani, într-un
mic orăşel de lângă Kashgar, Upal.
2. Gilles Veinstein (1945 –2013) istoric francez, specialist în istoria turcilor/ otomanilor.
3. Despre viaţa lui a scris prietenul său din copilărie,
Francesco Scalamonti – Vita Viri Clarissimi et Famosissimi Kyriaci Anconitani, publicată şi în vremurile noastre (ed. and trans. Charles Mitchell and
Edward W. Bodnar, Philadelphia, 1996).
4. Ogier Ghiselin de Busbecq (1522 – 1592) cunoscut
şi cu numele „latin“, după un trend al epocii – Augerius
Gislenius Busbequius. Diplomat şi scriitor flamand, în
slujba a trei monarhi austrieci. Fost ambasador la Istanbul, a publicat în 1581 Itinera Constantinopolitanum et
Amasianum, reeditată în 1595 cu titlul Turcicae epistolae (Scrisori turceşti).
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5. Am consultat un text probabil din 1515.
6. A fost şi bibliotecar, dar şi secretar de legaţie la o
misiune delegată la ambasada de la Istanbul, în 1518;
cartea a fost tradusă în franceză de Antoine Geuffroy.
7. François de Mesgnien Menin (Meninski), orientalist născut la Lothringen, în 1623. A studiat şi la Roma.
La 30 de ani a pleca, în suita ambasadorului Poloniei, la
Istanbul. A învăţat turca, apoi, după ce a devenit cetăţean polonez, în 1661 a lucrat ca interpret la Viena. Cea
mai cunoscută carte a sa este Thesaurus Languarum Orientalium, Vienna, 1680.
8. „Nu mulţi stăpâneau 7-8 limbi de circulaţie europeană, aşa cum se putea folosi Văcărescu în raporturile
sale diplomatice şi cum o trădează Istoria sa.“ – Gabriel
Ştrempel, în Introducere la Ianache Văcărescu, Istoria
Othomanicească, ediţie critică, studiu introductiv, note
şi glosar de Gabriel Ştrempel, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2001, p. IX.
9. Am păstrat grafia din carte.
10. De la acest capitol a pornit textul publicat cu titlul,
Literatura naţională/ Milli edebiyat, în Kadō, Calea
Poeziei, revistă de poezie, cultură poetică şi spiritualitate euro-asiatică / Review of Euro-Asiatic Poetry, Poetic Culture and Spirituality, nr. 2, octombrie 2012 (dedicat Turciei), alături de traduceri semnate de Emin Emel
din opera poetică a unor autori turci.
11. În biblioteci din Viena, Cairo şi Fergana.
12. Liceul Pedagogic Turc din Sofia, Universitatea de
Stat „Kliment Ohridski“, Facultatea de Limbă şi Literatură Turcă, Sofia, specializarea Orientalistică; a lucrat
toată viaţa în învăţământ, a fost printre primii profesori de limbă turcă din România, din 1972 în licee constănţene, din 1991 lector de literatură turcă la Facultatea de Litere şi Colegiul de institutori „Mustafa Kemal
Atatürk“, din cadrul universităţii „Ovidius“ din Constanţa ş.a.
13. Din anul 2000 este membră a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea. Este membră a Societăţii de Limbă Turcă. Publică primele poezii în revista
„Renkler/ Culori“ (Bucureşti). Semnează în „Türk Dili/
Limba Turcă“ (Ankara), „Turnalar/ Cocorii“ (Izmir),
„Cig“ (Prizne), colaborează la ziarele „Hakses“, „Karadeniz“ (Constanţa). Publică articole care fac cunoscute
cultura turcă, participă la simpozioane internaţionale,
prezentând comunicări în domeniul literaturii turce.

Cristian Bădiliţă – Serafita
Poem ilustrat de Malvine Mocenco
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Simona-Grazia DIMA

Ibn’Arabi sau vibraţia poetică
a iubirii supreme

C

Căutarea adevărului nu echivalează descoperirea acestuia
în formă discursivă, deoarece aceasta ar presupune obiectualizarea sa, odată cu reificarea de fond a condiţiei umane.
De aceea, Ibn Ruşd (Averroes) afirma că adevărul, ca realitate supremă, nu poate fi făcut evident fiecărei fiinţe decât
în mod diferit, conform structurii psihicului său şi mentalităţii sale).
Spre a ne apropia de textele şi, implicit, de concepţiile
specifice altor religii, altor tradiţii, este nevoie de o infinită
delicateţe. Este un subiect etern, reluat astăzi, printre alţii,
cu o putere de pătrundere superlativă, de un mare teolog
(catolic) al zilelor noastre, Raimon Panikkar, catalan prin
mamă şi indian prin tată, promotor al comunicării între
religii, într-o carte recent tradusă la noi (Între Dumnezeu
şi cosmos. O viziune non-dualistă a realităţii, Convorbiri
cu Gwendoline Jarczyk, Bucureşti, Ed. Herald, 2006, p. 28).
Întrebat dacă interpretările spuselor lui Iisus nu vor aduce
o necesară lămurire a problemelor ultime, el este categoric: „Eu văd în asta o capcană şi o primejdie. Capcana este
cea de a-i aplica exegezei metoda ştiinţifică ce îşi are punctul de plecare în inducţie şi deducţie. Pericolul este atunci
absolutizarea. Vorbind în limbajul abrahamic, aş spune că
absolutizarea echivalează cu idolatria. Atunci când absolutizez, nu contează ce, cad în idolatrie. Nimic nu trebuie
absolutizat. Amintiţi, pe bună dreptate, un întreg proces de
căutare a adevărului, dar nu trebuie să vrem să posedăm
acest adevăr, obiectivându-l, nici să îl căutăm cu ajutorul
metodelor nepotrivite: acesata ar fi cea mai bună modalitate de a-l ucide.(…) Nimeni nu deţine monopolul adevărului, fiindcă adevărul este pluralist, nu plural. Adevărul
ca obiect nu există, pentru că adevărul unui lucru, atunci
când mă străduiesc să-l spun, nu poate fi separat de interlocutori. Fără o căutare veritabilă a mea însumi şi, aşadar,
fără avântul sfinţeniei, orice <căutare a adevărului> – pentru a utiliza termenul lui Descartes – este falsă. Este o cău-
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tare a congruenţei între sisteme conceptuale – ceea ce poate
face la fel de bine şi un computer. (…) adevărul care ne va
face liberi nu este o doctrină“. Exemplul suprem care ne-ar
putea convinge că aşa stau lucrurile poate fi găsit în cuvintele lui Iisus, redate de Ioan (Ioan, 16, 13).
În cele ce urmează vom comenta două tratate compuse de
Ibn ‘Arabi, oferite publicului românesc în traducerea exemplară a unor reputaţi arabişti români. O facem nutrind convingerea că spiritul, în sensul său ultim, nu poate fi islamic,
creştin ori hindus. Sufismul, curent mistic islamic, căruia îi
aparţinea Ibn ‘Arabi, transgresează limitele impuse de religie (se ştie că maeştrii săi, deşi islamici, erau fie sunniţi, fie
şiiţi). După cum remarca arabistul George Grigore, sufismul s-a manifestat, de regulă, la fruntariile lumii islamice,
acolo unde „sistemul“ era relativizat, prin situarea sa în proximitatea unor influenţe străine şi deci supus unei perpetue redefiniri (ceea ce determina credinţa să rămână pururi
vie, deschisă căutării). Acelaşi cărturar mărturisea, la un
moment dat, cu destulă tristeţe, că întreprinderea de a traduce astăzi din aceşti maeştri este una ingrată: în timp ce
concetăţenii noştri (şi nu numai) simt repulsie faţă de tot ce
vine dinspre Islam, musulmanii înşişi, din zonele aflate în
conflict (şi nu numai), îi găsesc profund inactuali pe aceşti
autori, dat fiind contextul politicii mondiale contemporane.
Ei sunt revoltaţi tocmai de caracterul universalist, atemporal al viziunii maeştrilor sufiţi, de lipsa delimitării lor faţă
de celelalte religii, spre gloria celei islamice. Toleranţa lor
îi indignează, i-ar fi vrut mai bătăioşi, proclamând superioritatea confesiunii lor. Or, misticii în chestiune nu accentuează acest element. Preferă să vorbească despre divinitate lato sensu, despre iubire.
În Geneza cercurilor. Filiaţia spirituală (studiu introductiv, texte prezentate şi traduse din limba arabă de Rodica
Firănescu şi George Grigore, Bucureşti, Editura Kriterion,
2003, Colecţia Bibliotheca Islamica, nr. 9), găsim două tra-
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tate foarte diferite, din punctul de vedere al compoziţiei,
deşi ambele îi aparţin aceluiaşi marelui mistic Ibn’Arabi
(1165–1240), considerat cel mai mare al Islamului. Cel dintâi, Geneza cercurilor (tradus de George Grigore), este un
tratat de metafizică, de concepţie vastă şi exhaustivă şi de
expresie înalt abstractă (influenţa scolasticii medievale este
evidentă), care încearcă să descifreze misterul existenţei
prin punerea în lumină a joncţiunii dintre Prezenţa eternă
şi prezenţa creaturilor, dintre Dumnezeu şi universul vizibil, legătură perpetuu valabilă. În centrul măreţei arhitecturi divine, străluceşte însă Omul, încoronare a Creaţiei şi
justificare a acesteia. „nu este nicio realitate, niciun lucru,
oricât de mic ar fi, în toată existenţa, fără să nu fie legat de
tine cu o rază şi fără ca o rază să nu te lege de el (…) Dacă
omul nu ar fi fost creat după un chip desăvârşit (Coran, XCV,
4), dacă nu ar fi fost creat după chipul Preexistentului (…),
existenţa niciunei alte creaturi nu ar fi fost cu putinţă fără
el, iar fiinţele superioare nu i s-ar mai fi supus şi el nu ar mai
fi apărut ca manifestarea cea mai strălucitoare; îngerii nu
s-ar mai fi plecat dinaintea sa, iar corpurile sferelor cereşti
nu s-ar mai fi învârtit în jurul său“ (p. 26–27).
Stabilind, astfel, gloria condiţiei umane, cercetătorului
nu-i mai rămâne decât să investigheze poziţia pe care se
află, ca distanţă faţă de Existenţa Supremă, proces iluminatoriu de înaintare şi apropiere certă de ea. Acesta este scopul declarat al cărţii, după care Ibn’Arabi îşi expune complicatul demers, anunţând că va desena cercuri şi tabele, că
va trasa linii subtile şi raze, pentru o mai bună comprehensiune. „Vom pune în evidenţă principiile şi consecinţele lor
şi vom despărţi realitatea diferenţiată de realitatea nediferenţiată, numele care le sunt atribuite acestora două, unde
se situează pământul şi cerul faţă de Om, modalităţile teofaniilor şi ierarhizarea acestora faţă de trepte“ (p. 28).
De unde zelul în stabilirea atâtor amănunte? Din convingerea de esenţă mistică, nu pedantă, că elementul concret
este primordial pe drumul iniţiatic: „fiindcă odată ce sensul
a intrat în tiparul formei şi al reprezentării, el face ca simţul să ia contact cu el, dându-i astfel o satisfacţie profundă,
care îl va conduce pe individ către înţelegerea realităţii pe
care o evocă acea reprezentare, acea imagine luând, pentru el, dimensiuni concrete. De aceea am introdus desene
cu reprezentări şi forme“ (p. 28–29).
Pornind de la planul concret, Ibn’Arabi descrie ansamblul unităţii cosmice, care poate fi percepută din momentul
coincidenţei concretului cu mentalul şi supramentalul (divinul). Pentru misticul arab, unitatea cosmică (urmare a Proiectului divin) apare, în deplinătatea sa, din momentul coincidenţei concretului cu mentalul şi supramentalul (divinul).
Odată efectuat acest racord, realitatea, în sensul ei totalizant, pulsează asemenea unei entităţi vii, probă a armoniei
divine. Modalităţile existenţei sunt analizate, şi ele, în toată
complexitatea lor. Concluzia analizei este că ele sunt anterioare existenţei oricărei realităţi concrete. Altfel spus, lucrurile, înainte de a prinde chip în realitatea concretă, preexistă,
la un nivel ideal; în mod similar, omul e veşnic, deoarece
există în Ştiinţa eternă, pururi reprezentat în ea, totodată
corolar al întregii ştiinţe vivante, derulată în univers: „dacă
omul nu ar fi fost creat după Forma divină, ştiinţa nu i-ar
fi fost atribuită niciodată, căci ştiinţa care este legată veşnic de o realitate întâmplată survine şi continuă să survină
numai datorită imaginii veşnic existente după care omul a
fost creat. Mai mult decât atât, întregul univers a fost creat
după imaginea omului. Ca atare, universul există tot datorită imaginii după care omul a fost creat“ (p. 37).
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În continuare, cărturarul statuează cele trei trepte ale
existenţei lucrurilor: Existenţa în sine, totuna cu Absolutul,
cu divinul; existentul prin Dumnezeu, adică întreg universul creat; şi o treaptă relaţională, cu un statut asemănător
celui al „Fiinţei necesare Existenţei“, explicată în mod scolastic, drept Realitate a realităţilor lumii, „Realitate universală inteligibilă, subzistentă în mental“ (p. 43). Esenţa ei relaţională este evidentă din faptul că „ea se manifestă în veşnicie ca veşnică, şi în întâmplare ca întâmplată“ (ibidem).
Ea este, simultan, Lumea şi Adevărul veşnic, fiind inerentă
oricărei manifestări, fără a suferi vreo diminuare prin divizarea sa. Ibn’Arabi insistă mult asupra acestei trepte existenţiale, pe care o consideră sublimă şi de domeniul misterului, întrucât este, în mod egal, rezidentă în cele două
lumi (cea a absolutului şi cea a relativului), putând fi, foarte
vag, aproximată, prin termenul „lemnicitate“ (pentru care
îndrăznim să propunem o altă variantă, cu un son parcă mai
natural, „lemnozitate“). Prin această realitate relaţională se
realizează, la modul misteric, joncţiunea dintre increat şi
creat, dintre Dumnezeu şi lume. Ea nu poate fi descrisă, ci
doar inferată prin comparaţie şi analogie, de unde exemplificarea, aleatorie, a „lemnicităţii“, (adică relaţia lemnului
cu orice obiect de lemn). Prin partea dinspre divin a acestei
relaţionări se deduce, de asemenea, imposibilitatea existenţei unei lumi mai bune decât aceasta, idee aparent ciudată,
dacă nu am observa că excelenţa se referă aici la potenţial
şi la latenţe. Comunicarea divinului cu lumea se efectuează
în plenitudine, cu maximă generozitate, fără ca Dumnezeu
să-şi fi reţinut pentru sine vreuna din potenţe. Tot în acest
mod, se reafirmă vocaţia Omului – de a fi o „probă ce duce
la cunoaşterea lui Dumnezeu, fiind împlinirea realităţilor
princpiale“ (p. 44).
În cele ce urmează, Ibn’Arabi clasifică lucrurile existente, în „Existenţa absolută“, despre care putem avea doar
o cunoaştere apofatică; „existentul imaterial“, în sânul căruia
aflăm „inteligenţele separate spirituale“, veritabile raze luminoase, pe care le percepem ca îngeri, fără configuraţie şi
forme determinate, chiar dacă pot lua o formă în spaţiu –
exponenţi, aşadar, ai unui „mister eminent şi subtil“, „energii spirituale de foc“; „existentul spaţializabil şi localizabil
(corpurile cereşti, corpurile fizice şi indivizii); etc. Din nou,
omul este reliefat ca fiinţa privilegiată prin excelenţă, întrucât el conţine în sine opt din cele zece categorii posibile ale
lucrurilor existente, reprezentând, astfel, un summum al
manifestării universale. Dar el mai posedă şi o latură divină,
motiv pentru care cărturarul distinge în el două dimensiuni: cea exoterică, aferentă creaţiei (zahir) şi cea ezoterică,
aferentă increatului (batin): „Dimensiunea sa vădită corespunde, în întregul său, Universului, conform categoriilor
pe care le-am precizat. Dimensiunea ascunsă, în schimb,
corespunde Prezenţei dumnezeieşti“ (p. 49). Această postură supremă este probată de capacitatea omului de a fi, virtual, receptacul al (practic, oricăror) manifestări universale,
spre deosebire de celelalte făpturi, care nu se bucură de aceeaşi fabuloasă comprehensiune. Printr-o splendidă metaforă, omul este înfăţişat ca intermediar al celor două lumi,
divină şi manifestată, la care poate accede: el este situat pe
linia dintre umbră şi soare, ca un istm ce face legătura dintre Lume şi Dumnezeire, drept care el poate dobândi desăvârşirea, perfecţiunea, în ambele dimensiuni. Omul este
preamărit drept chip desăvârşit, chintesenţial. Ibn’Arabi
îşi încheie apoteotic expozeul despre categoriile lucrurilor existente, printr-o diagramă a transcendenţei şi a imanenţei, pe care o lămureşte în termeni limpezi. O altă diaHYPERION
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gramă, imediat următoare, este cea a materiei primordiale,
matrice prin a cărei mijlocire Dumnezeu conferă existenţă
tuturor lucrurilor finite. Materia primordială posedă o deosebită demnitate, ea nesuprapunându-se materiei propriuzise, ci „poate fi inteligibilă în spirit, fără să existe în mod
concret“ (p. 54), adică fără a se substanţializa. Există o misterioasă relaţie biunivocă între Dumnezeu şi Materia primordială: cel dintâi o manifestă pe cea de a doua, care, la
rându-i, îl ascunde pe Acela (a se vedea p. 60).
Un al treilea tabel (şi capitol) este dedicat celor mai frumoase Nume ale lui Dumnezeu, cu precizarea că Dumnezeu nu poate fi înţeles prin inteligenţă, de unde, fatalmente,
necesitatea ca meditaţia să se concentreze exclusiv pe faptele
şi creaţiile din proximitatea esenţei sale. Enumerarea este
deschisă, astfel încât credinciosul să o poată completa prin
alte nume, revelate lui prin propria-i experienţă. Tabelul se
raportează exclusiv la categoria Substanţei, menţionată în
tabelul Materiei primordiale. Iarăşi, menţionarea celor mai
frumoase nume ale lui Dumnezeu nu a fost întâmplătoare:
acestea fiinţează realmente în tot ce există, prin virtuţi subtile. Esenţa divină însăşi lucrează, prin aceste nume, asupra lumii şi, astfel, ajută omenirea să conserve esenţa sacră
în toată puritatea ei originară. Numele se cuvin ierarhizate,
iar ierarhiile provin de la nişte „înainte-aflători“ arhetipali
(poate că, în viitor, traducătorul va găsi o altă echivalare,
formaţiunea aceasta, de la verbul a afla, deopotrivă tranzitiv şi intranzitiv, prezentând un grad de ambiguitate). Ele nu
sunt factice ori gratuite: existenţa efectivă a acestor Nume
conduce necurmat la serii de fapte umane corespunzătoare.
Un ultim grafic, desenat de Ibn’Arabi, se referă la „Înainte-de-toate-Aflătorul“, adică la prezenţa primă, situată la
originea mai multor cercuri: al Fericirii lumii, al Nenorocirii ei, ale păzitorilor şi ale înainte-aflătorilor. Printr-o multitudine de raze, trasate între diferitele cercuri, sunt figurate relaţiile dintre toate aceste entităţi spirituale. George
Grigore găseşte o frumoasă expresie pentru a caracteriza
explicaţia voalată a realităţii ultime: dezvăluire imaginală
(p. 64). Ultimul capitol al acestui atât de dificil tratat, Păzitorii Numelor divine înainte-aflătoare, străluceşte prin poezie şi plasticitate, prin dramatizarea categoriilor abstracte
expuse anterior. Suntem gratulaţi cu o istorisire în stil pur
oriental, în care păzitorii Numelor, în vremurile de început,
pe când Creaţia nu se declanşase încă, aveau în mână, fiecare, cheia sa, fără a şti ce se putea deschide cu ea. Pentru a
clarifica situaţia, ei s-au pus de acord şi s-au dus la trei dintre înainte-aflători, spre a li se plânge. Împreună cu aceştia şi ceilalţi înainte-aflători, s-au prezentat la poarta Prezenţei Aflătorului divin, căruia i-au spus că „şi-ar dori existenţa efectivă a cerurilor şi a pământului, ca fiecare să-şi
pună cheia în poarta corespunzătoare“ (p. 66). Dumnezeu îi solicită să se pronunţe pe înainte-aflătorii împuterniciţi şi îi rugă pe aceştia să-şi ajute fraţii. Cel Puternic şi Cel
Vorbitor se adresară, în consecinţă, Celui Darnic, căruia îi
adresară rugămintea de a-şi pune în operă calităţile specifice, ale dărniciei, spre a crea, în consecinţă, lumea. Darnicul se conformă, le dărui petenţilor dărnicia absolută, ei o
luară, spre a crea Universul, prin concentrare, iar rezultatul
se vădi în perfecţiunea absolută a acestuia. Nici nu s-ar fi
putut întâmpla altfel, de vreme ce fusese pusă la lucru dărnicia absolută, ca atribut divin, de unde, repetată, aserţiunea că lumea aceasta este cea mai bună cu putinţă (vorbind
despre virtualitate şi potenţial): esenţa divină a dărniciei nu
cunoştea altă dăruire decât cea completă. Această frumoasă
poveste a creaţiei cosmice explică originea şi cauza dezvol-
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tării lumii ca realitate gnoseologică, nu empirică, deoarece
fiecare păzitor (i. e. factorul executiv) „se înarmă cu cheia
sa şi cunoscu realitatea corespunzătoare acelei chei, precum şi realitatea datoriei pe care trebuie s-o îndeplinească
faţă de existenţa creaturilor“ (p. 67).
Pe cât de impozant (şi intimidant), în rigoarea abstracţiunii sale, este tratatul Geneza cercurilor, pe atât de poetic, simplu şi aluziv (sub haina rigorii, niciodată absentă la
Ibn’Arabi) este opusul său intitulat Filiaţia spirituală (traducerea îi aparţine Rodicăi Firănescu, în volumul citat mai
sus). În el, eruditul arab vorbeşte nu ca teoretician, ci în calitatea sa de mistic sufit, îndrumător al unui discipol, căruia
urmează să îi transmită harul (baraka). Din studiul introductiv al Rodicăi Firănescu aflăm că traducerea literală a
cărţii ar fi fost Cartea originii (genealogiei) veşmântului
şi citim semnificaţiile speciale ale termenului veşmânt, în
cadrul misticii sufite, sensuri definitorii pentru structura
volumului. De o polisemie impresionantă şi expresivă, veşmântul desemnează „floarea“musulmanilor, sufiţii, dar şi,
prin transfer metonimic, învestitura iniţiatică, deoarece
aceasta era acompaniată de primirea, din partea maestrului spiritual, şeicul, a unui veşmânt (nu contează prea mult
tipul – putea fi o haină, un turban sau o simplă bucată de
stofă), ceea ce echivala transmisia harului.
Veşmântul capătă, aşadar, în cartea lui Ibn’Arabi, valenţele unei splendide metafore, a cărei frumuseţe este motivată prin măiestria cu care realizează legătura dintre lumea
exterioară şi cea lăuntrică, ultima fiind aceea a realizării
spirituale.
Diferenţiind, în Cuvânt-înainte, între destinele maeştrilor (unii dobândesc iluminarea în anonimat, fără a avea
fii spirituali, alţii au de trecut numeroase probe etc.), Ibn
`Arabi sugerează că, dincolo de aceste simple roluri jucate
pe scena vieţii exterioare, important este rolul lor mistic,
inefabil, cunoscut numai de Dumnezeu. El este acela care îi
uneşte pe toţi maeştrii într-o veritabilă familie fără de timp,
capabilă să asigure calitatea şi nobleţea însoţirii (alt sens al
veşmântului – khirqa), precum şi validitatea învestiturii, din
partea „celui aflat aproape“, către „cel aflat departe“. În spiritul sistemului propriu lui Ibn’Arabi, aceşti adevăraţi învăţători, demni să ofere iniţierea, sunt înveşmântaţi de însuşi
Dumnezeu (prin conferirea veşmântului – khirqa), cu cele
mai frumoase Nume ale Sale (a se vedea Geneza cercurilor). Ei, cei aleşi, s-au înălţat foarte sus, în imediata proximitate a Divinităţii, care i-a considerat apropiaţii Săi, apţi să
deţină şi să dăruiască, mai departe, „comoara cunoaşterii“.
În prima secţiune a cărţii, Despre fundamentele scriptuare ale „înveşmântării“ (khirqa), Ibn’Arabi defineşte noţiunea de veşmânt, cu începere de la un verset coranic (VII,
26), care discerne existenţa a două modalităţi ale înveşmântării, una exterioară, iar cealaltă, evident superioară, lăuntrică. Dintre veşmintele exterioare sunt absolute necesqare
cele cu rol de protecţie, în vreme ce podoabele, accesoriile, adică cel de-al doilea tip de veşmânt, reprezintă expresia generozităţii speciale a lui Dumnezeu. Purtarea acestora din urmă nu dăunează purtătorului, dacă are loc cu
permanenta reamintire a sorginţii lor spirituale, în vreme
ce tot ea mijloceşte căderea în ispită, dacă se face doar din
raţiuni de vanitate şi orgoliu.
Veşmintele interioare sunt, şi ele, de două feluri: strict
necesare (care neutralizează viciile potenţiale din adâncul
sufletului) şi cele similare podoabelor din categoria veşmântului exterior, adică veşminte sale nobleţii spirituale, corespondente ale unor acte personale de pioşenie, dincolo de
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oblogaţiile religioase strict reglementate. În acest moment
al argumentaţiei sale, Ibn’Arabi execută cu hotărâre trecerea spre planul devoţional, explicând dorinţa oamenilor
conştienţi de cele două accepţiuni ale înveşmântării, de a le
îmbina pe ambele, în spiritual unei pioase făptuiri. Îmbrăcarea devine act spiritual, modalitate de a atrage atenţia,
prin ţinuta exterioară, asupra aspiraţiei lăuntrice. Ea depăşeşte statutul de acţiune profană, prezentând evidente calităţi religioase, pedagogice, altruiste: „Au făcut asta în semn
de comuniune, ca semn al pioşeniei morale“ (p. 85). Întro accepţie foarte interiorizată, înveşmântarea s-a transformat în acţiune mitică, repetitivă, fondatoare – reamintire
a faptului că Dumnezeu însuşi consideră inima credinciosului drept veşmântul Său. Prin urmare, învestitura acordată discipolilor are loc ca o predare a unor haruri, în virtutea stării divine atinse de maeştri: „îndrumătorul însuşi
se va înveşmânta în acea stare, până ce se va cufunda în ea
aievea, ea cuprinzându-l pe deplin; atunci forţa acelei stări
spirituale va pătrunde în veşmântul purtat de îndrumător,
iar acesta şi-l va scoate pe dată, îmbrăcându-l cu el pe discipol. Acea forţă va pătrunde în toată fiinţa discipolului,
precum vinul, îl va inunda şi, astfel, starea spirituală se va
desăvârşi. Aceasta este o zi nepreţuită“ (p. 86).
Ibn’Arabi precizează şi că o asemenea abordare a credinţei este dintre cele mai elevate. În schimb, „când interesul
oamenilor pentru astfel de lucruri pomenite aici a scăzut,
aceştia s-au coborât la nivelul credincioşilor de rând“ (p. 86).
Sub aceeaşi constelaţie spirituală este plasat şi capitolul II, Însuşirile necesare pentru a dobândi khirqa. Aceste
calităţi, statuate de maeştrii spirituali, sunt, toate, „acoperiri“ cu veşminte ale nobleţii sufletului: „răul minciunii să
se acopere cu veşmântul sincerităţii, cel al perfidiei cu veşmântul loialităţii (…). Trăsăturile josnice să fie acoperite
cu veşmântul celor nobile, trăsăturile blamabile, cu acela al
însuşirilor lăudabile şi orice trăsătură inferioară să se acopere prin înveşmântarea într-o trăsătură superioară“ (p. 87);
acoperiri ce nu sunt sinonime unor camuflări, ci semnifică
neutralizări ale răului prin antidotul de rigoare. Suprema
înveşmântare este, bineînţeles, aceea cu podoabele divine,
consecinţa firească fiind respectarea preceptelor sacre şi a
unui comportament înţelept şi moral.
Preceptele înmănuncheate în acest capitol se referă la
trăsăturile universal umane ale caracterului şi firii omeneşti,
formând un excelent manual de autoeducaţie spirituală, oricând valabil şi demn de urmat de oricine, indiferent de cultură ori confesiune. Ţinta fiecărei poveţe este dezvoltarea
unei viziuni înalte, în paralel cu permanenta focaluzare asupra deşertăciunii lumeşti. „Nu căuta să-ţi sporeşti averea în
această lume şi nu fi preocupat de ignoranţa celui care îţi
ignoră rangul. Dimpotrivă: nu trebuie ca tu să te consideri
pe tine însuţi a avea un rang (…). Fereşte-te să-i blamezi pe
cei bogaţi, dacă sunt zgârciţi, ori pe oamenii de rând dacă se
ceartă pe bunurile lumeşti; nu jindui la averile lor. Roagă-te
pentru binele conducătorilor şi al celor cu ranguri importante, ci nu te ruga pentru răul lor, chiar dacă sunt nedrepţi“
(p. 91). Fereşte-te a lăsa lumea să-ţi murdărească auzul şoptindu-ţi la ureche vorbe ce îţi fac rău, auzite de la alţii, despre tine sau altcineva (p. 90). „Să nu doreşti răul cuiva, să
nu ponegreşti un rob al lui Dumnezeu rostindu-i numele,
fie el mort sau în viaţă; căci, dacă este în viaţă, chiar necredincios fiind, tu nu ştii în ce fel va sfârşi, iar dacă este mort,
nu ştii în ce fel a sfârşit. Nu-i condamna pe cei stăpâniţi de
pofte pentru poftele lor, nu căuta să-ţi exerciţi autoritatea
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faţă de cineva, şi nu-ţi sili urmaşii să servească interesului
tău“ (p. 89–90).
Toate sfaturile reflectă adevărata pietate, smerenia autentică, ziditoare: „Adu-ţi contribuţia la fapte de caritate şi pioşenie, răspunde-i celui care te cheamă în ajutor şi salvează-l
pe cel lovit pe nedrept. Sari în ajutorul celui disperat şi înspăimântat, uşurează-i tristeţea celui întristat“ (p. 93). Superioritatea de spirit străluceşte din fiecare rând, prin capacitatea de a discerne nuanţele, de a sesiza esenţialul din spatele aparenţelor: „Primeşte şi crede în hotărârea lui Dumnezeu; nu în fiece lucru ce ţi-a fost hărăzit, ci în hotărârea
dumnezeiască de a ţi-l fi hărăzit“ (p. 94).
Capitolul III este dedicat propriei filiaţii spirituale a lui
Ibn’Arabi, ca întemeiere a îndreptăţirii lui de a conferi, la
rându-i, veşmântul, în descendenţa purtătorilor veşmintelor
spirituale descrise în precedentele capitole. Reiese că îndrumarul a fost scris spre a-i servi discipolului său Kamal adDin Ahmad bin – Abd Allah: „Te-am înveşmântat cu acest
veşmânt al însoţirii spirituale“ (p. 97). Sunt menţionaţi, în
sens cronologic invers, maeştrii care au acordat, rând pe
rând, învăţătura. Ibn’Arabi se prezintă ca moştenitorul legitim a nu mai puţin de patru filiaţii spirituale, care-l îndrituiesc pe deplin să transmită cun oaşterea, ultima dintre ele
datorându-se înţeleptului arhetipal Al-Khadr, „Cel verde“,
presupus a-l fi însoţit pe Moise în călătoria sa iniţiatică şi a
fi fost iniţiatorul a numeroşi asceţi sufiţi.
Anvergura spirituală a lui Ibn’Arabi transpare grăitor din
modul în care a înţeles să-i „înveşmânteze“ pe cei vrednici
de khirqa: Aceştia au fost bărbaţi şi femei, copii şi vârstnici,
săraci şi bogaţi, ce îndeplineau condiţiile transmisiunii spirituale – atât şi nimic mai mult. Nu se aplică restricţii nici
numărului de învestituri primite/date. Ibn’Arabi îl menţionează pe un îndrumător care primise khirqa de la trei
sute de alţi îndrumători, pe care îi însoţise şi care îi dăruiseră, fiecare, câte o virtute. Generozitatea şi largheţea de
spirit motivează afirmaţia finală, conform căreia „khirqa
nu înseamnă decât însoţire şi nobleţe spirituală, or, acest
lucru este neîngrădit“ (p. 102). Contrariul a fost afirmat de
un grup de ignoranţi, care pretindeau că nu se poate primi
învestitura decât de la un singur îndrumător. Ibn’Arabi este
indignat de această impostură: „acesta este un lucru pe care
niciunul dintre marii îndrumători nu l-a afirmat“.
Îl recunoaştem, în acest opus, care conţine şi două poeme
religioase, pe Ibn’Arabi, veşnicul îndrăgostit de Om, autorul nemuritoarelor versuri: „Inima mea poate fi orice: o
pajişte pentru gazele, o mănăstire de călugări creştini, un
templu pentru idoli, Ka ’Aba pelerinului, sulurile Torei şi
cartea Coranului. Eu cred în religia dragostei, oriunde s-ar
afla caravanele sale, căci dragostea este religia şi credinţa
mea“ (p. 5) – afirmaţii prin care universul este revelat ca
fiind unit de facto, prin însăşi substanţialitatea sa intrinsecă, în Inima sa spirituală.
Ajunşi la finalul sumarului nostru comentariu eseistic,
ne afirmăm încă o dată convingerea, cu toată posibila doză
de risc a unei asemenea afirmaţii, că orice text, fie el şi revelat, are, în comparaţie cu sacrul perceput direct (privilegiu
al puţinor mistici) doar o valoare metaforică, însemnând,
cel mult, schiţa unui drum pe care fiecare om e chemat să-l
parcurgă singur. Acesta este, în fond, şi mesajul mereu proaspăt al vechilor texte de înţelepciune, pe care ne bucurăm să
le putem citi şi în româneşte şi care ne pot îndemna spre căi
simple şi adânci, în contrast cu (de multe ori) sterila cugetare intelectuală şi filosofică a zilelor noastre.
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Victor TEIŞANU

I

Poezia lui Vlad Scutelnicu

Iată încă un poet care nu se lasă anexat la platformele
estetico-literare ale diverselor generaţii, atît de riguros
hotărnicite de vreo jumătate de secol încoace. O discreţie nobilă, avînd darul să sporească misterul autorului,
face şi mai dificilă, dacă nu imposibilă, înregimentarea sa
restrictivă într-o grupare sau alta. Pentru că Vlad Scutelnicu are un temperament retractil şi pare străin de ideea
luptei sîngeroase, chiar dacă ştie tot timpul că inamicul
se află în faţă. Nu este , funciar, un demolator al ordinii
prestabilite, în pofida faptului că aceasta se arată ostilă,
pricinuindu-i suferinţe şi răni. Refuzul luptei directe are
cel puţin două cauze. Prima ar fi structurală şi psihologică, legată de perpetua sa repliere în spatele barajelor
sufleteşti. Şi avem aici un întreg arsenal de stereotipii,
menite parcă să amîne luarea deciziilor, mişcări ceremoniale prelungite cu încetinitorul, toate în scopul eludării conflictelor frontale. A doua ţine probabil de filosofia poetului, născută din experienţele personale. Pentru
poet coliziunea cu datele zilnice ale realului înseamnă
deja o nesf îrşită traumă. Şi asta fiindcă universul în care
se mişcă este arbitrar, exercitînd asupră-i o presiune greu
de suportat. Evitînd această încleştare nemijlocită poetul
vrea să amîne de fapt ad calendas graecas întîlnirea cu
haosul care, pentru el, cel puţin intuitiv, are valenţe traumatizante.Textele sale sînt pline ochi de asemenea trimiteri. Dacă evită pe cît posibil arena cotidianului, Vlad
Scutelnicu acceptă în schimb, nu fără impact metefizic, cufundarea în adîncimile propriei fiinţe, în intimitatea subconştientului, ca formă de autojustificare. Dar şi
lumea interioară este destructurată, fragmentară, impenetrabilă. Cercetînd-o şi scoţîndu-i la lumină suprafeţele
umbrite, poetul încropeşte pas cu pas o realitate nouă,
dureroasă şi aceasta, pentru că se naşte pe cale chirurgicală. Pe umerii săi apasă acum o povară dublă, două
realităţi distincte, una interioară, a libertăţii, cealaltă
din afară, a regulii ostile şi tăioase, acţionînd la lumina
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zilei. Sceptic experimentat, autorul nu se mai gîndeşte
la victorie, ci pur şi simplu la supravieţuire. E ca şi cum
rezervele sale de încredere ar fi pe sf îrşite. Numai că
simpla supravieţuire echivalează în planul său mental
cu un eşec, dovadă permanentele excrescenţe dramatice ale textelor. Deşi scriitura este vie şi actuală, fondul
vine din alte vremi, cu rădăcini neoromantice. Iar imaginile, bucurîndu-se de maximă libertate, ies mult din
cadrele obişnuite, afluind spre învolburări expresioniste.
Însă dincolo de oscilaţii, ezitări şi stări contradictorii,
impresia generală la lectură este cea a unui farmec indicibil, a unei voluptăţi estetice copleşitoare. Ne aflăm pe
un teritoriu liric minat de accente tragice, dar cu o dicţie savuroasă şi originală, implicînd tensiune şi culori
proaspete. Vlad Scutelnicu surprinde necontenit prin
sintagme noi, inspirate, într-o albie lexicală a simplităţii oneste, necontrafăcute. El se află la confluenţa dintre
real şi zona liberă a propriilor himere, simulînd gesturi
eliberatoare spre a-şi linişti conştiinţa, deşi ştie că nu va
găsi protecţie niciodată şi nicăieri. Complexitatea factuală se exprimă liric cu remarcabilă dezinvoltură. Poetul mizează pe autenticitate, îngăduindu-şi să-şi urmeze
emisiile lirice indiferent de cadenţa sau tiparul lor. Rarele
,,neglijenţe” formale vin tocmai să sublinieze sinceritatea lui debordantă, rarisimă în rîndul poeţilor. Poemele
au reliefuri vizuale dar ele te îndeamnă să fii atent şi la
arhitectura lor sonoră cu profunde reverberaţii în conştiinţă. Suflul spontan al acestor texte nu exclude însă
exigenţa de bijutier a autorului care urmăreşte şi extensiile semantice ale cuvintelor. Deasupra tuturor tribulaţiilor însă există constant presiunea timpului, cu care
poetul se găseşte într-o relaţie metafizică. Avînd iluzia
deplinei libertăţi autorul pare angajat într-o călătorie iniţiatică dincolo de fiinţă. Veşnicul impas conflictual în
care trăieşte face din trecerea sa şi o ipotetică aşteptare
gen Godot , cea în vederea întîlnirii cu Dumnezeu.Pen-
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tru a evita orice ispită a lirismului fabricat, Vlad Scutelnicu refuză sistematic teatralizarea, ca şi prozodia clasică, ale cărei tehnici presupun confecţie şi artificiu. El
preferă monologul nezgomotos, cu sincope şi lunecări,
dar şi false dialoguri cu propriile sale incertitudini. Chiar
şi atunci cînd comunică pe tonalităţi senine şi calme,
sugestia pregnantă este cea a eşecului. Seamănă oare discursul poetului cu muzica unui rîu molcom şi egal în
dinamica sa transparentă ? Poate, dar sub luciul acestei
ape există şi multe aluviuni dubitative, interogaţii importante pe care se dezvoltă pînă la urmă tensiunea textelor. Poetul concepe tabloul propriei sale experienţe cognitive, însă efortul creator rămîne invizibil iar senzaţia
de spontaneitate fără cusur. Nu avem un singur răspuns,
ci mai multe, verdictele fiind ambigui în timp ce pledoaria este mai totdeauna relativă. Panicat de virtuale lovituri imparabile, Vlad Scutelnicu se repliază ironic într-o
amară defensivă. Mereu printre primejdii el începe a se
îndoi de raţionalitatea existenţei, de coerenţa principiilor ordonatoare. Altfel spus, eşuarea în haos n-ar fi decît
o chestiune de timp. În ce măsură mai poate deci funcţiona speranţa ? Greu de zis, cînd asistăm la o veritabilă echilibristică între luciditate şi candoare, între firesc
şi terifiant, între liniştit şi abisal. Experienţele şi rătăcirile mutilatoare se traduc în admirabile suite de metafore. Discursul poetic, de cele mai multe ori, se bifurcă,
însemnînd pe de o parte retragere în sine, introvertire,
iar pe de alta despărţire de sine, un fel de pulverizare în
anvelopa materiei. Datele realităţii sînt percepute în continuare acut, hiperbolic, totul fiind contaminat de maladia imperfecţiunii. Întreg universul este haotic şi fluid,
generînd precaritate şi alterînd normalitatea senzorială. Contextul acesta incert împinge fiinţa spre reevaluări infinite. La Vlad Scutelnicu imboldul vine de la biblicul şarpe, iar instrumentul prin care se realizează este
oglinda. Şarpele şi oglinda sînt motive fecunde, esenţiale în eşafodajul întregii sale lirici. Aceste reexaminări
succesive sub semnul şarpelui şi oglinzii constituie liantul unităţii tematice, exhibîndu-i simbolurile perene. Din
vagi porniri spre fericire terestră, dar şi ca reflex al nevoii
de autoanaliză, poetul ne şi avertizează undeva : ,, pe
mine mă iubesc oglinda şi şarpele”. Cele două simboluri
, şarpele şi oglinda, sînt atît de prezente în textele poetului, încît probabil ar merita cîndva să confere titlul vreunei antologii de autor. Realul şi imaginarul, echivalînd
cu fluxul şi refluxul, par a fi consubstanţiale poetului,
care oscilează indecis între refuzul orgolios şi acceptarea
filosofică. Ceea ce contează însă pentru cititor este persistenţa ecoului după lectură. Ceva din atmosfera, uneori vibrantă, alteori doar apăsătoare a textelor impregnează conştiinţa acestuia, seducînd-o. Fenomen specific de altfel ori de cîte ori te afli în vecinătatea poeziei de
calitate. Autorul obţine, cu uluitoare dexteritate naturală, benevola şi totala coparticipare a cititorului său.
Ca într-un joc straniu, acesta din urmă se lasă atras tot
mai adînc în valurile textului, îndepărtîndu-se de punctul iniţial, purtat parcă de curenţii marini care se nasc
dincolo de o fictivă geamandură. Pentru că, da, volutele
lirice ale poetului Vlad Scutelnicu se întind, ca o maree
liberă, mereu peste limita permisă diletanţilor.
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Deşi mesajul este grav, într-un volum ca Ultima arcă
(Ed. Timpul, Iaşi, 2003) există şi multă candoare, uneori
vecină cu inocenţa. Autorul posedă deja o tehnică a escamotării, obligînd cititorul la efort suplimentar. Din şuvoaiele frenetice ale metaforei, învăluit adesea în ceţuri lexicale sensul trebuie decantat cu grijă, pentru că, ne asigură poetul, ,,nespunînd / mai multe se-nţeleg” (nu pot
să spun mai mult). Devoalarea unei realităţi tainice, ferecată în ea însăşi, este şi scopul autorului : ,,ţipătul atîtor
semne / se vrea descifrat” (ispită). Cuvinte ca ţipăt şi strigăt plus altele din aceeaşi familie, alternînd cu opusele
lor şoaptă şi tăcere, des repetate, formează un clar palier
auditiv. Iar discursul fracturat, generînd consecinţe stilistice, aminteşte de alt botoşănean, Constantin Dracsin
: ,,şerpii îngheaţă vocea / oglinzii / dar bufniţe albe dezlegînd / zborul / sărută crucea din frunte” sau ,,naşul m-a
botezat / la gura tunelului ce împinge / noaptea spre zi de
urechi” (cod genetic). Fără să teoretizeze excesiv, poetul
cedează din cînd în cînd şi ispitelor filosofării (gînd timid
despre cosmos, cuvînt din trupul oglinzii etc.).Coborîrea
în sine pare mai tentantă pentru autor decît contactul cu
lumea exterioară : ,,priveşte-ţi sufletul / priveşte în tine
ca în cristalul / lacului adînc priveşte / ca în cerul / unde
vrei să locuieşti “ (pînă cristalul devine lacrimă). Motivul oglinzii cîştigă teren, sugerînd cenzura permanentă
a raţiunii.Deja cohorte de îngeri însoţesc gesticulaţia
poetică, diafanele entităţi fiind însă pur decorative, fără
semnificaţia biblică de la Rilke sau V. Voiculescu. Poetul
are nostalgia unui trecut (aparţinînd de regulă bunicului) cînd contopirea cu suflul etern era posibilă, pentru
că atunci, în chip ideal, legile firii consonau cu pulsaţiile
universului uman : ,,bunicul meu conversînd degajat / cu
păsările / cu pietrele / copacii aplaudau cu aroma verde
/ a vîntului din frunze // ştiinţa comunicării îi venea de
la / Mama Glie / pătrunsă ca o muzică în sufletul său
aplecat / cu urechea în ţărînă” (aşteptînd şoapta).Întrun excelent poem Vlad Scutelnicu simte monitorizarea
timpului, ca arbitru suprem : ,,timpul s-a decis / să măntrebe cum / l-am chivernisit // nu-l ascult / mă bucur că
astăzi sunt mai verde / decît mîine / traversez strada cu
moartea / în portmoneu / ea / nu rîde nu cîntă aşteaptă
“ (stop-cadru). Condiţia tragică a individului, trăind sub
zodia sacrificiului, este şi pentru autor devastatoare : ,,ce
tristă poveste / ca Adam să nu ştie că istoria lumii / se va
scrie / cu sîngele coastelor sale” (vid şi suflete sau scurt
poem despre lungul drum al sufletului dinspre moarte
înspre viaţă). Şi totuşi, în pofida veşnicului disconfort,
poetul este hotărît să extragă din haosul cu înveliş înşelător, sensuri şi frumuseţi altfel iremediabil pierdute : ,,din
sictirul lumii voi năpusti / şederea în istmul ideii / să pricep frumuseţea / veşnică iluzie – crin de cenuşă / adormit pe spaima clipei” (prin dulcele deşert al somnului).
Alt poem aduce clarificări şi despre relaţia sa cu divinitatea. Vlad Scutelnicu are orgoliul creatorului, tot un fel
de demiurg, contrapunînd viaţa însăşi şi clipa fierbinte, în
chip de răzvrătire şi tăgadă, oricărei promisiuni utopice
: ,,Lasă-mi mie pe veci / rătăcitor ce iscodeşte avîntul /
iubeşte colţul pietrei / puterea şi biciul / lasă-mi încăpăţînarea / şi înţelepciunea / să-mi devin / stăpîn” (poruncă
şi rugă). Avem deci în faţă un poet cu percepţii mistice,
nicidecum un religios. Şi încă un poem admirabil, desHYPERION
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pre geneză, rău originar şi transcendenţă, cuceritor prin
mesianism şi o anumită solemnitate retorică, amintind
de Elegiile lui Nichita Stănescu, este Patru timpi de înţelegere a unui strigăt sau visul lui Cain.
Volumul E frig în oraş şi sunt singur (Ed. Dionis, Botoşani, 2004) propune mai insistent discursul colocvial,
despovărat de rigorile metaforei, ale sublimării şi abstractizării, cultivînd cu măsură banalul şi ironia : ,,vecinul de peste drum / îşi scarpină limba de tine / ai văzut cu
moartea papei / trebuie să fim atenţi la culoarea fumului
/ …blonda de la intersecţie o ştii / s-a întors din irak pe
ea / n-au răpit-o o fi avut / o contribuţie la intrarea / în
nato” (aproape cotidiană). Revin în forţă motive esenţiale precum oglinda, şarpele, îngerul, fără modificări de
semnificaţie, iar autorul, prin intermediul lor, simte tot
mai mult nevoia reevaluărilor, a cercetării autoscopice
sub biciul timpului : ,,îmi privesc ochii / pentru prima
dată cu alţi ochi / la fel / fac cu propriul trup cu picioarele / cu mîinile cu inima / alt trup mă priveşte / alte
picioare / alte mîini / altă inimă...” (aşteptînd la intrarea
în oglindă). Un poem intitulat Arta de a iubi containerele, folosind pasta groasă a ironiei, are toate ingredientele postmoderniste. Iar anxietăţile calvarului zilnic alcătuiesc substanţa unor confesiuni de indiscutabilă sinceritate. Autorul pare mai preocupat de investirea talanţilor
decît de ameninţări thanatice. În acest sens el aspiră, ca
orice poet care se respectă, la unicitate : ,,atunci e important / nu să zbori / ci pur şi simplu să tai / cu paşii tăi /
singur pe cîmpul verde şi ud / alei” (timpul tău pentru
a fi). Necesitatea visului rămîne constantă, avînd virtuţi
salvatoare : ,,de cîte ori întorc spatele iluziei / un nebun
ucide un înger” (*** peste lume cad fulgere). Sursele suferinţei sînt încă extrem de active, începînd cu paralelismul destinelor şi terminînd cu lipsa totală a comunicării,
inclusiv în interiorul cuplului.Aşa încît resemnarea, sentimentul neputinţei dobîndesc tot mai mult spaţiu liric.
Volumul Tîrgul cu arlechini (Ed. Conta, Pitra Neamţ,
2006) dezvoltă aceeaşi atmosferă a deprimărilor şi inutilităţii. Poetul îşi acceptă umilinţa într-o aşteptare chinuitoare, nedefinită. Evadarea în hedonism, deşi dorită,
pare irealizabilă din moment ce între el şi iubită s-a creat
deja o falie de netrecut : ,,mult am dorit doamnă / să-mi
fi înmiresmat uneori / tristeţile cu iluzii // dar tu / şi-aici ţi-o zic /vai de cei care nu au / amintiri comune
- / afişezi zilnic starea de perfecţiune / rîzi / pălăvrăgeşti jovial / cu toată lumea / trecînd peste iubirea ta
ca o / cină ratată / şi / semeni / tot mai mult / cu strălucirea unui soare dintr-o zi / de iarnă” (iubirea ta ca o
cină ratată). Mutarea stilistică, vizibilă şi în precedentul volum, către simplitate în detrimentul transfigurării,
pecetluieşte mai toată atitudinea lirică a poetului. Şi ca o
constantă a noului volum : erotismul se întinde peste tot,
oferind însă imaginea ceţoasă, plină de tristeţi nevindecabile, a iubirii imperfecte. Regret, disperare, insatisfacţie. Erotica lui Vlad Scutelnicu este eminamente elegiacă, exhibînd suferinţă într-un registru de amplă spovedanie, ca în tulburătorul poem Sanctuarul. În fond ,,tîrgul cu arlechini” este lumea tuturor bufonilor şi nefericiţilor, inclusiv a ţigăncii cu ghioc care, ca toţi ceilalţi, îşi
joacă pur şi simplu rolul.
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Volumul Zaruri (Ed. Brumar, Timişoara, 2010), menţinîndu-se în paradigma colocvialului, are ca fundal aceleaşi răni necicatrizate. Singurul remediu încercat de poet
rămîne evadarea în sine sau între pereţii apartamentului
de bloc, acompaniat de cafea, ţigară şi paharul cu vin de
Suliţa. Orice ieşire din acest spaţiu, proces apăsător şi etapizat ritualic, înseamnă de fiecare dată cufundare în ceva
imund, dătător de spaime. Pentru că afară, în lumea reală,
guvernează voinţa stranie, incontrolabilă a zarurilor. Iar
acestea pot semnifica o dură confruntare cu absurdul, de
obicei agresiv şi injust : ,,am scos zarul / un cub desfăcut
într-o cruce / cînd l-am rostogolit pe masa verde / am
văzut pe faţa lui / unu / tu ai văzut şase / tu ai văzut apoi
cinci, patru, trei / doi / am tot dat cu zarul dar mereu / eu
vedeam unu / şi tu altceva” (piersică şi zaruri). E clar că
între poet şi stridenţele materiale ale realului s-a dezvoltat o relaţie antagonică, de reciprocă respingere. De aici
derivă o imagistică a spaimei, a dialogului imposibil. Mai
ales că resursele de scepticism ale poetului par nelimitate.
Cum spuneam, şansele evadării în spaţii ideale, precum
familia, trecutul sau propria intimitate, sînt minime. Dar
învinsul acestei lupte poate fi, şi chiar este, fericitul cîştigător de lauri poetici. Pentru că Vlad Scutelnicu şi-a însuşit temeinic arta combinaţiilor şi sugestiilor semantice,
descoperind astfel calea regală spre poezie. În singurătatea lui, la fel de orgolioasă pe cît de smerită, magicianul şi
anahoretul îşi dau mîna zămislind, implacabil, argumente
lirice pentru destinul unui poet cu adevărat valoros.

Cristian Bădiliţă – Rosa mystica
Poem ilustrat de Malvine Mocenco
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Cei doi Swinburne:
poezie vs propagandă

Se ştie că, pe parcursul îndelungatei şi productivei sale
cariere, Swinburne a produs un număr mare de volume
lirice: Poems and Ballads. First Series (1866), Songs before
Sunrise (1871), Songs of Two Nations (1875), Poems and
Ballads. Second Series (1878), Studies in Song (1880), Heptalogia, Seven against Sense (1880), Tristram of Lyonesse
and other Poems (1882), A Century of Roundels (1883),
A Midsummer Holiday, and Other Poems (1884), Gathered Songs (1887), Poems and Ballads. Third Series (1889),
Astrophel, and Other Poems (1894), The Tale of Balen
(1896), A Channel Passage, and Other Poems (1904), Border Ballads (1909)[1]. Acestora li se adaugă mai multe broşuri şi volume postume, apărute prin diligenţele şi ca
urmare a interesului editorial manifestat de Thomas J.
Wise şi Edmund Gosse: Lady Maisie’s Bairn and other
Poems (1915), Poetical Fragments (1916), Posthumous
Poems (1917), The Italian Mother and Other Poems (1918),
The Ride from Milan and Other Poems (1918), The Two
Knights and Other Poems (1918), A Lay of Lilies and Other
Poems (1918), Lancelot, the Death of Rudel and Other
Poems (1918), Undergraduate Sonnets (1918) etc. În mulţimea de titluri înregistrate fie în cataloagele bibliotecilor, fie
în cele ale colecţionarilor – căci, aşa cum probează lucrarea lui John S. Mayfield[2], manuscrisele pierdute şi ineditele poetului încă se bucurau în anii ’70 de mare preţuire
în lumea anticarilor – cu greu s-ar putea impune o ordine:
problemele ediţiei Gosse-Wise (Bonchurch 1925-1927),
cuprinzând în 20 de volume mare parte din opera scriito-

rului, au fost semnalate de unii dintre editorii cei mai pretenţioşi şi minuţioşi. Randolph Hugues a demonstrat, prin
texte şi variante inedite, că Lesbia Brandon (roman neterminat şi capodoperă ratată) nu trebuie neglijat de niciun
cercetător cu minime pretenţii de acurateţe, iar Cecil Y.
Lang arată că nici scrisorile, prozele inedite ori documentele „clasificate“ la British Museum nu merită expediate la
notele de subsol. Pe urmă, începând cu anii ’80, exegeza
swinburneană pare a abandona în bloc opera de tinereţe
spre a scoate la iveală diamantele îngropate în zgura textelor de maturitate.
Prin urmare, în cadrul consistentului corpus de texte
lirice s-au abordat adesea două metode de lucru: unii au
considerat că, lipsite de structură internă, volumele pot fi
fragmentate, spre a focaliza numai acele piese „valoroase“
din punct de vedere estetic; alţii au păstrat o minimă conştiinţă a întregului, dar s-au oprit cu predilecţie numai la
selecţia din 1866. Vechi păcat al criticii din toate timpurile! Carevasăzică, poezia ar trece ori prin două etape de
creaţie (presupunând schizoidia întregului şi interpretarea sa maniheistă), ori prin trei stadii ale maturizării vocii
artistice (corespunzătoare, la rândul lor, triadei copilăriematuritate-senectute). Astfel, tumultosul volum Poems
and Ballads ajunge să fie în mod greşit asimilat debutului
şi figurii romantice a debutantului insolent – deşi Swinburne debutase de fapt cu teatru în The Queen-mother and
Rosamond (1861) – iar în privinţa volumelor ulterioare,
iată, acestea nu prea dobândesc stima criticii decât prin
maxima sa deschidere spre experiment şi îndoită răbdare.
1. După bibliografiile lui C. E. Vaughan din The English AssoŞi mai puţine interpretări se avântă, curajoase, în plicciation. Pamphlet No. 29, December 1914, www.archive.org şi a lui
ticosul
volum „republican“ Songs before Sunrise[3], şi mai
Thomas J. Wise, A Bibliography of The Writings in Prose and Verse of
Algernon Charles Swinburne, London, William Heinemann Ltd., 1927. puţine se referă la parodiile din Heptalogia…, la raportu2. John S. Mayfield, Swinburneaiana. A Gallimaufry of Bits and
Pieces About Algernon Charles Swinburne, Gaithersburg, Maryland,
The Waring Press, 1974.

Eseu
https://biblioteca-digitala.ro

3. Jerome J. McGann, Swinburne. An Experiment in Criticism,
Chicago University Press, Chicago, 1972, cap. 8.
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rile cu sonetele lui Sydney din Astrophel…, la profunda şi,
pentru cititorul român, blagiana metaforă a trecerii din A
Channel Passage… Prejudecata că arta a thèse reprezintă
în mod necesar şi artă „tezistă“ – i. e. propagandistică, cu
potenţial manipulator – deturnează destinul textelor politice din 1871, dar şi al cărţilor ce le urmează, pregătite,
după cum rezultă din scrisori, cu mult mai mare răbdare
decât antologia pestriţă („multifarious“ o numeşte Swinburne într-o ulterioară notă critică) din 1866.
Trebuie precizat de la bun început că, în ciuda insistenţei poetului asupra concepţiei unitare şi coerenţei patternului tematic[4], exegeza a înclinat să comenteze contrastiv
mai ales volumul scandalos din 1866 (Poems and Ballads.
First Series) şi culegerea de cântece republicane, apărută la
cinci ani distanţă (Songs before Sunrise). Perspectiva bifocală a rezultat în conturarea a doi Swinburne, două ipostaze la fel de adevărate, două personae inventate de gustul criticii şi al vremurilor: prima, o sensibilitate ingenuă,
rimbaldiană, a doua, o ipostază a talentului confecţionat,
căznit. Astfel se marchează atât schimbarea de ton, stil şi
manieră, cât şi un soi de început al sfârşitului, o vestejire
a semenului poetic manifestat exploziv în creaţiile decadei 1860-1870. Pana de inspiraţie, refuzul revelaţiei, manierismul, conservatorismul, scleroza ideii poetice, conformismul burghez, lipsa de sinceritate ar fi numai câteva din
păcatele şi reproşurile aduse operei de maturitate.
Există, încă din studiul monografic semnat de Edward
Thomas în 1912, tendinţa de a sublinia că, odată cu trecerea de la patima erotică la patima politică, producţiile
swinburneene devin o sumă de splendori dispersate ori se
reduc pur şi simplu la un exerciţiu „metatextual“, reluând
până la epuizare povestea creaţiei şi emergenţei formelor
poetice[5]. „Întregul nu este egal cu suma admirabilelor sale
părţi“[6], deşi – continuă comentatorul cu obiectivitate –
scopul lui Swinburne în Songs before Surise pare mai greu
de atins decât acela al lui Shelley în Ode to Naples. Poetul victorian ar căuta, în opinia lui Thomas, să depăşească
discursul spaţiului privat, al insului izolat, istoric: autorul
„cântecelor dinaintea răsăritului“ îşi asumă aici o funcţie
publică, poziţie ideală, în fapt singura posibilă, de unde se
pot lansa interogaţii cu privire la figura omului public[7].
Şi mai focalizată asupra chestiunilor de tehnică, concepţie şi formulă estetică, lucrarea lui John Drinkwater
din 1913 emană din problematica „sincerităţii“ lirice: ori
acceptăm sinceritatea poetului ca pe o chestiune ce nu mai
trebuie dovedită, ori putem să o negăm şi, drept corolar
al acestei negaţii, să-i respingem toate pretenţiile, înfierându-l ca pe un impostor[8]. Influenţat poate de receptarea în presa vremii, unde se discuta încă din 1871 despre
„paradoxala convertire“, Edmund Gosse notează că tonul
„transcedental“ al odelor republicane are un aer „nesincer“
de care poetul însuşi era conştient[9]: „superfluităţile“ apar
şi aici, însă mai puţin remarcabile decât în scrierile următoare şi mai puţin morbide în ornamente decât scrierile
4. David G. Riede, Swinburne. A Study of Romantic Mythmaking,
Charlottesville, University Press of Virginia, 1978, p. 131.
5. Ibidem, p. 133.
6. Edward Thomas, Algernon Charles Swinburne: A Critical Study,
London, Martin Secker, 1912, www.archive.org, p. 129.
7. Ibidem, p. 131.
8. John Drinkwater, Swinburne. An Estimate, London, J.M.Dent&
Sons, 1913, p. 182, www.archive.org, p. 197.
9. Edmund Gosse, The Life of Charles Algernon Swinburne, London, Macmillan&Co, 1917, www.archive.org, p. 165.
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de dinainte. Ajuns la 32 de ani, intelectul poetului atingea
zenitul[10] iar talentul său abia începe să-şi manifeste dispoziţiile „cameleonice“[11]. Victorienii pudibonzi aşteptau,
desigur, o şi mai dezlănţuită Faustine; în schimb, primeau
numai un manifest al republicanismului italian, vestind
tendinţa pernicioasă a liricii swinburneene de a se autogenera fără nicio direcţie clară. Biograful precizează, spre a
păstra adevărul istoric, că poemele democrate sunt încheiate încă din 1868-1869 şi că întârzierea publicării până în
1871 s-ar justifica nu numai în tergiversările şi disputele
editoriale dintre Ellis şi Hotten, ci şi în virajul spre discursul critic din William Blake. A Critical Essay şi din articolele publicate în „Fortnightly Review“. Să reţinem aşadar
că Swinburne completează varianta finală a „cântecelor
dinaintea răsăritului“, având sub ochi în permanenţă poemele şi desenele lui Blake, precum şi alte texte ce se vor
dezvălui, pe rând, numai după o interpretare la pas. Yisrael Levin insistă asupra eminenţei modelului „profeţiilor“
întrucât, dorind să inventeze un nou mit originar, poetul
propune o poveste republicană despre creaţie prin asocierea a „tiraniei politice“ cu „tirania spirituală“[12].
Interesant este faptul că, susţinută de majoritatea biografilor, teoriile despre „ruptură“, „criză“ sau „tranziţie“ (şi,
în acest sens, revenim la discuţiile despre consistenţa imaginarului diviziunii/ clivajului/ scindării) se menţin şi se
aplică cu succes atât la nivel conceptual, cât şi la nivel lexical-stilistic. Aici ar fi oportun să discutăm despre structura
unor lucrări biografice dedicate lui Swinburne, pornind de
la cartea lui Gosse şi ajungând până la ultima încercare realizată de Rikky Rooksby. Cu altă ocazie poate…
Cu toate că se întemeiază într-o foarte bună cunoaştere
a „tradiţiei“ poetice romantice, nici interpretarea lui Ross
C. Murfin din 1978 nu depăşeşte din păcate prejudecăţile
legate de necesitatea etapizării formelor artistice; e prea
îndatorată, pe de o parte, unui tipar conceptual hegelian
şi, pe de alta, unei viziuni personificatoare, antropomorfice, privind procesul creator. Cu alte cuvinte, existenţa
artistului nu numai că poartă un sens, dar acest sens trebuie structurat coerent, eventual în conformitate cu logica
trinitară a istoriei, spre a dezvălui structura esenţială, de
Bildungsroman, a biografiei ori teza efortului neîncetat de
automodelare. „Dacă ar fi o relaţie întemeiată între epistemologie şi expresie“ – zice Murfin – „atunci ar trebui să
recunoaştem că s-a întâmplat ceva cu viziunea lui Swinburne în perioada dintre Poems and Ballads (1866) şi Songs
before Sunrise (1871)“[13]. Cercetătorul atrage atenţia nu
numai asupra mutaţiei semnificative în percepţia despre
lume, ci şi asupra dezintegrării bruşte a tuturor gândurilor şi a structurilor poetice mai ample, aşa cum se rezultă
din Preludiul „cântecelor dinaintea răsăritului“: „Between
the green bud and the red/ Youth sat and sang by Time,
and shed/ From eyes and tresses flowers and tears,/ From
heart and spirit hopes and fears,/ Upon the hollow stream
whose bed/ Is channelled by the foamless years;/ And with
the white the gold-haired head/ Mixed running locks, and
in Time‘s ears/ Youth‘s dreams hung singing, and Time‘s
truth/ Was half not harsh in the ears of Youth.// Between
10. Ibidem, p. 176.
11. Ibidem, p. 188.
12. Yisrael Levin, Solar Erotica: Swinburne’s Myth of Creation, în
A. C. Swinburne and the Singing Word. New Perspectives on the Mature
Work, (ed) Yisrael Levin, Ashgate, Farnham, 2010, p. 55.
13. Ross C. Murfin, Swinburne, Hardy, Lawrence, and the Burden
of Belief, The University of Chicago Press, Chicago, 1978, p. 48.
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the bud and the blown flower/ Youth talked with joy and
grief an hour,/ With footless joy and wingless grief/ And
twin-born faith and disbelief/ Who share the seasons to
devour;/ And long ere these made up their sheaf/ Felt the
winds round him shake and shower/ The rose-red and the
blood-red leaf,/ Delight whose germ grew never grain,/ And
passion dyed in its own pain“[14].
Susţinută de o argumentaţie predominant biografistă,
ipoteza existenţei celor „doi Swinburne“ (anarhicul dionisiac din Poems and Ballads. First Series şi republicanul
îmblânzit din Songs before Sunrise şi din volumele ulterioare) se vede invalidată în faţa certitudinii că, deşi cuminţit sub atenta supraveghere a lui Theodore Watts-Dunton,
poetul continuă să producă şi literatură erotică, şi literatură
eroică. Ross C. Murfin se vede obligat se accepte ideea că
evoluţia – dacă putem folosi acest termen în cazul autorului lui Faustine – se realizează de fapt într-o formulă psihologică triadică: moştenirea, ruptura şi recidiva mitului romantic.
Începând cu a doua serie de poeme şi balade (1878), poetul îşi conştientizează propria decădere ca individualitate;
în schimb, dacă în urma unei riguroase asceze se „şterge“,
se estompează sau dispare eul, rămâne „cântecul“, metonimie mult mai percutantă a prezenţei şi afirmării individualităţii artistice[15]: „Nemaifiind un cântăreţ, ci un cântec“ (Being now no more a singer, but a song[16]). Nu poetul şi eul său empiric (în varianta istoric-muritoare sau în
cea mitic-perenă), ci „viersul“ poetului ar constitui expe-

rienţa ultimă a contactului cu opera swinburneană. Dar,
la fel ca şi perspectivele formaliste, acest tip de abordare
riscă să piardă pe poetul viu şi opţiunile sale extraestetice. În fond, la capitolul militantismului politic şi social,
poeţii au fost dintotdeauna înaintea prozatorilor sau dramaturgilor. De la Byron la Sean O’Brien, de la Puşkin la
Maiakovski şi de la Vasile Cârlova la Mircea Dinescu. Ba
chiar, Sean O’Brien explica într-un interviu recent că tot
ce scriem este, ca o vrem sau nu, mai mult o chestiune de
politică decât de poetică: „all writing is political, whether
the writer is aware of it or not, because it positions itself at
a certain angle. It stands, whether it likes it or not, in relation to its time. It’s about how we are governed, how we exert
power, or how we have power exerted over us“.
Să existe oare un „cântec“ autentic, semnificant şi valoros din punct de vedere estetic, chiar şi în spatele versurilor swinburneene pledând pentru eliberarea republicii italiene din Songs before Sunrise? Să existe un „cântec“ autentic dincolo de bubuiturile patriotice ale tunurilor lui Adrian
Păunescu? Dincolo de cazurile particulare (asemănătoare
sau nu), întrebarea se poate amplifica într-o reflecţie mult
mai amplă asupra tristului destin al poeziei contaminate
politic, al poeziei aşa-zis de propagandă. O putem extinde
chiar şi asupra formulelor artistice metisate de circumstanţele schimbătoare ale vieţii artistului: versurile de album,
dedicaţiile versificate, odele ocazionale ş.cl. Este poezia
cu temă, poezia ocazională, un monstru ce trebuie alungat din cetatea poeţilor? Dacă ne lăsăm ispitiţi de sacra
oroare încercată de Maiorescu în faţa textelor patriotice,
14. Algernon Charles Swinburne, Prelude, în Songs before Sunri- am înclina să spunem că „teza“, „tema“, „scopul“ extraesse, London, William Heinemann, 1917, www.gutenberg.org.
tetic întoarce poezia împotriva ei înseşi.
15. Ross C. Murfin, op. cit., cap. „Nothing is All. Swinburne, Hardy,
Totuşi, pentru cazul particular al lui A. C. Swinburne
Lawrence and the Romantic Forms“, pp. 150-187.
se vede că poezia şi propaganda se angajează, paradoxal,
16. Algernon Charles Swinburne, Thalassius în Songs of the într-o relaţie de convieţuire armonică.

Springtides, Chatto & Windus, London, 1880, www.archive.org.

Geo VASILE

BELLE EPOQUE
VS EPOCA GORILOIZILOR

D

După romanul „Marea Mascara“ (2011), reconstituire a
vremurilor fanariotului Caragea (veacurile 18 -19), vremuri
puse subtil-aluziv în oglindă cu cele pe care tocmai le trăim,
Victoria Comnea s-a impus nu doar ca arhitect iscusit al
propriilor naraţiuni, ci şi ca explorator avizat al celor mai
diverse secvenţe şi tipologii ale istoriei noastre. Fapt dovedit şi de acest recent roman cu titlu misterios, Domnul T.
(Editura Tracus Arte, 2013, 222p.), ce ne duce cu gândul,
printr-un fel de disociere semantică, inclusiv la personajul
camilpetrescian Doamna T. Două lumi şi civilizaţii se interferează în personajul narator-actor Domnul T. cea a României interbelice, la belle époque, să zicem, în care poezia,
visul, eleganţa, iubirea, libertatea făceau parte din fibra sufletească a intelighenţiei româneşti, în frunte cu regina Maria
sau prinţesa Martha Bibescu, şi cea a urii de clasă, a vendetei şi a exterminării omului de către om, devenite norme ale
unui imens penitenciar ideologic şi politic, numit Republica
Populară Română, instaurat prin uzurparea puterii politice
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de către dictatura proletariatului şi al său partid-stat numit
PMR, apoi PCR.
Domnul T., poet inspirat de anturajul simbolist reunit
odinioară în cenaclul în care oficiase Marele Sacerdot Macedonski, dar şi de filonul poetic creştin filocalic tip Vasile Voiculescu, rememorează dintr-un prezent promiscuu, al anilor cinzeci-şaizeci (în care mai bântuie fantoma lui Bacovia,
decorat şi premiat de noul regim în numele unor versuri echivoce) trecutul vieţii sale, tinereţea trăită vital, aventuros, după
norme am zice estetice, totuna cu cea a unui personaj pururi
invocat dar nicând adus pe scena cărţii.
Este ambiguitatea şi ambivalenţa de fond a cărţii: să fie
cumva chiar doamna T, să fi fost vorba de o relaţie homoerotică, adică de un iubit (monbeautendre??!) sau o de iubită
din rafinatul cerc de artişti şi aristocraţi d’antant. Evocările
momentelor petrecute în peisajul Balcicului românesc, frecventat de însăşi regina Maria (femeia cu cei mai frumoşi ochi
albaştri) şi Principesa, sunt poate printre cele mai reuşite şi
pline de poezie din literatura română. Cititorul poate crede
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la fel de bine că Domnul T. se adresează în elanul său epicopoematic, oarecum autist, lui însuşi, geamănului platonic
din oglindă după care tânjim toată viaţă, eul omniprezent de
esenţă divină, cu care fiecare dintre noi se va contopi. Dar cel
mai profitabil pentru înţelegerea acestei dubluri a naratorului
este următorul citat: „Totul se va petrece ca în miraculosul
efect Moebius, când cele două feţe ale faimoasei panglici se
dovedesc a fi doar ceea ce au fost dintotdeauna, adică una şi
aceeaşi“. O povestire în care se derulează, sub semnul misterului, fireşte, o astfel de bandă semiotică – realitate-semn
a lui Moebius- aparţine argentinianului parizian Cortázar.
Fapt e că Domnul T. (şi implicit doamna Victoria Comnea) deţine arta evadării într-o visată lume ideală întru consolare şi epifanie, pe urmele unor Ion Vinea, Henriette Yvonne
Stahl sau Mircea Eliade: nu în zadar romanul are drept motto
un citat sugestiv din Albert Camus: “…acest hohot mare de
poezie care-mi umple inima“. Iată de ce nu lipsesc din reţeta
narativă recursul la pendularea necontenită între felurite
bucle spaţio-temporale, metempsihoză, ezoterism, ritualuri specifice arsenalului simbolist, tip „les couleurs, les parfums et les sons se répondent“ sau „mourir en beauté“. Este
vorba de moartea „ascensională“ a protagonistului-poet, din
recuzita căruia face parte şi statornica muză Peruzeaua, o
ectoplasmă magică a frumuseţii feminine, nescutite însă de
capricii vs. camaradul său de viaţă, ceea ce probează că „on
ne badine pas avec l’amour“.
Subtitlul însuşi al romanului, Confesiuni roz-negre, sugerează cromatic iubirea şi doliul, dar şi timpul armoniei, pierdut şi regăsit doar oniric, materializat în sculpturile miniaturale achiziţionate illo tempore dintr-un anticariat bucureştean. Rozul translucid al lemnului gabonez okumè şi negrul
abanosului senegalez sunt în viziunea autoarei principii complementare: „Femininul şi masculinul, dragostea şi ura, iluzia şi deziluzia, seninătatea şi întunecarea, viaţa şi moartea, văzutul şi nevăzutul…“. Ceea ce nu contravine cu zecile
de pagini epice, realiste, începând cu evocarea ambientală a
copilăriei (ce se hrăneşte cu vise simbolice, tablouri luxuriant-naive etc.), a familiei şi terminând cu starea actuală a protagonistului: exil sufletesc, social, uman. Domnul T., rămas
ca în tinereţea lui de poet simbolist, imun la lumea reală,
este acum un marginalizat la propriu (ajunge să locuiască
pe o stradă nu întâmplător numită Fundătura), un inadaptabil care, spre a-şi păstra sufletul şi dimensiunea atemporală în care prefera să trăiască şi să… moară, refuză să semneze pactul cu diavolul, cum au făcut-o nu puţini intelectuali din generaţia sa, tip Fr. Aristarc, alias G. Călinescu, sau
chiar Osiris-Lipan (Sadoveanu, fireşte).
Trebuie precizat că rememorarea protagonistului este un
lung prolegomene la sinuciderea sa anunţată, un fel de amplu
testament şi epitaf al hotărârii inexorabile de a părăsi o lume
care-i făcuse mult rău, lui şi familiei lui, şi cu care nu avea
nimic în comun. Domnul T. riscă batjocura la locul de muncă
(un fel de încărcător-descărcător la un Centru de Librării) şi
chiar foamea. Aplică singura stratagemă a supravieţuirii, cea
de a părea „sărit de pe fix“, decât să facă pe placul ademenitorilor săi groteşti, adică să muşte momelile oferite de recuperatori, o faună dresată să convertească „oile rătăcite“, supravieţuitorii fostelor genearaţii ce fuseseră fala şi epicentrul
veşniciei sufletului românesc (Lucian Blaga, de pildă), spre
a-i recicla în barzi ai proletkultism-ului (printre aceştia recunoaştem o caricatură a unui Beniuc, „toboşar al vremurilor
noi“, pe maleficul dentist Vittner, pe Alexandru Toma etc.).
Virtutea stilistică predominantă a romancierei este una de
hiperestezie predominant cromatică, aptă să descifreze supra-
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puneri de tonuri şi vibraţii, insinuări, nuanţe, dinamica iluziei, transparenţe mătăsoase, halucinaţii, disperarea şi nesaţul, binomul eros- thanatos, efluvii (presentimente) ce vin pe
alte canale decât cele ale simţurilor normale.
La fel de semnificativ şi substanţial este al doilea fir epic,
paralel, alternativ şi interferent cu al Domnului T. (a se vedea
cele două voci narative din „Toate bufniţele“ de Filip Florian,
a puştanului Luci şi a Domnului Stratin ce vine să se stabilească în respectivul orăşel de munte). Povestea adolescentei numite simbolic Poema, tocmai în acei ani al comunizării României se pregăteşte să dea examen la facultate, dar din
pricina dosarului (tatăl său, „duşman al poporului“ ce nu-şi
negase loialitatea faţă de rege, de propria filozofie de viaţă,
şi nici concepţia artistică, iubirea de patrie etc., fusese arestat de goriloizii securităţii şi aruncat în temniţă, „acel infern
fără bolgii“, de unde nu va mai ieşi decât mort) este respinsă
la facultatea de umanioare a Universităţii bucureştene.
Aşa se face că într-un parc oarecare are loc întâlnirea providenţială a tinerei, aproape răpuse de disperare, cu Domnul
T., moment în care începe romanul de iniţiere, discipol-maestru. Protagonistul află că singurul stabiliment de învăţământ
superior mai tolerant în privinţa dosarului este recent înfiinţatul Institut Maxim Gorki, unde se studia limba şi literatura rusă, drept care o îndeamnă să urmeze cursurile acestei
facultăţi, spre a o lecui de adânca depresie în care o surpase
ticăloşia oamenilor maturi şi a vremurilor în contra cărora
îi vine să…urle. Descoperirea Domnului T înseamnă pentru
tânără o restartare a propriei vieţi după un model unic, cel
al adevărului, al credinţei, al armoniei. Ea devine, datorită
misteriosului om cu caschetă de pilot, nu altul decât Domnul T, un fel de legatar al revelaţiilor unei alte lumi, al unei
alte Românii, al unui alt fel de a fi în lume.
Se naşte între cei doi mai mult decât o prietenie sub semnul iniţierii, devreme ce visul Domnului T. este repovestit
de ţânără drept fapte detaliate ce au avut loc aievea în familia ei. Avem de-a face cu o comunicare-comuniune specifică naraţiunii tip psy, ce exploatează zăcăminte ascunse ale
unor trăiri insolite. Autoarea probează acest tip de scriitură
cu ocazia audiţiei de la Ateneu a unui adagietto (Simfonia a
5-a de Mahler). Este pentru adolescenta noastră echivalentul madlenei lui Proust, cea care o va face să nu se mai teamă
de „noaptea ce se lăsa peste lume şi peste viaţa mea“. La rândul său, Domnul T scapă, chiar dacă momentan, de obsesia
fracturării istoriei, „de mâzga infernalului melc de pe fruntea
mea“. Ceea ce nu înseamnă că va renunţa la decizia iniţială
de a dispărea de pe scena vieţii, exact cu câteva ore înainte
ca goriloizii, care nu-l slăbeau, să-i profaneze/ vandalizeze
modestul sălaş. De mult era bănuit că deţine…cărţi interzise
în epocă, retrase din toate bibliotecile, şi pe care i le împrumutase studentei Poema. Aceasta era sistematic şantajată de
un tânăr asistent (a se citi securist) să devină colaboratoare
a sinistrei instituţii de import, marca URSS.
Domnul T. este expresia unui glissando de tip proustian
în timp, în vis, în iubire şi artă, dar şi în realul terifiant al regimului carcerar comunist, în propaganda terorizantă a acelor
goriloizi decerebraţi. Protagoniştii romanului sunt ataşanţi
nu doar prin frumuseţea, profunzimeal şi altruismul lor dus
până la sacriificiu (la vie Intèrieure), ci şi prin virtuţile lor
suprafireşti, reperabile şi în talentul indeniabil al romancierei Victoria Comnea.
Domnul T. este, prin poliedricul univers oferit, o experienţă unică ce nu trebuie ignorată: atât pentru cititori, cât şi
pentru critici şi feluritele jurii ale breslei.
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Dumitru IGNAT

Portretul îngerului palid

D

De-a lungul timpului, Poezia a fost apreciată şi definită
în fel şi chip. Şi nu e de mirare că feluriţi creatori au ales
mijlocirea expresiei figurate, aşa cum a făcut Eminescu,
asemuind Poezia unui înger palid.
Această situaţie spune limpede că actualitatea textului liric este rezultatul unui şir lung de reconsiderări şi
delimitări energice. Încât pare că mai sunt posibile doar
neînsemnate accente ori atenuări de umbre şi tuşe, fără
ca portretul magic al îngerului palid să se schimbe dincolo de nuanţă.
Despre delimitările petrecute în teritoriul Poeziei
s-ar putea vorbi începând cu felul în care sunt folosiţi
termenii diverselor caracterizări. Utilizarea nepotrivită
sau abuzivă a unor cuvinte provoacă distorsiuni de înţelegere, totdeauna regretabile. Se spune, de pildă, în chip
curent, despre poezia aventurii, despre poezia muntelui
ori despre aceea a plecărilor; de parcă vorba „farmec“
n-ar avea putere de sugestie.
Dar riscul vine mai degrabă dinspre cei implicaţi,
într-un fel sau altul, în cuprinsul faptului liric. Modern
e ceva ce aparţine actualităţii. Este modern un lucru ori
o întâmplare de dată recentă. Dimpotrivă, modernismul e un soi de doctrină literară care s-ar opune tradiţionalismului. Însă, de-a lungul vremii, poeţi modernişti n-au lipsit nicicând: care dintre ei n-a căutat şi nu
caută modernitatea? Poeţii autentici au înnoit expresia
artistică, în contrazicere cu ceea ce trecea, până la ei,
drept tradiţie.
În context, termenul de postmodernism e cumva
arbitrar. Postmodernismul nu e o contestare a modernismului. Aşa cum proclamă glasuri competente, mişcarea postmodernă e un proiect de depăşire a iluminismului. Postmodernismul se îndreaptă împotriva gândirii sistematice, propunând un pluralism radical, fără
originale (modelul unei copii e o altă copie), o produc-
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ţie continuă şi fluidă; lumea este o interpretare, alături
de alte nenumărate interpretări.
Dar nimeni n-ar admite că o operă de mâna întâi este
copia unei alte opere de calibru! Iar dacă e „interpretare“ a lumii nu e în nici un fel diferită de o alta, atunci
ea este inutilă. Cred că postmodernismul nu-şi doreşte
o asemenea fatalitate.
Tot aşa, un critic, Marian Popa, comentând pe Ion
Barbu, afirmă existenţa unei „pozii pure autohtone“.
Lucrurile şi procesele ar fi impure pentru că sunt reale;
doar esenţele sunt pure. Numai că, pe măsura renunţării
la reprezentările şi la obiectele sensibilului, sunt eliminate şi semnificaţiile. Fiecare înţelege ce vrea. Paul Valery
confirmă: „Versurile mele au sensurile care li se atribuie.“
Pozia pură presupune şi un limbaj pur, care produce un fel de impersonalitate matematică, un inefabil fără referinţe. Ar fi o „estetică a abstracţiei“ (Gaetan
Picon). Totuşi e greu de închipuit „impersonalitatea“,
oricare ar fi originea ei, în competiţie cu subiectivitatea
ce defineşte producţia poetică. Un argument forte este
şi enunţul lui Wittgenstein (din „Tractatus…): „gândirea
este propoziţie cu sens“!
(Ortega y Gasset admite totuşi „melodrama pură“:
„figura de ceară“, „macabra glumă de ceară care a entuziasmat plebea“!)
*
Diferenţierile sunt totdeauna ulterioare începuturilor. Că Poezia a venit pe lume însoţită – sau însoţind –
muzica aezilor şi barzilor pare, aşadar, un fapt firesc. A
fost asocierea unor arte ale timpului, relevându-se pe
măsura curgerii acestuia. Spre deosebire de artele pe
care le identificăm drept ale spaţiului: Pictura, Sculptura, Arhitectura. În vreme ce genurile pomenite corespund şi astăzi acestei (relative) categorisiri, Poezia a evoluat radical. Acum ea nu mai provoacă auzul, ci e o artă
a spaţiului, a văzului: Poezia e destinată lecturii! Şi mult
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mai mult: Poezia scrisă, exprimând inefabile (intuiţii şi
concepte), interesează exclusiv gândirea. Aceasta mi se
pare a fi izbânda însemnată a Poeziei în istoria statornicirii unui chip propriu.
Desprinderea de Muzică a fost un exemplu pentru
delimitarea de formele oratoriei şi de ale dramaticului. Sigur, legăturile nu par tăiate cu totul câtă vreme se
mai petrec „festivaluri de poezie“ şi cât timp mai sunt
actori care îşi închipuie că declamaţia şi farmecul personal sunt un vehicul mai penetrant, mai sugestiv decât
textul poetic însuşi. Adaptând o observaţie a lui Vinci,
aş spune şi eu că unde se declamă nu poate fi vorba de
Poezie autentică.
Înainte de a încheia acest episod, amintesc de mai
vechea exigenţă de a conferi Poeziei „muzicalitate“. Dar
„Arta poetică“ a lui Paul Verlaine, postulând „Muzică
înainte de toate“, atestă doar ce mare cimitir de pretenţii este istoria lirismului.
Prin urmare, chiar dacă teoria interferenţei speciilor
şi genurilor artistice rezistă (încă), stărui asupra părerii
că Poezia este azi menită doar lecturii; astfel, emoţia ei
particulară se valorifică întreagă şi nebastardă.
*
Încă Montaigne admitea că Poezia poate fi judecată
după reguli şi după meşteşug numai la un nivel inferior!
Cu toate acestea, şi de atunci încoace abundă dovezile
de tiranie prozodică şi canoanele de întocmire poetică.
N-a putut fi potolit entuziasmul pentru ritualul formei,
pentru exprimarea emfatică, pentru tot soiul de ornamente. Poate că exagerez, dar cred că a funcţionat şi un
fel de meşteşug pentru producerea metaforelor, a imaginilor, a simbolurilor. Din fericire, poeţii care contează au
recurs cu prudenţă, chiar cu zgârcenie, la folosirea lor.
*
Astăzi pare aproape imposibil să configurezi albia
Poeziei. Sunt multe, parcă prea multe creaţii de luat în
seamă. Aşa încât ar fi mai lesnicioasă calea apofatică,
negativă: de a spune ce NU este Poezia. Mai precis: ce
nu mai este Poezia.
Şi înşiruim: Poezia nu e o lecţie, nu instruieşte, nu
formulează adevăruri (adevărul poetic este veşnic, dar
veşnic altul, pentru că fiecare poet are adevărul său);
Poezia nu e îndreptar moral, nu e mediu – infecţios –
de idei sociale şi naţionale, nu cultivă înduioşări şi pasiuni, nu e meşteşug (deşi presupune elaborare lucidă), nu
suportă beţia de vorbe şi nici pofta năucă de a născoci
cuvinte; dar nu e strânsură de clişee, nu e şaradă, nu e
oratorie ori declamaţie cabotină. Poezia nu se întâlneşte
cu pornografia şi cu platitudinea agresivă, semne certe
de secetă intelectuală.
Dacă ar fi să continui această enumerare de (aproximative) interdicţii, s-ar putea vedea cu uşurinţă cât de
îngăduitoare a fost Poezia cu pătrunderea, în cuprinsul
ei, a tot felul de impurităţi şi alcătuiri, astăzi de repudiat.
Aşa că ne putem întreba ce zăcământ liric rămâne viitorului. Răspunsul e liniştitor: poeţii îl vor afla. Pentru că
poeţii ştiu că obiectul Poeziei e chiar Poezia.
*
Portretul îngerului palid poartă semnăturile celor pe
care-i înglobează istoria acestei arte. Trebuie să insist:
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semnăturile îndreptăţite. Pentru că s-a mai ivit cineva
care cere drept de iscălitură.
Ştiinţele numără savanţi, nu şi critici. Învăţaţii înşişi
formulează obiecţii şi rezerve vizavi de faptele şi teoriile domeniului lor. Dar Poezia pare să nu poată exista
fără critică. Sau poate?
Critica se leagănă în iluzia subtilităţii şi acuităţii percepţiei sale. Însă creaţia este polivalentă şi critica nu
poate ocoli reducţia, incompletul, părtinirea. Analizele transformă Poezia în obiecte ţepene, moarte: operaţiuni de necropsie.
Enunţarea judecăţii de valoare, un concept atât de
fluid, se sprijină pe un suport şi mai fragil: judecata
de gust. Din acest vag erupe mulţimea examinărilor şi
interpretărilor. Sunt cu totul de partea lui Michel Butor
atunci când spune tranşant: cel mai mare critic e şi cel
mai modest: te trimite la operă! Numai că despre criticii
modeşti se poate vorbi ca despre extratereştri: unde-s?
Şi ne alegem cu aprecierile vreunui analist constipat
de jur împrejur şi de jos până sus. Analist cu o lărgime
de percepţie pe măsura unei frunţi înguste, la mare trecere printre mexicani, ce îşi închipuie că oamenii citesc
Poezia ca să facă ierarhii şi că Poezia există numai pentru a fi evaluată de critică.
E locul să spun că mi s-a părut dezamăgitoare şi
exegeza – ocazională – a unora pentru care Poezia nu
reprezintă preocuparea de fond. Un exemplu ar fi Martin Heidegger şi textele lui despre poeţii preferaţi: Holderlin, Rilke. E curios cum poate divaga „în perspectiva
culturii“ cineva care are, totodată, intuiţii atât de profunde. E destul să pomenesc relevarea erorii după care
„poeticul este considerat o simplă specie“ şi „este trecut
în seama literaturii“. O distincţie esenţială pentru înţelegerea calităţii particulare a Poeziei, artă a diafanului, a
esenţei, în contrast cu terestritatea şi denotativul prozei.
Chiar dacă sunt, şi una şi alta, mediate prin limbă, diferenţa stă la vedere, precum aceea dintre zbor şi mers.
Dar lucrurile nu pot fi îmbrâncite către absurd. Ar
fi nedrept să nu recunosc că tocmai printre critici sunt
numeroşi cei avizaţi în privinţa Poeziei. Ei se mulţumesc
să avanseze introduceri la operele poetice. Aptitudinea
lor se măsoară după rezistenţa în timp a estimărilor pe
care le propun: criticul responsabil îşi enunţă judecăţile
privind spre viitor. Astfel, şi el se supune, lucid, celeilalte
judecăţi, neîndurătoare dar drepte, a timpului.
*
Ar fi de arătat şi ce element confirmă că mulţimea
istorică de înfăţişări şi semnificaţii poate sta sub un singur nume: Poezie. Pentru că e legitimă întrebarea despre ce mai poate fi comun între lirica de azi şi, să zicem,
hexametrele lui Hesiod; şi dacă „Muncile şi zilele“ acestuia iscă ceva mai mult decât interesul documentar. E
de luat în seamă ipoteza metafizicii poetului. În accepţia în care metafizica este viziunea a ceea ce poate fi dincolo de aparenţa fizică. Un fel de câmp al impalpabilului,
un cuprins la care, în chip nedesluşit, doar el are acces.
În ordinea timpului, poetul pare să fi fost întâiul metafizician. Intuiţiile lui găseau rezonanţe în lumea ceţoasă,
nediferenţiată a începuturilor. Când a formulat uluitorul
său enunţ, Protagoras trebuie să se fi gândit, negreşit,
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la poet. El este „măsura lucrurilor“ şi numai el poate fi
măsura „celor ce NU sunt, în măsura în care ele NU sunt“!
Poetul pare să fi întrunit, în persoana sa, pe magician,
pe şaman, de vreme ce cuvântul e forţa prin care poate
fi supusă Lumea, cea vădită şi cea invizibilă.
Ca parte a filozofiei, metafizica e astăzi ruinată de
actele ştiinţei; dar despre metafizica poetului se poate
pleda! Chiar dacă nu e la vedere, ea se intuieşte. Poetul
plăsmuieşte căi noi de trecere spre realitatea suprasensibilă. Spre supra-realitate. Aşa zicând, poetul a fost, fără
încetare, un supra-realist!
Cu metafizica sa, poetul se plasează pe un piedestal al superlativului. Aş fi ezitat să creditez o asemenea
ipostază dacă, mai aproape de noi, romantismul n-ar fi
ridicat poezia şi poetul pe un suport la fel de înalt. Cum
spune Jose Ortega y Gasset, „se aştepta de la ele (de la
Poezie şi de la Muzică) nici mai mult nici mai puţin decât
mântuirea neamului omenesc…“!
Exmatriculat din Empireu, poetul de azi cere şi el o
încredere neclintită din partea celor ce-i parcurg textele:
pentru că ar fi unic şi, deci, de neînlocuit. Vechea iluzie,
acum benignă, despre propria importanţă.
*
Metafizica poetului e un efect, un produs al inconştientului. Nu e acela invocat de Sigmund Freud, pentru care „visul e calea regală ce duce spre inconştient“.
Viziunii „aproape caricaturale“ a psihanalizei (diagnosticianul Freud vede cum prinţul Hamlet „devine un psihopat pe parcursul desfăşurării acţiunii“) i se contrapune structura unui inconştient „de o mare complexitate, cu funcţii suverane, şi de o ordine şi de un echilibru lăuntric graţie cărora el devine un factor în mai mare
măsură sieşi suficient decât conştiinţa“. Este inconştientul pe care-l sugerează poetul şi gânditorul Lucian Blaga.
Acest inconştient, care „aduce a cosmos“, este laboratorul în care se formează „matricea stilistică“, „substratul
permanent pentru toate creaţiile…“.
Matricea stilistică determină particularul, inconfundabilul oricărui fapt artistic, introduce ordinea şi distinge între esenţial şi neesenţial „în toată masa de impulsuri întâmplătoare şi de proiecte aleatorii…“. Din propria matrice stilistică nu se poate ieşi!
Şi alte minţi au văzut lucrurile în chip asemănător.
Într-un studiu despre Trakl, Heidegger observa: „Orice
mare poet nu scrie decât pornind de la un unic Poem“
(„Acest Poem al poetului rămâne neexprimat“.) Aşadar,
de la o matrice stilistică riguros individualizată.
Producerea unui stil e un fapt primar, constatarea şi
definirea lui sunt secundare, spune Blaga. Secundare,
dar posibile!
Determinarea matricelor stilistice ale poeţilor este, în
fond, obiectul tuturor strădaniilor criticii. Nu alta este
ţinta autorilor de parodii, care întrezăresc codul operelor vizate; chiar dacă rezultatele lor nu-s chiar izbânda
exemplară a lui Cervantes. Şi rămâne să-i amintim pe
traducători!
Pentru a pune în lumină unitatea stilistică, Blaga
cerea distanţare. Soluţia acestor zile pare alta: un calculator puternic!
În cartea lui despre Infinit, John D. Barrow menţionează calculatorul NEC Earth Stimulator, care a deţi-
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nut recordul de viteză între anii 2002 şi 2004; el efectua,
când lucra singur, 40 de miliarde de calcule pe secundă!
A fost depăşit de computerul Blue Gene. Acum, viteza
calculatoarelor performante este, cu siguranţă, mai mare,
poate mult mai mare.
Ce ne-ar împiedica să folosim calculatorul pentru a
descifra matricea stilistică a oricărui poet? Să-i extindem opera, în prelungirea modalităţii lui de expresie?
„Să se recurgă la reconstituire“ atunci când e vorba de
„textele ce ne-au parvenit mutilate“, aşa cum recomandă
Michel Butor? Să completăm scrierile poeţilor dispăruţi
prea devreme? Am putea proceda precum în formalismul matematic, alegând anume axiome, adică matrice
stilistice, structurând apoi orice mod poetic dorim.
Ar fi sfârşitul Poeziei! Dar a fost şi un sfârşit al epopeii! Şi vor veni, pe rând, alte şi alte ieşiri de pe Scenă!
De fapt, cum tehnologiile de producere există, ne
mirăm de ce mai sunt active unele procese creatoare.
De pildă, mi se pare că Pictura e limpede pusă în defensivă de puterile calculatoarelor de a produce forme şi
culori. Sigur, Pictura e mai aproape de senzorial, de simţul văzului. Poezia, abstracţie a abstracţiei (cuvântul este
el însuşi abstracţie!), poate pune probleme mai complicate. Atâta tot! E însă mai probabil că astăzi, când stăpân absolut este principiul profitului acţiunilor, poeţii
şi pictorii să fie mai puţin costisitori decât o tehnologie. Deocamdată!
Cu toate acestea, e atât de greu să ne imaginăm un
Mâine fără Poezie. Deşi nu ştim nici cum va arăta acest
Mâine. Presupunem că Poezia este efectul unei esenţe
durabile, aşa cum este tragicul. Ce ne defineşte, până la
capăt, condiţia şi destinul.

Cristian Bădiliţă – Două poeme intersectate
Poem ilustrat de Malvine Mocenco
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Gestul şi cuvântul

Spontană şi universală, atropocentristă în acelaşi timp,
viziunea mitologică, pe care o analizează André LeroiGourhan şi în care caută germenii evoluţiei umane,
„dezvăluie percepţia împărţirii lumii vii în unităţi sociologice distincte ca moravuri şi atribute exterioare,
dublură a identităţii fiinţelor în starea lor naturală“ [p.
7]. În esenţa sa, această atitudine se fundamentează pe:
(a) transferul de atribute umane pe lumea animală,
identificând aceste atribute din apartenenţa dublă a fiinţei umane la „lumea zoologică“ şi la cea „socială“;
(b) apartenenţa la lumea socială care conferă semnificaţie fiinţelor umane, constatându-se caracterul „determinant al specificităţii etnice“.
Viziunea ştiinţifică, constată André Leroi-Gourhan,
în cercetarea instinctului şi a inteligenţei, a culturalului
şi a socialului, urmează calea psihologiei animale sau a
etnologiei. Calea de mijloc, care ar prelua din ambele
direcţii aspecte compatibile şi complementare, „constă
în a interpreta problema grupării ca dominând problemele animalităţii sau ale umanităţii, a considera societatea, la animale şi la oameni, ca fiind menţinută într-un
corp de „tradiţii“ al cărui suport nu este fie instinctiv, fie
intelectual, ci, în măsură diferită, zoologic şi social, totodată“ [p. 8]. Şi o grupare, şi alta supravieţuieşte, în opinia
lui André Leroi-Gourhan, datorită memoriei: la animale
aceasta se bazează pe instinct, la antropini – pe limbaj.
Celor două grupări (specia, în cazul grupării animale, şi
etnia, în cazul grupării umane), prin urmare, le corespund tipuri de memorie specifică: instinctul şi limbajul.
Raportând instinctul nu la cauză, ci mai curând la
efect – rezultat al unui raport dintre mijloace specifice
şi cauze externe (mediul intern şi stimulii externi) – este
imposibil, după André Leroi-Gourhan, să constatăm
„evoluţia unui instinct pe cale de a se transforma până
la urmă în inteligenţă“ [p. 9], care presupune, în fond,
eliberare în raport cu instinctul. Se poate constata mai
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degrabă eliberarea în raport cu „secvenţele ce iau naştere
la confluenţa dintre mediul biologic intern şi cel extern“.
Diferenţa dintre om şi animal nu constă, după André
Leroi-Gourhan, în raportul dintre instinct şi inteligenţă,
ci în gradul de predeterminare genetică mai mică în
primul caz şi mai mare în cel de-al doilea. Caracteristica fundamentală a omului, în acest sens, este că omul
posedă un creier „destinat confruntărilor“. Diferenţa dintre posibilitatea „confruntărilor“ la om şi animal, fiind
mai ales de natură calitativă, e motivată prin legătura
strânsă dintre limbaj şi gândire, chiar dacă intervenţia
limbajului nu este sesizabilă întotdeauna: or „libertatea de comportament nu este de fapt realizabilă decât
la nivelul simbolurilor şi nu al actelor“, limbajul fiind un
fel de „eliberare faţă de experienţa trăită“.
În paralel, constată André Leroi-Gourhan, unealta
manuală apare ca mijloc de eliberare de constrângerile genetice. Comportamentul tehnic uman se manifestă la trei niveluri – tricotomie care traduce aspectele
de manifestare a umanului: universal – ca nivel specific (al speciei), istoric – ca nivel socio-tehnic (sau socioetnic, în funcţie de trăsătura reliefată), individual, la
care se manifestă o altă trăsătură distinctivă, care condiţionează, în acelaşi timp, diferenţierea umană internă
şi care constă în faptul că, pe un fond instinctiv comun,
individul uman posedă „dispozitive proprii“ ce variază
de la un individ la altul.
Mijlocul care înscrie şi asigură transmiterea informaţiei la toate trei nivelurile, deşi se manifestă doar individual, având o existenţă virtuală, este limbajul cu funcţiile gnoseologică, acumulativă şi de transmitere. Limbajul este mijlocul care „permite plasarea memoriei etnice
în afara speciei zoologice“, aceasta având „drept consecinţe foarte importante libertatea individului de a ieşi
din cadrul etnic stabilit şi posibilitatea memoriei etnice
însăşi de a progresa“ [p. 19]. Sugestivă este, în acest sens,
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descrierea comparativă a omului: „este adevărat că noi
alergăm mai încet decât caii, că nu digerăm celuloza la
fel de bine ca vacile, că nu ne putem căţăra ca veveriţele
şi că de fapt întregul nostru aparat osteo-muscular este
supraspecializat doar pentru a fi apt să întreprindă orice,
dar, şi aceasta este constatarea cea mai importantă, creierul omenesc a evoluat de aşa manieră încât rămâne apt
să gândească totul şi se naşte practic gol“ [ibid.].
Continuând aceeaşi linie a comportamentului operaţional (unealtă – limbaj), comportament care se conturează filogenetic, dar funcţionează ontogenetic (tipurile interferând la diferite niveluri ale comportamentului uman), André Leroi-Gourhan identifică trei planuri, în raport cu care, inclusiv limbajul, se manifestă
în mod diferit:
– primul plan, planul de fond pe care se pliază mai
târziu tradiţia, se referă la automatisme legate direct de
natura biologică a omului;
– al doilea plan – al comportamentului maşinal – se
referă la secvenţe operaţionale dobândite prin experienţă şi educaţie, fiind înscrise în comportamentul gestual şi limbaj;
– planul al treilea – al comportamentului lucid – presupune intervenţia hotărâtă a limbajului.
Cele trei planuri consemnează o extindere continuă
a funcţiilor limbajului, accentuarea rolului acestuia şi se
pliază pe distincţia psihologică dintre inconştient, subconştient şi conştient, distincţie care separă manifestările instinctive de conştiinţa manifestată prin limbaj
şi simboluri. Limbajul are o funcţie esenţială şi în secvenţele operaţionale periodice sau excepţionale (repetarea sezonieră a îndeletnicirilor agricole, desfăşurarea
unei sărbători, construcţia unei clădiri etc.), manifestându-se ca suport al acestor acte. Intervenţia limbajului la nivel operaţional se instituie în trăsătură distinctivă umană, mediind distanţarea memoriei: „întreaga
evoluţie umană se străduieşte să plaseze în afara omului tot ceea ce, în restul lumii animale, corespunde adaptării specifice. Fenomenul material cel mai izbitor este,
desigur, „eliberarea“ uneltei, dar în realitate fenomenul
fundamental este eliberarea cuvântului şi această proprietate unică a omului de a-şi situa memoria în afara
eului, în organismul social“ [p. 29].
Istoria memoriei colective se împarte, după André
Leroi-Gourhan, în cinci perioade, funcţie de maniera în
care este transmisă: orală; scrisă cu tabele sau indici; a
fişelor simple; a mecanografiei; a „seriaţiei“ electronice.
Fundamentală este memoria lingvistică, iar celelalte
memorii se realizează în baza unui cod extras din limbaj.
Având origine comună, cele două trăsături care au
condiţionat evoluţia de o anumită manieră a societăţii
umane – tehnicitatea şi limbajul – nu s-au dezvoltat întro perspectivă zoologică, ci în paralel cu aceasta, evoluând mult mai rapid. În această devenire, André LeroiGourhan constată evoluţia a două planuri: cel al evoluţiei filetice, „care face din omenirea actuală o colecţie de
indivizi cu proprietăţi fizice diferite faţă de cele existente
acum 30000 ani“ şi cel al evoluţiei etnice care converteşte omenirea într-un corp exteriorizat ale cărui proprietăţi globale se află într-o transformare accelerată“ [p.
70]. Caracteristicile etniei, de care limbajul este legat în
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mod evident, s-au constituit în baza unor formule funcţionale, care ating tot ceea ce este cu adevărat omenesc,
dar în afara schemei tehnico-economice. Ele instituie,
la nivel de etnie, un cod estetic care reflectă perceperea
şi producerea repetată a valorilor şi a ritmurilor, asigură integrarea individului în societate, au o semnificaţie determinată etnic.
Estetică „etnică“, construită pe o perspectivă paleontologică de André Leroi-Gourhan, se bazează pe judecăţile fiziologice de valoare: „dacă putem admite, la nivelul lui homo sapiens, o anumită transpunere a valorilor
estetice de pe culmile figurative către adâncurile fiziologice şi funcţionale, este indispensabil să pornim din
adâncuri, singurele certe din punct de vedere paleontologic, dacă dorim să demonstrăm trecerea la formele
superioare şi mai ales formele arhaice pe care le mai
conţin încă“ [p. 75].
Pentru a schiţa paleontologia limbajului, André LeroiGourhan a mers pe calea ocolită, descoperind „existenţa constantă a unui câmp facialo-manual de relaţie“ şi „legătura cerebrală a motricităţii aparatelor facial
şi manual“ [p. 77]. Urmând această cale, André LeroiGourhan arată că, mai întâi, „într-o ordine inspirată de
fiziologie şi nivelul de inserţie“ a apărut mimica şi dansul, apoi, după apariţia reprezentării figurative, limbajul.
Apoi, muzica, legată strâns de gest, şi poezia, legată de
limbaj. Abia după aceea – formele vizuale le artei, care
conduc la imagini pur intelectuale, căci în ele intelectualizarea a despuiat formele reale de conţinutul lor şi
a păstrat doar semnele.
Constatând în tehnică fenomene implantate în substratul fiziologic, iar în limbaj –fenomene de relaţie socială cu rădăcinile în masa speciilor vii, acestea degajânduse în evoluţia umană, André Leroi-Gourhan se întreabă
dacă nu cumva şi pentru perceperea şi crearea simbolurilor ar trebui căutată originea în lumea animală? În
corolar, altă întrebare, care indirect ar oferi răspunsul,
vizează raportul dintre tehnică, limbaj şi estetică. Dintre
două ipoteze posibile în acest sens – (a) „limbajul şi tehnica formează un fond indispensabil şi suficient supravieţuirii, peste care s-ar aşterne (treptat) coloratura estetică“ şi (b) „tehnica şi limbajul fiind doar două aspecte
ale aceluiaşi fenomen, estetica ar putea reprezenta un
al treilea“ [p. 78] – André Leroi-Gourhan înclină spre
cea de-a doua. Cert este, arată paleontologul, că estetica
este legată direct de reprezentarea figurativă care condiţionează stiluri, acestea, la rândul lor, impregnând atitudini, gesturi, moduri de a fi, dar şi ceea ce numim azi
formele culturii – muzică, pictură, poezie.
Originea reprezentărilor figurative trebuie căutată,
de asemenea, în comportamentele animale, care pot fi
reduse la trei planuri: comportamentului nutritiv, afectivitatea fizică şi integrarea spaţială, care implică în raporturi variabile instrumentele senzoriale (sensibilitatea viscerală, sensibilitatea musculară, gustul, mirosul, pipăitul, auzul şi echilibrul, văzul). Păstrate şi la om, acestea
se corelează în felul următor: comportamentul nutritiv
are drept motor ritmurile viscerale şi se bazează pe simţurile olfacto-gustativ şi pipăit, comportamentul afectiv
– pe mecanismul muscular şi pipăit, miros şi văz; com-
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portamentul spaţio-temporal este asigurat de organele
echilibrului cu simţul dominant „vederea“.
Tipurile de sensibilităţi se manifestă diferit, toate
însă sunt legate de ritmuri. Astfel, afirmă André LeroiGourhan, „cea mai importantă manifestare a sensibilităţii viscerale este legată de ritmuri. Alternanţa somnului cu veghea, a digestiei cu apetitul, toate cadenţele fiziologice formează o urzeală pe care se înscrie întreaga
activitate“ [p. 88], iar ruperea ritmului duce, mai curând,
spre anormalităţi, scăderi de randamente; sensibilitatea
musculară, prin legătura dintre urechea internă şi aparatul osteomuscular, îi oferă individului un echilibru faţă
de mediu, în perceperea spaţiului şi organizarea mişcărilor; gustul este la om, ca la întreaga lume animală, un
simţ inferior, însă şi la acest simţ se constată, de exemplu, existenţa unor armonice, asocieri gustative, strâns
legate de convenţia etnică (de exemplu, „unele regiuni şi
ţări utilizează combinaţia sărat-dulce în felurile de mâncare principale“ [p. 99]).
Omul, sau mai larg subiectul în acţiune, este prins
sau prinde o serie de mişcări din exterior sau din propriul corp, pe care le interpretează prin propriile simţuri.
Astfel, „percepţia sa se interpune între ritmuri exterioare
şi reacţia motrice faţă de acestea“ [p. 87]. La om, situaţia este reflectată într-o reţea de simboluri. Ritmurile
şi valorile, consideră André Leroi-Gourhan, vor genera
în evoluţia umană un timp şi un spaţiu specifice omului. Spaţiul şi timpul sunt create de ritmuri şi „nu sunt
trăite decât în măsura în care sunt materializate într-un
înveliş ritmic“. Ritmurile însă sunt şi creatoare de forme.
Munca umană, chiar şi cea mai elementară şi cea mai
rudimentară, este însoţită de ritmuri: ciocănitul, cioplirea. În felul acesta, prin muncă, tropăitului, „care constituie cadrul ritmic al mersului“ i se adaogă mişcarea
ritmică a braţului. Iar mişcarea ritmică îi permite omului să devină creator de forme. „De la ritmul muzical, tot
numai timpi şi măsuri, la ritmul ciocanului sau al sapei,
în întregime făuritor de forme, imediate sau ulterioare,
distanţa e considerabilă, primul generând un comportament care trasează simbolic separarea lumii animale de
specia umanizată, în timp ce al doilea dintre ele transformă materialmente natura sălbatică în instrumente
ale umanizării“ [p. 122]. În devenirea umană, fenomenul
prin excelenţă uman este reprezentat, în opinia lui André
Leroi-Gourhan, nu atât de crearea uneltei de muncă, cât
de „îmblânzirea“ timpului şi a spaţiului, de transpunerea lor într-un timp şi spaţiu omenesc.
Din aptitudinea omului de a reflecta realitatea prin
simboluri (indiferent de natura lor – verbală, gestică
sau figurativă) derivă comportamentul figurativ care
nu poate fi disociat de limbaj. Iar reprezentările figurative există dintotdeauna, căci, consideră André LeroiGourhan, „în toate societăţile formele coexistă şi prezintă gradaţii imperceptibile“ [p. 184]. Astfel, de exemplu, pe un ceremonial religios sau pe secvenţe operaţionale sociale întotdeauna se grefează un aparat estetic,
aşa cum producerea instrumentelor, pe lângă finalitatea lor funcţională, a urmărit întotdeauna şi aspectul
lor estetic, chiar dacă aveau o origine utilitară. Limbajul figurativ (al cuvintelor, formelor, ritmurilor etc.) este
domeniul care a conferit libertate omului.
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Dintre căile posibile de investigare a originii reprezentării figurative, André Leroi-Gourhan alege descifrarea raportului dintre reprezentarea figurativă şi limbaj.
Reprezentarea figurativă nu se aplică nici esteticii funcţionale, nici simţurilor „lipsite de posibilitatea reflectării simbolice“ – mirosul, gustul şi pipăitul, ci „porneşte
pe aceleaşi căi ca şi tehnica şi limbajul: corpul şi mâna,
ochiul şi urechea“ [p. 186]. Arta figurativă şi limbajul
„ţin de aceeaşi aptitudine de a extrage din realitate elementele care restituie o imagine simbolică a acestei realităţi“ [ibid.]. În limbaj, figurile verbale sunt echivalente
ale uneltelor şi gesturilor, având menirea de a asigura
contactul cu lumea materiei şi a relaţiilor. Reprezentarea figurativă însă se bazează pe perceperea „ritmurilor şi a valorilor, comune tuturor fiinţelor vii. Unealta,
limbajul şi creaţia ritmică reprezintă, prin urmare, trei
aspecte învecinate ale aceluiaşi proces“ [p. 187].
Sentimentul estetic ar fi îndemnat către misterul formelor ciudate – aşa explică André Leroi-Gourhan descoperirea „la Arsysur-Cure […] a unui număr de obiecte
aduse în peştera lor de către neandertalieni“, fiind vorba
de „două mase de pirită de fier formate din sfere neşlefuite aglomerate, mulajul intern al unei mari cochilii de
gasteropod fosil şi un polip sferic din era secundară“ [p.
189]. Acelaşi sentiment estetic, care aparţine „unui strat
foarte profund al comportamentului uman“ „constituie
şi o formă de adolescenţă a ştiinţelor naturale, căci în
toate civilizaţiile zorile ştiinţei apar din vrafurile „curiozităţii“ [ibid.]. Insolitul în formă şi observarea acestui
insolit în forme naturale – concreţiuni, cristale – este
„un resort al interesului figurativ“ şi apare în punctul în
care „subiectul confruntă o imagine organizată a universului său de relaţie cu obiectele care intră în câmpul
său de percepţie“ [p. 190].
Pe axa temporală, apariţia ritmurilor figurative s-ar
situa între mileniile 25 şi 35. Şi dacă pentru muzică,
coreografie şi poezie nu există datări şi izvoare care ar
demonstra existenţa acestora, André Leroi-Gourhan presupune că ele nu puteau fi inferioare picturii şi artei de
a sculpta care se desfăşoară în perioada 30.000 – 8.000
î.e.n. „Arta constituie un instrument mai bun de măsurat umanitatea decât tehnica, căci dacă aurignacienii
aveau de aşteptat 30000 ani ca să-şi arate inteligenţa în
electronică, ocrul şi manganul lor răzuit erau culori de
bună calitate, din părul vânatului făceau pensule bune,
burinele lor din silex ar fi zgâriat până şi oţelul; materialul lor de artişti îi punea prin urmare pe picior de egalitate cu oamenii actuali în ceea ce priveşte mijloacele
de exprimare“ [p. 194].
Semnele ritmice sunt anterioare chiar figurilor explicite, arta primitivă debutând în abstract şi prefigurativ.
Iar anterior acestei arte, care nu trebuie considerată,
după André Leroi-Gourhan, o izbucnire, a fost conţinutul verbal deja dominant, primele manifestări grafice
fiind integrate limbajului.
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De ce nu şi
„Apocalipsa după Stalin“?

D

De câteva decenii, îndeosebi după ce mass-media video a
devenit precumpănitoare în a „informa“ şi „forma“ opinia
publică şi cu privire la evenimentele legate de Al Doilea
Război Mondial, pe posturile de televiziune cu profil istoric sunt programate/reprogramate cu obstinaţie diverse
episoade dintr-un serial extrem de folositor, serial numit
„Apocalipsa după Hitler“. Nu încape nicio îndoială că serialul în cauză pune accentul acolo unde trebuie, subliniind responsabilitatea/vinovăţia Germaniei lui Adolf Hitler
în declanşarea catastrofei reprezentată de ultimul război
mondial. Serialul despre care vorbesc a fost/este urmărit
de milioane/zeci de milioane de oameni – dintre care cei
mai importanţi sunt tinerii – contribuind la informarea
acestora despre ultimul război mondial.
În ceea ce mă priveşte, consider că tot ceea ce ţine de
începuturile celui De-al Doilea Război Mondial, toate evenimentele politico-diplomatice/militare ce l-au pregătit/lau făcut posibil, ţin de cunoaştere şi responsabilitate istorică, şi nicidecum de o aşa-zisă „curiozitate istorică“1. A.
J. P. Taylor ar avea dreptate doar dacă despre ultimul conflict mondial nu s-ar folosi, cu o stăruinţă greu de justificat, clişeele propagandistice, minciuna prin omisiune, de
către un segment important din mass-media video, cu un
pronunţat caracter tendenţios.
A existat, desigur, o „Apocalipsă după Hitler“, deoarece crimele planificate şi executate, în numele celui mai
abject rasism, de către Germania nazistă au pus sub un
imens semn de întrebare civilizaţia occidentală, cât şi condiţia umană în ansamblul ei. Hitler, dar şi Stalin au fost şi
vor continua să rămână parte inseparabilă a aceluiaşi Rău
absolut. A-i judeca separat, a face distincţie între ei, a-l considera pe Hitler drept singurul vinovat de catastrofa istorică începută în 1939, iar pe Stalin nu, constituie un semn
de gravă, vinovată eroare de analiză istorică.
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După cum evoluează starea de fapt de ani buni, cei din
spatele acestei gigantice maşinării propagandistice profită
de un public superficial, credul, aculturalizat, pentru a-şi
impune punctul de vedere: declanşarea celui De-al Doilea
Război Mondial a fost doar opera lui Hitler şi a celui De-al
Treilea Reich. Nici vorbă ca Stalin şi U.R.S.S. să fi avut vreo
vină în tragicele evenimente! Stalin voia doar „pace“, „neutralitate“, „prietenie“ în numele revoluţiei proletariatului,
deja victorioasă pe o şesime din suprafaţa globului! Înţelegerile de la Moscova cu Hitler? Doar o mişcare tactică a
„genialului“2 Stalin, prin intermediul cărora „paşnica“, „neutra“ Uniune Sovietică, ameninţată de moarte, nu-i aşa, de
Ţările Baltice, Finlanda, România, Polonia, trebuia să-şi
consolideze „glacisul strategic“, atât de necesar securităţii sale! De altfel, spre sfârşitul deceniului patru al secolului XX, iar afirmaţia a fost făcută de acelaşi A. J. P. Taylor,
Uniunea Sovietică, chipurile, nu voia „altceva decât să fie
lăsată în pace“3. Asemenea aberaţie, deşi este susţinută de
un nume ilustru, este imposibil de acreditat, căci este contrazisă violent de însăşi starea de fapt istorică. Un asemenea punct de vedere ascunde interese ce pot fi detectate cu
uşurinţă. Este imposibil a susţine că pactul banditesc de la
Moscova (23 august 1939) „nu este un pact de împărţire“4
teritorială între Germania şi U.R.S.S., cum a susţinut A.J.P.
Taylor, când realitatea este exact pe dos. Sau că U.R.S.S., în
anii ’39, ’40 ai secolului XX, prin politica promovată în planul relaţiilor internaţionale, nu a avut alt scop decât retragerea în spatele frontierelor, neutralitatea, aşadar, să fie
lăsată în pace. Numai că, aşa după cum spuneam, lucrurile au stat diametral opus: U.R.S.S. a fost lăsată „în pace“
inclusiv de Germania, după 23 august 1939, nemaivorbind
de statele europene ce au avut „norocul“ să-i fie vecine; dar
„lăsată în pace“ „paşnica“ U.R.S.S. va ataca premeditat toţi
vecinii săi europeni, probând, nu-i aşa, o puternică dorinţă
„de pace şi prietenie“!
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Rezumând, considerăm că dacă este justificată sintagma
„Apocalipsa după Hitler“, tot atât de necesară – căci istoria însăşi a validat-o – şi justificată este şi sintagma „Apocalipsa după Stalin“. Tocmai spre a demonstra vinovăţia de
netăgăduit a Uniunii Sovietice în pregătirea şi declanşarea
ultimului război mondial, şi-a scris Victor Suvorov/Vladimir Rezun cărţile sale demascatoare5. Efectul dezvăluirilor
lui Victor Suvorov, cu foarte puţine excepţii6, a fost până
acum unul nesemnificativ, dovadă a „încremenirii“ judecăţii istoricilor într-o stare eronată, cu totul contraproductivă, captivă unei propagande globale, după care Germania şi Adolf Hitler sunt singurii responsabili de dezastrul
abătut asupra omenirii între anii 1939 – 1945.
Aşadar, niciun film documentar cu caracter istoric nu
evidenţiază rolul nefast jucat de Uniunea Sovietică, de dictatorul acesteia, Stalin, în declanşarea ultimului război mondial. Niciun istoric de marcă, cu excepţia unor nesemnificante, rare excepţii, nu este dispus să sublinieze rolul decisiv pe care şi l-a asumat cu bună știință dictatorul sângeros de la Kremlin în grăbirea deznodământului de la începutul lunii septembrie 1939. „Apocalipsa“ a fost provocată
doar de Hitler şi Germania! Lev Troţki, în 1936, cunoştea
ce rol important a avut Stalin în netezirea drumului spre
putere pentru Hitler, de vreme ce notează că „fără Stalin
n-ar fi existat Hitler“7, iar în noiembrie 1939, când războiul
devenise o certitudine, Troţki tot pe tiranul de la Kremlin
îl arăta cu degetul: „Stalin a dat mână liberă lui Hitler… şi
a împins Europa în război“8.
Lev Troţki fusese, alături de Lenin, Buharin, Kamenev,
Zinoviev etc., unul dintre „părinţii fondatori“ ai Uniunii
Sovietice. El teoretizase necesitatea exportului de revoluţie sovietică în toată lumea şi cunoştea mai bine ca oricine
strategia secretă de expansiune a statului sovietic, strategie
inclusă în chiar actul de constituire a U.R.S.S., ce cuprindea, în opinia avizată a lui Victor Suvorov, „o declaraţie deschisă şi directă de război făcută restului lumii“9. U.R.S.S.,
constituită la 1922, reprezenta în opinia liderilor sovietici doar începutul, nucleul unei viitoare Republici Sovietice Universale. Până atunci însă, noul stat trebuia consolidat temeinic printr-o politică de supraindustrializare, în
care industria de armament va avea rolul cel mai important. Exact acest obiectiv l-a atins Stalin. A reuşit, într-un
anonimat perfect, sacrificând vieţile a zeci de milioane de
oameni10, să transforme, din 1927 până în 1941, Uniunea
Sovietică în cea mai înarmată ţară din lume. Desigur, înarmarea aceasta monstruoasă nu era făcută pentru a promova
o politică de pace, ci una de război. Or, un nou război european, ca şi primul, gândea Stalin, ducea direct la un conflict de proporţii planetare. Exista un „mic“ impediment
în atingerea obiectivului: popoarele Europei voiau pacea.
De aici politica arhicunoscută a perioadei interbelice zisă
a securităţii colective. Şi atunci, „Ce-i de făcut?“, vorba lui
N. G. Cernîşevski11, dacă lumea nu mai vrea război şi vrea
pace? Nimic altceva, decât de aşteptat apariţia în Germania a unui „agitator de talent“, cu certe calităţi oratorice,
cum ar fi Hitler, de exemplu, dublat de o ură viscerală faţă
de ceea ce ura şi Stalin la fel de mult: pacea „burgheză“,
ordinea „capitalistă“, garantată prin tratatul de pace de la
Versailles. Apariţia lui Hitler pe scena politicii germane a
reprezentat pentru Stalin exact ceea ce el avea nevoie: un
tulburător al ordinii „capitaliste“, un potenţial distrugător
al „putredelor democraţii capitaliste“.
Aşadar, pentru grupul de putere din jurul lui Stalin, cât
şi pentru Stalin însuşi, apariţia lui Hitler însemna că Spăr-
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gătorul de Gheaţă al revoluţiei mondiale apăruse. Trebuie
ajutat să ajungă la putere, căci odată ajuns în vârful piramidei Spărgătorul de Gheaţă va declanşa războiul. Exact
de ceea ce avea nevoie Kremlinul, căci prin război putea
spori cu alte republici sovietice măreaţa U.R.S.S.! Într-o
primă etapă vor fi incluse statele vecine, apoi nu vor scăpa
nici cele din Vest! Cine ştie unde se va opri tăvălugul eliberator al nemuritoarei U.R.S.S.? La Paris? La Londra? La
Berlin? La Atlantic?12 Astfel, în baza cercetărilor efectuate
în arhive etc., fostul agent GRU, Victor Suvorov, demonstrează că Stalin şi Uniunea Sovietică au pregătit în secret
un uriaş plan strategic ofensiv cu scopul de a „elibera“
Europa atunci când situaţia ar fi permis-o sau pregătirile
de atac erau încheiate. În acest plan gigantic de ocupare a
Europei, pactul pe care Stalin l-a încheiat cu Hitler constituia doar o etapă. Teritoriile pe care U.R.S.S. le-a anexat, ca urmare a protocolului adiţional secret, constituiau doar un mic pas înainte, în viziunea lui Stalin, iar cel
mai important fapt în „pasul înainte“ făcut de U.R.S.S. l-a
reprezentat faptul că, prin împărţirea Poloniei cu Al Treilea Reich, aceasta avea graniţă comună (subl. ns.) cu Germania. Deplasând graniţele sovietice spre vest cu 200 – 500
de kilometri, Stalin urmărea crearea unor condiţii strategice care să-i permită atacul prin surprindere asupra Germaniei, dar şi a României.
Pentru început, STAVKA planificase atacarea şi distrugerea atât a României, cât şi a Germaniei, la mijlocul anului 194113. Că Victor Suvorov are perfectă dreptate o dovedeşte întreaga pregătire militară a Uniunii Sovietice din
1939 până la mijlocul anului 1941. Din acest motiv a dat
Stalin ordine ca la frontiera vestică nu să întărească liniile defensive în eventualitatea unei agresiuni, ci, mai mult,
le-a distrus pe cele vechi14.
La câteva luni după semnarea pactului de la Moscova,
toate statele europene vecine cu U.R.S.S. au devenit victime
ale acesteia, fiind distrusă, pe această cale, cu brutalitate, de
la Nord la Sud, orice barieră despărţitoare între cele două
imperii totalitare, creându-se condiţii ideale pentru agresiune reciprocă. Se ştie, după ce a partajat Polonia cu Stalin, Hitler a declanşat o serie de ofensive în Nordul şi Vestul Europei, elanul său ofensiv fiind oprit doar de Canalul
Mânecii. Însă, în ciuda aşteptărilor şi a propunerilor germane de pace, Anglia, izolată şi asediată în propriul său arhipelag, nu capitula. Mai mult, se pune în fruntea unei lupte
disperate, iar Winston Churchill adoptă o strategie de subminare/diversiune folositoare parţial: „Daţi foc Europei!“.
Ce făcea Stalin când Germania ocupa Vestul Europei? Pregătea „măreaţa“ U.R.S.S. pentru apărare? Nu. În
acest răstimp, Stalin decretează serviciul militar obligatoriu (1 septembrie 1939), trece industria sovietică în regim
de război (din ianuarie 1939)15, transferă rezervele strategice ale Armatei Roşii la frontiera vestică (cu Germania şi
România), militarizează C.C. al P.C.U.S. prin introducerea în interiorul său a zeci de generali de elită, porunceşte
construcţia a 100.000 (subl. ns.) de avioane de bombardament ofensiv Suhoi-2 şi, ca urmare a unei hotărâri ultrasecrete, la 19 august 1939 (pactul cu Hitler încă nu fusese
semnat), a decretat o mobilizare generală ultrasecretă de
dimensiuni uriaşe, nemaiîntâlnită în istorie. Data de 19
august 1939, când Stalin ordonă, în cel mai mare secret,
mobilizarea a milioane de oameni, dovedeşte că dictatorul
de la Kremlin, în viziunea lui Victor Suvorov, „luase deja
o hotărâre şi pusese în mişcare maşina mobilizării într-o
direcţie fără întoarcere, care în orice situaţie internaţională
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făcea inevitabil cel de-al doilea război mondial“16. Pactul pe
care Stalin l-a semnat cu Hitler nu era, în ochii Kremlinului, decât o etapă necesară, de parcurs şi nimic mai mult.
Iată de ce nici nu se uscase cerneala de pe semnăturile celor
doi miniştri de externe, că Stalin îşi striga bucuria de a-şi
fi înşelat partenerul17.
Pentru dictatorul de la Kremlin pactul cu Hitler reprezenta doar o cerinţă a contextului politic al momentului. Însăşi concepţia de bază a sa şi a P.C.U.S. îi impunea
acest lucru: „Războiul, declara Stalin, poate întoarce cu
susul în jos orice înţelegere… în orice moment (C.C. al
P.C.U.S. – n. ns.) [poate] să anuleze toate alianţele şi acordurile de pace cu statele imperialiste şi burgheze şi astfel
să le declare război“18. Războiul trebuie declarat „imperialismului“, după Stalin, doar atunci când duşmanii şi-au
epuizat forţele şi după ce „capitaliştii se vor încolţi între ei
ca şi câinii“19. Toate acestea sunt declaraţii făcute de Stalin în deceniul trei al secolului XX, când, practic, nimeni
nu ameninţa Uniunea Sovietică. Ele dovedesc caracterul
premeditat agresiv al tuturor acţiunilor guvernului sovietic în plan extern în perioada interbelică, responsabilitate
pe care o are în declanşarea ultimei conflagraţii mondiale20.
Iată de ce istoricii sovietici/ruşi mint când vorbesc despre ziua de 22 iunie 1941, ca despre data intrării U.R.S.S. în
război. Uniunea Sovietică a intrat în Al Doilea Război Mondial chiar din prima zi a începerii acestuia – 1 septembrie
1939, iar găselniţa cu existenţa unei perioade „prebelice“
(1939 – 1941) pentru statul sovietic se dovedeşte a fi doar
propagandă mârşavă. După ce Hitler atacă Polonia (1 septembrie 1939) cu binecuvântarea lui Stalin, acesta declară că
statul sovietic este „neutru“ în războiul declarat de Anglia
şi Franţa Germaniei, la 3 septembrie 1939. „Neutrul“ Stalin îşi dovedeşte această calitate, într-o primă fază, pe 17
septembrie 1939, dată la care Armata Roşie atacă mişeleşte
Polonia, ocupând partea estică a acesteia. Crimele comise
de armata sovietică în Polonia, masacrarea prizonierilor de
război polonez (vezi cazul Katyn), complicitatea la agresiunea şi distrugerea unui stat vecin, aşadar, nu-s operaţiuni de război, ci acţiuni „neutre“, de „eliberare“. În perioada
aşa-zisă „prebelică“ Uniunea Sovietică anexează teritorii
de la trei state vecine, pe altele, Ţările Baltice, le anexează
definitiv, astfel că peste 20 de milioane de oameni intră în
robia sovietică. Ciudată neutralitate! Şi totuşi, până astăzi
doar Germaniei i se aruncă în spate răspunderea declanşării ultimului război mondial, cu toate că exact aceeaşi politică de forţă, agresivă a dus-o în acei ani şi Uniunea Sovietică. După distrugerea şi împărţirea Poloniei, Hitler, în primăvara lui 1940, aprilie, ocupă Danemarca şi Norvegia;
Stalin, conform protocolului parafat la Moscova în august
1939, anexează Ţările Baltice (iulie 1940). Iarăşi avem, în
acest exemplu, două măsuri de a judeca faptele: Germania
înfăptuieşte, prin ocuparea celor două state nordice, un act
de război, pe când Stalin, procedând exact la fel, nu comite
niciun act de război! Tot aşa, în perioada aşa-zisă „neutră“
sau „prebelică“, „paşnicul“ Stalin ameninţă Finlanda cu războiul, iar când aceasta refuză să cedeze teritoriile vizate de
dictatorul de la Kremlin o atacă fără niciun motiv pe 30
noiembrie 1939, pregătind şi un guvern „democrat-popular“ pe măsura intenţiilor sovietice21.
Aşadar, odată războiul început şi cu armata germană
ocupată în Vest, Stalin ordonase pregătiri gigantice, la toate
nivelurile de arme, cu scopul unor viitoare operaţiuni ofensive de amploare. De altfel, faptul acesta, precum că Armata
Sovietică într-un viitor război european va purta operaţiuni
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militare pe teritoriu străin, constituia axa strategiei militare
sovietice22. În acest sens, Victor Suvorov aduce un argument hotărâtor, anume crearea a 10 corpuri de armată de
desant aerian, spre sfârşitul deceniului 4 al secolului XX, şi
care cuprindeau un milion de paraşutişti. Uniunea Sovietică a fost primul stat din lume care şi-a organizat armate
de desant aerian. În 1939, statul sovietic avea, după Suvorov, de două sute de ori mai multe trupe de desant aerian
decât toate statele lumii la un loc. Germania a început războiul împotriva Poloniei cu 4000 de paraşutişti, peste doi
ani numărul acestora va ajunge la câteva zeci de mii. În
primul rând cu ajutorul paraşutiştilor, în mai 1941, Germania ocupă insula Creta, reuşind să dea o lovitură zdravănă Angliei, alungând-o din estul Mării Mediterane. Dacă
Hitler şi-a pregătit trupele de desant aerian pentru acţiuni
ofensive, atunci Stalin în ce scop avea gata operaţionale, în
preajma războiului, 5 corpuri de armată de desant aerian
cuprinzând 500.000 de paraşutişti? Pentru a-şi apăra frontierele ameninţate de statele vecine menţionate ceva mai
sus şi care, nu-i aşa, trebuiau incluse în măreaţa UniuneSovietică cu orice preţ întru asigurarea „glacisului ei strategic“? O asemenea armată de paraşutişti, de dimensiuni
monstruoase, dacă ne referim la faptul că acest tip de armă,
cu excepţia Germaniei, era practic inexistent la alte state,
era destinată să fie vârful de lance al ofensivei „eliberatoare“
când dictatorul de la Kremlin o va ordona. Căci trupele de
desant aerian au fost create nu pentru scopuri defensive,
ci, în primul rând, ofensive. Astfel, crearea lor n-ar fi avut
niciun rost, cu atât mai mult vreun sens, în absenţa purtării războiului ofensiv.
După ce Hitler a îngenuncheat Vestul, cu excepţia
Angliei, într-un interval de timp neverosimil de scurt,
planurile de atac asupra României şi Germaniei au trebuit
regândite. Căci Stalin, dându-i mână liberă Germaniei în
Vest, sconta pe un război de durată. Reţineţi expresia lui Stalin de dinaintea războiului după care capitaliştii luptânduse între ei „ca şi câinii“ se vor uza reciproc, epuizându-şi,
aşadar, forţele. Spre surprinderea tuturor, în primul rând a
lui Stalin, democraţiile occidentale n-au reuşit să-i reziste
lui Hitler decât câteva săptămâni, dovedind că, temporar,
din punct de vedere militar, au fost într-adevăr „putrede“,
după expresia favorită a tiranului de la Kremlin. De aici furia
şi dispreţul lui Stalin la adresa Franţei şi Angliei, înfrângerea lor oferindu-i, după mărturia unui personaj din anturajul său, prilejul de a spune cuvinte grele la adresa acestor state. Stalin mizase pe o rezistenţă de durată a armatelor franco-britanice în războiul cu Germania, timp în care
Uniunea Sovietică putea să-şi definitiveze toate pregătirile
de ofensivă. Căci, în planurile ultrasecrete ale Kremlinului, Uniunea Sovietică trebuia să ia cu asalt Europa în 1942.
Or, prăbuşirea militară a Vestului a schimbat radical datele
problemei. Wehrmachtul, victorios în Vest, nu suferise
mari pierderi până la armistiţiul de la Rethondes (22 iunie
1940), forţa sa ofensivă rămânând intactă, fapt dovedit de
operaţiunile militare purtate în aprilie – mai 1941 împotriva Iugoslaviei şi Greciei. Cu Hitler stăpân în Vest, Stalin a intrat în criză de timp. Trebuia schimbată data când
Armata Roşie va trece la „eliberarea“ Europei.
Într-o primă fază, chiar a doua zi după ce Franţa capitulează şi încheie armistiţiu cu Germania nazistă, Uniunea Sovietică trece la „eliberarea“ Basarabiei23 şi a Nordului Bucovinei, ocupându-le. Ajungând la gurile Dunării,
Stalin ordonă concentrarea pe braţul Chilia a unei întregi
flotile de război pentru a purta operaţiuni şi pe albia mareHYPERION
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lui fluviu, pe direcţia de atac Galaţi – Belgrad – Budapesta
– Viena24. U.R.S.S. n-a „eliberat“ în întregime România, în
vara lui 1940, din cauza că Armata Sovietică încă (subl. ns.)
nu era îndeajuns de pregătită să înfrunte deschis Armata
Germană. Acum, în vara lui 1940, Stalin devansează data
la care Uniunea Sovietică trebuia să înceapă „eliberarea“
Europei: 6 iulie 1941.
Desigur, intenţiile agresive ale U.R.S.S. n-au rămas necunoscute dictatorului german. Hitler ştia că, în ciuda pactului semnat la Moscova, U.R.S.S. urmărea să se poziţioneze din punct de vedere strategic cât mai bine posibil în
vederea unui atac. A înţeles la fel de bine de ce Stalin, în
iunie – iulie 1940, când a atacat România, nu s-a mulţumit
cu Basarabia, cerându-i imperativ să-i cedeze, în faza iniţială, toată Bucovina, pentru ca, în faţa protestelor Führerului german, să se limiteze, temporar, la nordul acestei provincii româneşti. Atacând un stat vecin, paşnic şi neutru
– vorbesc aici de România – Stalin nu era deloc mulţumit
cu cât teritoriu se alesese de la aceasta. Obiectivul său fundamental, şi pentru care a anexat Basarabia, era cu totul
altul: Valea Prahovei. Ca şi Hitler, Stalin ştia că, dacă ocupă
zona petroliferă românească, Germania va fi pusă în situaţia de a nu mai putea continua războiul. Acesta-i motivul
principal pentru care Uniunea Sovietică a ocupat Basarabia în iunie 1940, anume de a-şi stabili poziţii ofensive pe
Prut, pentru ca, la momentul oportun, cei 60 de kilometri ce-o mai despărţea de câmpurile petrolifere româneşti
să fie depăşiţi dintr-un singur salt. Din acest motiv a concentrat Stalin, în lunile imediat următoare ocupării provinciilor româneşti sus-menţionate, pe noua „frontieră“
sovieto-română, mari forţe, inclusiv o armată de desant
aerian, o puternică flotilă de război: ocuparea Văii Prahovei, şi, deci, desfiinţarea României ca stat. În consecinţă,
după ce am cedat cu atâta vinovată uşurinţă şi fără nici a
fi încercat măcar un simulacru de rezistenţă Basarabia şi
Nordul Bucovinei, România se afla în pericol de a fi ocupată în întregime. Intenţiile agresive ale Kremlinului în privinţa României, şi după iunie 1940, s-au manifestat constant timp de un an de zile prin exercitarea unei presiuni
extraordinare asupra statului român mutilat: sute/mii de
incidente la frontiera comună, cu victime în rândul Armatei Române, toate provocate de sovietici, dar puse, culmea,
pe seama noastră; sute de încălcări ale frontierei terestre,
fluviale şi aeriene româneşti; declaraţii agresive la adresa
statului român; întârzierea/blocarea activităţii comisiei
bilaterale româno-sovietică ce avea drept scop delimitarea noii frontiere comune; refuzul de a repatria prizonierii români capturaţi în vara lui ’40 etc. Desigur, Germania
a înţeles care este obiectivul real al U.R.S.S. privind România, şi că Sovietele se pregătesc, în cel mai mare secret, de
un război ofensiv atât asupra României, cât şi Germaniei25.
Din acest motiv, după ce, în urma unor puternice presiuni
exercitate de Germania, România este nevoită să cedeze
Ungariei, la 30 august 1940, la Viena, nord-vestul Transilvaniei, Hitler declară, chiar în aceeaşi zi, că frontierele
României sunt inviolabile.
Garanţiile germano-italiene date României, imediat după
dictatul de la Viena, au nemulţumit profund Kremlinul, care,
în ciuda aşteptărilor sale, fusese exclus de la „reglementarea“ aşa-zisului diferend teritorial româno-ungar. În continuarea garanţiilor acordate României, la cererea regelui
Carol al II-lea, din 2 iulie 1940, cerere reînnoită de generalul Ion Antonescu la 7 septembrie 1940, Hitler va trimite în
ţara noastră o Misiune militară germană pusă sub comanda
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generalului Erik Hansen, ce avea ca obiectiv principal protejarea/apărarea regiunii petroliere româneşti în faţa unui
atac al Uniunii Sovietice, dând semnal clar Kremlinului că
Germania nu-i va permite U.R.S.S. să mai facă un pas la
vest de Prut26. Tensiunile dintre Germania şi U.R.S.S., aşadar, au crescut din cauză că Hitler pusese stavilă expansiunii Kremlinului în Sud-Estul Europei.
Percepând garanţiile date României ca pe un afront şi
ca o „încălcare“ (!) a prevederilor articolului trei din protocolul secret semnat la 23 august 1939 la Moscova, în sensul că Berlinul a ignorat „interesele“ sovietice în ţara noastră, Stalin îl va trimite pe Molotov în capitala Germaniei
(12 – 14 noiembrie 1940), ca să negocieze un nou pact
bilateral. În întâlnirile pe care Molotov le-a avut cu Hitler
şi Ribbentrop, pe 12 şi 13 noiembrie 1940, la Berlin, deşi
oficialii germani s-au arătat impresionaţi de tonul serios,
ponderat arătat de musafirul sovietic27, şi în ciuda comunicatului oficial, după care între cele două părţi a avut loc
„o conversaţie liberă care a atins toate problemele“28, trimisul lui Stalin, în realitate, „s-a arătat exigent, indiscret
şi plin de pretenţii“29.
La prima întâlnire cu Hitler din 12 noiembrie 1940,
Molotov a ridicat abrupt problema garanţiilor (30 august
1940 – n. ns.) pe care Germania şi Italia le-au dat României,
şi pe care guvernul sovietic le-a perceput a fi un gest inamical faţă de Uniunea Sovietică, solicitându-i Führerului ca
ele să fie anulate. Hitler îi răspunse lui Molotov că garanţiile acordate României angajează Al Treilea Reich necondiţionat, chiar şi împotriva Uniunii Sovietice, dacă aceasta
ar atenta la integritatea teritorială a României, şi că nici
vorbă să se pună problema anulării lor. De altfel, îi declarase
Hitler lui Molotov, cu prilejul negocierii şi semnării protocolului secret, Uniunea Sovietică îşi arătase interesul doar
pentru Basarabia. Are U.R.S.S. şi alte interese în România?
Apoi, îl întrebase Führerul german pe Molotov, ocuparea
nordului Bucovinei de către sovietici depăşise prevederile
articolului trei al protocolului secret, constituind o „noutate“ în pretenţiile sovietice. După „problema“ României şi
a garanţiilor pe care Germania refuzase să le anuleze, sub
presiune sovietică, Molotov îi declară lui Hitler că Uniunea Sovietică se simte ameninţată de Finlanda (!!!) şi că statul sovietic va lua măsuri în consecinţă30. Din acest motiv,
Germania trebuie să-şi retragă trupele din Finlanda, iar în
cazul unui conflict să nu-i acorde statului nordic niciun fel
de ajutor/asistenţă. Ca şi în cazul României, şi de această
dată Hitler îl pune la punct pe Molotov, observând că deşi
Reichul nu are niciun interes politic în Finlanda, nu va permite ca U.R.S.S. să poarte un nou război împotriva „micului popor finlandez“31, fapt ce i s-ar părea „inadmisibil“, şi
că „ameninţare“ finlandeză la adresa U.R.S.S. i se pare cu
totul exclusă. A treia chestiune, pe care Molotov o ridicase
la întâlnirile cu Hitler, privea Bulgaria. U.R.S.S., susţinea
Molotov, ar vrea să trimită trupe în Bulgaria, după cum
Germania trimisese în România, fapt pentru care este gata
să-i ofere garanţii statului bulgar de felul celora pe care Reichul le oferise României. În caz că Germania este de acord,
Molotov promisese că nu-l va alunga de pe tron pe regele
Bulgariei, Boris! Apoi, Molotov îl tatonă pe Hitler în legătură cu ceea ce Rusia, fie sovietică sau nu, urmărea de la
Petru cel Mare încoace: problema Strâmtorilor. În această
chestiune, mesagerul lui Stalin solicită acceptul Germaniei
ca Uniunea Sovietică să-şi amplaseze „câteva baze importante la Dardanele şi Bosfor“32.
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Era limpede pentru Hitler că Molotov dezvăluise, cu
ocazia vizitei sale la Berlin, intenţiile agresive ale U.R.S.S.
faţă de România, Finlanda, Bulgaria, cât şi dorinţa de a
ocupa cele două Strâmtori, planurile de expansiune sovietice intrând violent în contradicţie cu cele ale celui De-al
Treilea Reich. Cu prilejul întâlnirilor cu Hitler, Molotov mai
solicitase Germaniei acceptul ca soarta României, unde,
în opinia sa, U.R.S.S. are „mari interese“, să fie decisă nu
doar de germani, ci şi de sovietici. Aceleaşi pretenţii le avea
U.R.S.S. şi cu privire la Ungaria. În ambele cazuri, se ştie,
cererile sovietice au fost refuzate de germani.
La cele două întâlniri Molotov-Hitler, din 12 şi 13 noiembrie 1940, aşadar, primul a exprimat pe faţă nemulţumirea
sovieticilor faţă de garanţiile acordate României de Germania şi Italia, garanţii care, în opinia Kremlinului, constituiau
o încălcare a articolului trei din protocolul secret, după care
cele două părţi trebuiau să-şi reglementeze interesele prin
negocieri directe. În toamna anului 1940, alta era poziţia
strategică a Germaniei, îndeosebi după ce ocupase Vestul.
Dacă în august 1939 aceasta îşi declinase orice interes politic faţă de „acele regiuni“ sau „teritorii“ (Europa de Sud-Est
– n. ns.), în toamna anului 1940, şi după ce U.R.S.S. probase un apetit expansionist ce depăşise cadrul înţelegerilor
de la Moscova (23/24 august 1939 şi 28 septembrie 1939)
– cazul revendicării de către Kremlin a întregii Bucovine,
Hitler nu mai voia să cedeze nimic Uniunii Sovietice. De
altfel, aşa cum a şi declarat-o Molotov lui Hitler, U.R.S.S. a
dat un înţeles antisovietic garanţiilor oferite statului român.
Tocmai din acest motiv, Molotov solicită lui Hitler anularea garanţiilor date României de cel De-al Treilea Reich.
Garanţiile germane oferite României au reprezentat un
motiv real de nemulţumire pentru U.R.S.S., iar refuzul lui
Hitler de a le anula făcea imposibilă o viitoare agresiune a
Sovietelor. Cu toate că Molotov i-a declarat, tot la Berlin, lui
Hitler că U.R.S.S. n-are de gând să renunţe la Bucovina de
Sud, adevăratul scop al acestei cereri, dacă dictatorul german ar fi acceptat anularea garanţiilor, nu era altul decât
regiunea petrolieră românească. De aceea îi stăteau în gât
lui Stalin garanţiile germane date României la Viena, imediat după odiosul dictat, din 30 august 1940: îl puneau în
imposibilitatea de a mai ataca România.
Toate cererile lui Molotov, privind „sferele de interese“
ale Uniunii Sovietice în Europa de Sud-Est, s-au izbit de
refuzul Berlinului. Practic, Stalin l-a trimis pe Molotov la
Berlin să negocieze cu Hitler un nou plan de împărţire a
Europei, de la Marea Baltică la Marea Egee, în care, de astă
dată, partea ce ar fi revenit Uniunii Sovietice ar fi fost mult
mai consistentă. Demn de subliniat este şi următorul fapt:
în vizita sa din 12 – 14 noiembrie 1940, la Berlin, Molotov
primise împuterniciri din partea lui Stalin să negocieze şi
să semneze aderarea U.R.S.S. la Pactul Tripartit, semnat la
27 septembrie 1940 de către Germania, Japonia şi Italia. Ca
membră a Pactului Tripartit (doar pretenţiile sale exorbitante privind România, Bulgaria şi Strâmtorile au împiedicat ca acest lucru să devină realitate), U.R.S.S. dorea să
participe la o nouă împărţire a lumii, fiecărei părţi revenindu-i o zonă precisă de „interese“ sau influenţă. Când
Hitler i-a sugerat lui Molotov că nimeni/nimic nu poate
împiedica U.R.S.S. să se extindă spre Sud – în India, dar şi
spre Golful Persic – acesta, deşi n-a respins oferta, a ezitat s-o accepte. Altele erau priorităţile strategice ale „paşnicei“ Uniuni Sovietice la 1940, iar printre aceste priorităţi
se afla în primul rând ţara noastră. Cerbicia, cu care Molotov, presat pe cale telegrafică de Stalin, a atacat garanţiile
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germano-italiene date României, dovedeşte că, la 1940,
toamna, Stalin luase în cel mai mare secret hotărârea de
a „elibera“ Europa de sub stăpânirea „canibalului“ Hitler.
Deşi nu avea certitudini, Hitler bănuia că la prima ocazie
favorabilă U.R.S.S. va ataca pe la spate Germania şi România, deoarece se simţea frustrată de câştigurile teritoriale
puţine dobândite în anii 1939 – 1940! „Patria păcii“ şi „prieteniei“ între popoare voia mai mult! Greşeala lui Stalin a
constat în faptul că „prietenul“ i-o va lua înainte, el fiind
convins că, până în vara lui 1941, va avea timpul necesar să atace nimicitor atât Al Treilea Reich, cât şi cel mai
important aliat strategic al acestuia: România. După vizita
lui Molotov la Berlin, ocazie cu care Hitler interzice Uniunii Sovietice să-şi mai desfăşoare apetitul expansionist
pe seama popoarelor vecine acesteia, începea o perioadă
scurtă, de 10 luni, numită „Veghea armelor“33, veghe provocată de „opoziţia tot mai flagrantă dintre scopurile Reichului şi interesele U.R.S.S. în Balcani şi la Strâmtori“34.
Aşadar, Hitler, în 1940, nu a permis Uniunii Sovietice
să distrugă România, nici să-şi extindă stăpânirea peste
Bulgaria şi cele două Strâmtori. Între timp, Führerul german fusese informat cu privire la masacrele efectuate de
sovietici în teritoriile anexate în 1939 – 1940, din statele
baltice până în Basarabia, pentru ca să permită ca România şi Bulgaria să devină, după expresia sa, un „pustiu bolşevizat“35. Desigur, afirmaţiile lui Hitler nu erau decât propagandă. Altele, după cum se ştie, erau motivele adevărate, reale ce l-au determinat să refuze o nouă împărţire
a Sud-Estului Europei cu „tătucul popoarelor“, Stalin. De
asemenea, nu ne îndoim că Hitler fusese informat de existenţa unor planuri strategice sovietice privind un război al
U.R.S.S. împotriva Germaniei şi a Europei aflată sub controlul său. Însă, informaţiile de care dispunea nu-i dezvăluiseră amploarea fără precedent a pregătirilor sovietice.
Căci Stalin, începând cu noul an 1941, accelerează pregătirile ofensive, păstrând un secret absolut asupra datei atacului asupra Europei. În acest sens, fiecare unitate militară
sovietică primise un plic ultrasecret cu instrucţiuni precise ca să fie deschis doar în Ziua M, ziua invaziei. Orice
încălcare a ordinului ar fi atras, după cum prevedea articolul 58 din Constituţia U.R.S.S., articol prezentat pe larg
şi de Alexandr Soljeniţîn în Arhipelagul Gulag, imediat şi
irevocabil pedeapsa cu moartea prin împuşcare. Ca „duşman al poporului“ sovietic, desigur. Din mărturiile depuse
de numeroși ofiţeri sovietici, care au deschis plicul ultrasecret la 22 iunie 1941, reiese că instrucţiunile documentului se refereau doar la acţiunile ofensive ale Armatei Roşii,
acţiuni care trebuiau purtate viguros pe teritoriul inamic
(România, Germania etc.). Plicul nu conţinea niciun plan
după cum trebuiau purtate operaţiunile defensive. Oricât
ar părea de necrezut, însăşi Directiva 21 din 18 decembrie
1941, cu nume de cod Barbarossa, Hitler a ordonat-o ca
răspuns la planurile agresive ale Kremlinului.
Mai mult decât o „veghe a armelor“, perioada de până
la atacul preventiv al Germaniei din 22 iunie 1941 poate
fi apreciată una de pândă reciprocă. Ambele părţi au apelat la cele mai sofisticate metode de inducere în eroare a
celeilalte părţi cu privire la planurile avute în vedere în
viitorul apropiat. În acest domeniu, sovieticii au demonstrat o abilitate incredibilă în a-şi camufla intenţiile. Întrun secret absolut – căci armatele de invazie sovietice (vorbesc de armate deoarece în primăvara lui 1941 Stalin crease deja 30 de Armate) călătoreau doar noaptea şi cu trenuri de marfă, rupte total de orice legătură cu exteriorul,
HYPERION

169

se camuflau ziua în zone păduroase – peste cinci milioane
de soldaţi şi ofiţeri sovietici fuseseră amplasaţi la frontiera europeană, vestică, a U.R.S.S. Aceşti cinci milioane de
soldaţi reprezentau, aşa după cum am notat ceva mai sus,
doar Primul eşalon strategic al Armatei Sovietice. Următoarele – eşaloanele strategice doi şi trei – erau pregătite
să ocupe poziţii, tot ofensive, unul în spatele celuilalt. Dacă
deplasarea acestei imense mase de oameni Stalin a reuşit să o efectueze în cel mai strict secret, amplasarea trupelor germane în apropierea graniţei comune cu U.R.S.S.,
cu toate că s-a vrut o operaţiune bine ascunsă, era cunoscută de toată lumea.
Nu stăruiesc asupra surselor numeroase (spionii) care
l-au informat pe Stalin cu privire la un atac preventiv al
Germaniei asupra U.R.S.S., de la Winston Churchill la
Richard Sorge sau Arvid Harnack şi Rudolf von Scheliha,
şi pe care, chipurile, „naivul“, „neutrul“ Stalin le-ar fi ignorat cu desăvârşire! Stalin cunoştea mult mai bine decât oricare spion al său (subl. ns.), de oriunde aiurea, că Germania pregăteşte operaţiuni militare împotriva U.R.S.S. Dar el
cunoştea ceea ce niciun spion de-al său nu ştia: că lovitura
nimicitoare dată Germaniei, şi pe care U.R.S.S. o pregătea
de doi ani, se va declanşa înainte ca Hitler să aibă timp să
ia cu asalt „patria păcii şi prieteniei dintre popoare“ (subl.
ns.). Din acest motiv, adică pentru a purta operaţiuni ofensive împotriva „duşmanului capitalist“, toate unităţile militare sovietice primiseră plicul ultrasecret cu ordinul de a fi
deschis de Ziua M, ziua marii ofensive. Dintr-o prudenţă
excesivă, şi care-i caracteriza orice acţiune în plan diplomatic şi militar36, deşi ştia de sute de ori mai bine decât
Churchill cum că Hitler va începe atacul, Stalin a pierdut
prilejul să dea, el, primul, ordinul Marii Ofensive de „eliberare“ a Europei.
Faţă de avalanşa de informaţii ce-i erau puse pe tavă –
şi care pentru el, care ştia adevărul, erau perfect inutile –
dictatorul de la Kremlin a dat ordin să fie publicat, printre
altele, celebrul comunicat TASS din 13 iunie 1941, comunicat diversionist în cel mai înalt grad. Aşa, comunicatul
TASS dezminţea faptul că U.R.S.S. intenţionează să atace
Germania şi că deplasarea armatelor sovietice spre frontiera sa vestică nu reprezenta decât nişte banale exerciţii militare de rutină. Comunicatul TASS s-a vrut o infirmare a unui comunicat al agenţiei japoneze Domei, din
luna mai 1941, conform căreia „Uniunea Sovietică concentrează mari forţe militare la graniţa vestică… concentrarea trupelor (sovietice – n. ns.) pe graniţa vestică are o
anvergură extraordinar de mare“37. În dezminţirea sa mincinoasă, TASS vorbeşte despre fantezia bolnavă a autorilor comunicatului agenţiei Domei, şi că „nu există şi nici
nu se prevede vreun fel de concentrare de mari forţe militare la frontiera vestică a U.R.S.S.“38. Este vorba, minţea cu
neruşinare TASS, doar de o operaţiune banală prin care
„din zona Irkutsk în zona Novosibirsk se transferă o divizie de infanterie“39, având scopul de a asigura trupelor condiţii mai bune de încartiruire! Comunicatul TASS, aşadar,
dezminte că U.R.S.S. ar pregăti ofensiva împotriva Germaniei şi României, vorbind doar despre o divizie mutată
dintr-un loc în altul! În realitate, ca orice comunicat oficial sovietic, şi acesta avea un caracter diversionist: să
nege/să ascundă realitatea faptului că Stalin concentrase
la frontiera cu România şi Germania douăzeci de corpuri
de armată de tancuri şi cinci corpuri de armate de desant
aerian cuprinzând cinci milioane de soldaţi, forţe copleşitoare ca număr şi putere de foc. Evident că scopul acestor
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uriaşe concentrări de forţe era unul pur ofensiv. Numai că
Stalin, deşi pregătirile de atac ale U.R.S.S. erau încheiate, a
ezitat, cum spuneam, să dea ordinul prevăzut pentru Ziua
M, aşteptând, se susţine fără temei, venirea unei propuneri
germane în vederea unui nou partaj teritorial european40.
Când TASS, pe 13 iunie 1941, dezminţea mincinos, sperând să-i adoarmă vigilenţa lui Hitler, zvonurile după care
U.R.S.S. pregăteşte ofensiva împotriva Germaniei, etichetându-le drept calomnii, minciuni provocatoare, într-un
secret absolut se încheia cu succes cea mai uriaşă deplasare de trupe din toată istoria omenirii. În nota obişnuită
de minciuni a oficialilor sovietici, această gigantică concentrare de efective umane – cinci milioane doar Primul Eşalon Strategic – era prezentată doar ca nişte banale manevre, având drept unic scop, nu-i aşa, instruirea rezerviştilor, cât şi „verificarea muncii aparatului feroviar“41. Minciunile TASS erau spuse tocmai când Stalin dăduse ordinul de
preinvazie, deplasând Primul Eşalon Strategic al armatei
sovietice direct în imediata vecinătate a graniţelor României şi Germaniei, evacuând, pentru facilitarea operaţiunilor militare ofensive, toată populaţia de-a lungul imensei graniţe de Vest a Uniunii Sovietice. „Eliberarea“ Europei era iminentă.
În această monstruoasă concentrare de forţe sovietice
cu caracter ofensiv, României îi era rezervat un loc „privilegiat“. Astfel, în prima jumătate a lunii iunie 1941, Stalin a ordonat crearea celei mai puternice armate din lume,
armata a 9-a de supraşoc, făcând parte din Frontul de Sud,
pusă sub comanda lui Gheorghi Jukov. Armata a 9-a, în a
doua decadă a lunii iunie 1941, ocupă poziţii ofensive la
graniţa României, pentru ca, atunci când ordinul va veni,
să lovească mortal ţara noastră: „o lovitură asupra României înseamnă moartea Germaniei, înseamnă oprirea tuturor tancurilor şi avioanelor… Petrolul este sângele războiului, iar inima Germaniei, oricât ar părea de curios, se afla
în România. O lovitură asupra României înseamnă o lovitură direct în inima Germaniei“42. Iată de ce şi pentru ce a
ordonat Stalin formarea Frontului de Sud: invadarea/distrugerea României ca stat. Comunicatul TASS, aşadar, avea
menirea să-l liniştească pe Hitler: „uite, noi vrem pace, stai
liniştit. Dacă doreşti, ne aşezăm la masă şi negociem.“43
Niciodată, în toată istoria omenirii, n-a existat un plan
mai perfid şi mai bine camuflat decât cel pregătit de U.R.S.S.
şi Stalin în cei doi ani „prebelici“, având drept scop anihilarea
civilizaţiei unui întreg continent. Nicicând, vreun stat din
lume nu şi-a ascuns intenţiile distrugătoare, tenebroase cu
atâta măiestrie, iar dacă adversarul preîntâmpinând invazia
îţi aplică o lovitură zdravănă, tu apari în ochii lumii drept
victimă inocentă, chipurile, a unei agresiuni neprovocate!
Nu doar Hitler, toată lumea ştia în luna iunie 1941 de pregătirile lui Stalin de invazie. Ceea ce nu se ştia, şi nu s-a
ştiut până la Victor Suvorov, a fost dimensiunea acesteia.
Deşi sovieticii operaseră într-un secret desăvârşit, deplasarea din Estul siberian spre Vestul european a milioane
de oameni nu putea fi ascunsă la infinit. De aici comunicatul plin de minciuni mârşave al agenţiei TASS din 13 iunie
1941. La fel, Stalin, ca şi tot anturajul său, fusese înştiinţat
din numeroase şi variate surse că Hitler şi Germania pregătesc campania împotriva U.R.S.S. Aşa că, a susţine că
„neutrul“, „naivul“, „paşnicul“ Stalin a fost luat pe nepregătite de atacul preventiv german sau de „preîntâmpinare“,
cum îi spune Victor Suvorov44, nu reprezintă decât o biată
naivitate, o idioţenie.
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„Naivul“, „neutrul“ Stalin care, chipurile, n-a pregătit
Uniunea Sovietică în vederea atacului german, încă din
februarie 1941 a ordonat crearea a cinci Fronturi la graniţa vestică a U.R.S.S. ce au fost amplasate într-un secret
absolut la frontiera vestică. Cele cinci Fronturi – de Nord,
Nord-Vest, Vest, Sud-Vest şi Sud – cuprindeau 30 de Armate
sovietice, amplasate, după cum am notat mai sus, în trei
eşaloane strategice. O asemenea concentrare uriaşă de forţe
înseamnă război, chiar dacă U.R.S.S. nu l-a declarat oficial
României şi Germaniei, până pe 22 iunie 1941. Amploarea fără precedent a pregătirilor sovietice exercita o presiune extraordinară asupra frontierelor României şi Germaniei45. Conducătorii celor două state – I. Antonescu şi A.
Hitler – erau mai mult decât convinşi că în timp ce Stalin
vorbea despre pace, despre nevinovate dislocări de divizii
prin Siberia sau despre „verificarea materialului feroviar“, în
realitate era gata să atace mortal cele două state. Iată de ce
atât Hitler, cât şi Antonescu, n-au avut altă variantă decât,
cu o clipă mai devreme, să preîntâmpine atacul U.R.S.S. şi
„să se salveze printr-o lovitură preventivă“46. Iar dacă Germania şi aliaţii săi, „atacând“ „măreaţa“ U.R.S.S., ar fi luato, chipurile, prin surprindere, provocându-i mari înfrângeri, explicaţia nu-i alta decât că însăşi Uniunea Sovietică
pregătea, la rându-i, atacul.
Armatele Sovietice la momentul 22 iunie 1941 erau pregătite de invazie, de gigantice operaţiuni ofensive pe teritoriul „inamic“, şi nu pentru lupte defensive. Doar cu câteva
zile i-a luat-o înainte Hitler lui Stalin. Suficiente însă pentru ca să schimbe radical/definitiv datele problemei. Din
cel mai feroce agresor al Istoriei recente, după cum a fost
şi se pregătea să fie, dacă ar fi avut ocazia să declanşeze
Ziua M, „paşnicul“ Stalin devine, în ochii credulilor, victima inocentă a unei agresiuni perfide. Deoarece, nu-i aşa,
din 1930 şi până la momentul 22 iunie 1941, îndeosebi din
1939 şi până la aceeaşi dată, U.R.S.S. nu promovase decât o
politică „de pace şi prietenie“, în primul rând faţă de vecinii
săi europeni! Desigur, tot datorită unei adevărate „sete de
pace“, U.R.S.S., prin Molotov, a insistat săptămâni întregi
pe lângă Hitler, în toamna târzie a lui 1940, să intre ca partener cu drepturi egale în Pactul Tripartit şi să participe la
o nouă împărţire a lumii!
Vinovăţia lui Stalin şi, implicit, a Uniunii Sovietice în
pregătirea şi declanşarea celui De-al Doilea Război Mondial este una majoră. Chiar dacă nu-i singurul vinovat, Stalin a făcut exact ceea ce trebuia ca războiul să devină inevitabil. Grigore Gafencu, strălucitul ministru de externe al
României dintre anii 1938 – 1940, a avut dreptate în Ultimele zile ale Europei47: în acei ani cruciali cheia păcii s-a
aflat în mâinile dictatorului de la Kremlin. În loc de pace
Stalin a ales războiul. Tocmai pentru a-l face posibil l-a
ademenit pe Hitler să încheie pactul banditesc de la Moscova, la 23/24 august 1939, împingându-l, astfel, să înceapă
un război european pe care Stalin îl dorea la fel de mult.
Stalin ştia că Europa nu-i va rezista lui Hitler şi că naziştii vor practica, unde vor ajunge stăpâni, şi exterminarea
în masă în baza criteriului rasial. De aceea el voia nu pace,
ci o Europă în ruine, distrusă, îngenuncheată de un regim
criminal cum a fost cel nazist. Or, o Europă vlăguită de stăpânirea nazistă, neputincioasă de a se elibera singură din
ghearele lui Hitler, era pregătită să-şi primească „Eliberatorul“. Din acest motiv a dansat cu bucurie satanică Stalin,
noaptea târziu, după semnarea pactului cu Hitler: ştia că
odată început războiul, Germania va lupta, ca şi în primul
război mondial, pe două fronturi. Căci Stalin ştia ceea ce

Eseu
https://biblioteca-digitala.ro

Hitler nu ştia: la momentul ales de el, va ataca pe proaspătul aliat, dându-i lovitura decisivă, „eliberând“, pe această
cale, Europa. Or, acest fapt făcea înfrângerea „tovarăşului
de drum“ inevitabilă. În vederea atingerii acestui obiectiv
– atacarea Germaniei şi nu numai – Stalin începuse pregătiri uriaşe încă dinainte (subl. ns.) de a fi semnat pactul
banditesc de la Moscova din august 1939. Iar pregătirile,
prin amploarea lor, vor fi accelerate şi definitivate în primele
şase luni ale anului 1941, pentru ca totul să fie gata când
„genialul“ Stalin trebuia să ordone Ziua M: 6 iulie 1941.
Doar câteva zile au lipsit ca ordinul să fie pus în aplicare,
înainte ca partenerul de la Moscova să-l devanseze cu două
săptămâni, lovindu-l preventiv. Iar când, peste patru ani,
fostul aliat va fi înfrânt decisiv, „paşnicul“ Stalin va reuşi să
„elibereze“ Europa, nu întreagă, ci doar jumătate, partea ei
de Est şi Sud-Est, împlinindu-şi visul de a instaura „raiul
comunist“ peste zece naţiuni captive şi peste 130 de milioane de oameni, asigurându-şi, este bine să o subliniem din
nou, „glacisul strategic“ atât de necesar „paşnicei“ U.R.S.S.
Numai că, chiar dacă a reuşit atâta vreme să prostească
pe toată lumea, Stalin nu putea prosti o lume întreagă la
nesfârşit. În anii ce au urmat „eliberării“ unei jumătăţi din
Europa, încet, cu mari dificultăţi, lumea liberă se va trezi
demontând marea minciună a mitului sovieto-comunist,
convingându-se că U.R.S.S. nu este decât, după expresia
lui André Glucksmann, cea mai abjectă şi mai mare minciună a secolului XX48. Iată de ce cred că la „Apocalipsa
după Hitler“ trebuie adăugată obligatoriu şi o alta, mult mai
adecvată stării de fapt istorice: „Apocalipsa după Stalin“.
Însă, ţinând cont de paradigma zilelor noastre – discursul corect politic – şi care ne limitează abuziv libertatea
de expresie, faptul va fi posibil doar la calendele greceşti.
Aşa că, milioanele de tineri din lumea întreagă vor continua să fie informaţi/dezinformaţi, îndoctrinaţi doar despre „Apocalipsa după Hitler“, Stalin rămânând, nu-i aşa,
„marele conducător înţelept, drept, tătucul popoarelor“ şi
care a fost animat de cele mai bune intenţii întru edificarea unei lumi a păcii şi dreptăţii sociale (sic!)!!!
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Semantismul cromatic şi metafora
plastică – limbaj specific al creaţiei
vizual-artistice

P

Prin limbaj arta îşi dezvăluie capacitatea ei de a construi universuri imaginare. Opera de artă are puterea de a crea lumi
imaginare prin forţa expresivă a vocabularului uzitat, devenind autonomă şi fiind receptată ca atare, mai precis ca un
limbaj specific. Utilizarea estetică a acestuia merită atenţie la
mai multe niveluri, întrucât textul estetic implică un „travaliu“
special, o aşa-zisă manipulare a expresiei, fapt care determină
reaşezarea conţinutului unei opere. [1] Limbajul artei este
modul fundamental de existenţă a acesteia şi, prin urmare,
parcurge toate etapele de dezvoltare prin care trece fiecare
artist /operă/ curent artistic, asigurând emergenţa unor noi
forme de expresie. Căutarea unor noi geometrii a formelor vizuale detronează referentul, ceea ce duce la eliminarea
naraţiunii şi la renunţarea la figurativism. Pictura impresionistă şi post-impresionistă, cubismul, suprarealismul sunt
doar câteva din tendinţele sfârşitului secolului XIX şi începutului de secol XX care construiesc, după tipare proprii, un alt
imaginar, mult diferit de cel care reflectă întocmai realul. [2]
Având o natură polisemantică şi ambiguă, limbajul artistic
în sine se deosebeşte de alte tipuri de limbaj: în primul rând
prin conotaţie, care cuprinde mai multe sugestii ale aceleiaşi
expresii. Preponderent afectiv şi subiectiv, exprimând în mod
principal atitudinea emiţătorului, conotativul se opune lim-

1. Cf. Umberto Eco, O teorie a semioticii, ed. Trei, Bucureşti,
2008, p. 368.
2. În paralel cu afirmarea noilor principii din pictură, apare şi în
literatură romanul de analiză psihologică, ermetismul în poezie etc.
De pildă, romanul lui Camil Petrescu nu îl mai are în centru pe autorul demiurg şi omniscient, introducând, astfel, mai mulţi naratori,
aşa încât lectura oferă cititorului mai multe versiuni relative asupra
realului.
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bajului ştiinţific, denotativ, care se referă la sensul primar şi
referenţial. Acesta din urmă vizează mai cu seamă semnificaţia univocă şi precisă, cu un aspect riguros şi raţional. Comunicarea de tip conotativ este metaforică şi nu se bazează pe
transmiterea de informaţii, aşa cum se întâmplă într-o situaţie de comunicare obişnuită. Limbajul artistic transmite un
mesaj greu de relatat prin elemente comune şi se evidenţiază,
ca urmare, prin propria valoare. De aceea, ea este posibilă în
condiţiile în care receptorul are o bază şi o experienţă de tip
artistic. Conotaţia, specifică artei, este indirectă şi imprecisă,
stimulând, în acelaşi timp, capacitatea de asociere. În acest
fel primeşte sensuri noi, multiple, figurate, adresându-se în
primul rând sensibilităţii. Prin urmare, elementele de limbaj au valoare afectivă şi vizează construcţiile expresive. În
sens opus, limbajul denotativ reflectă realitatea prin latura ei
strict raţională. [3]
În ceea ce priveşte partea ştiinţifică, expresia variază, dar
semnificaţia rămâne aceeaşi, are un caracter fix, în antagonism
cu limbajul artistic, unde expresia este unică, iar semnificaţia
multiplă, ambiguă, fapt care duce la polisemie. Din această
perspectivă, semnificaţiile se multiplică datorită contextelor
în care este receptat mesajul. În timp ce denotaţia se referă
la sensul primar şi referenţial, conotaţia asimilează sensurile
secunde şi figurate, astfel că abundă limbajul preponderent
afectiv şi subiectiv, căci este exprimată şi atitudinea emiţătorului. Limbajul conotativ are o mare încărcătură semantică,
având în vedere faptul că este supus unor lecturi diferite, cu
mai multe sensuri.
3. Termenul „denotativ“ apare în DEX ca însemnând lipsit de
conotaţii, obişnuit, pe când limbajul „conotativ“ dă naştere la polisemie şi creează imagini artistice prin sensuri noi.
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Culoarea, definită şi ca o formă de comunicare, înlocuieşte de cele mai multe ori limbajul propriu-zis. Aşadar, limbajul artistic este constituit, în parte, din multiplele ipostaze ale
fenomenului cromatic. Culoarea (şi forma) constituie principalul mijloc de expresie şi de comunicare a uneia din modalităţile specifice de vehiculare a informaţiei semantice, estetice
şi afective. Operarea procedeelor artistice contribuie la articularea unor limbaje plastice; din acest punct de vedere poate fi
utilizată în mod plenar expresia plastică sau, altfel spus, după
modul de receptare sau decodificare a mesajului. În ceea ce
priveşte crearea unui limbaj pictural propriu, acesta este diferit de la un subiect la altul şi se manifestă în funcţie de stil
(care exprimă atât felul în care artistul este legat de epoca sa,
cât şi opţiunea sa estetică); mai mult, este supus unui proces
continuu de înnoire, iar tendinţa spre originalitate, de individualizare devine o necesitate dovedită, astfel încât putem
vorbi de un limbaj specific, cu tentă personală (sunt des uzitate sintagmele de genul „limbajul lui Ţuculescu“ sau „limbajul lui Picasso“, ceea ce denotă preferinţa pentru individualizare şi distincţie într-un cadru plastic dat). Aşadar, fiecare artist este creatorul unui alt limbaj, care, odată interpretat, devine cunoscut şi se întipăreşte în conştiinţa publicului.
Aşa se explică şi apariţia unor culori (şi forme) caracteristice, care au devenit simboluri ale creaţiei, precum albastrul
lui Picasso sau galbenul solar al lui Van Gogh. Extrapolând
ideea până la nivelul liniei sau al formei, amintim de specificitatea liniei lui Van Gogh, sinuoasă şi tensionată, astfel încât
întreaga sa creaţie devine excesivă: „exces de forţă, nevroză,
violenţă expresivă“. [4]
Arta – per ansamblu – şi artele vizuale – în special – comunică prin limbajul care trece de la individual la universal, printro proces de îmbinare corectă a particularului cu generalul,
căci există elemente de limbaj universal specifice mai multor arte şi care se manifestă la nivelul stilului (metafora, alegoria etc.) Mai important este că acestea îmbracă mai multe
înfăţişări de la un segment de artă la altul, mulându-se după
cerinţele şi specificitatea fiecăreia. În artele vizuale metafora
plastică îşi descoperă noi valenţe semantice, în aşa fel încât
devine o modalitate de expresie artistică bazată pe substituirea unui concept care poate fi concretizat. Un exemplu de
metafore ne este oferit de suprarealişti într-o formă revigorată: ceasul lui Dali care se scurge, o posibilă reflectare a timpului în disoluţie („Persistenţa memoriei“) sau Venus cu sertare din tabloul cu acelaşi titlu.
Prin metafore se esenţializează o realitate, realizânduse, în acelaşi timp, o transbordare dintr-un timp şi un spaţiu
determinat spre o zonă a realului. Putem spune că această glisare duce spre mit, idee susţinută şi de sistemul semiotic al lui
Roland Barthes în lucrarea sa Mitologii. [5] În colecţia sa de eseuri şi comentarii, criticul francez defineşte „mitul“ (din punct
de vedere semiotic) ca un sistem de semnificare ce urmează
modelul triadic al lingvisticii lui Ferdinand de Saussure. Mitul
definit de Barthes se realizează la nivel conotativ; orice lucru
deţine potenţialitate mitică şi poate ajunge la statutul de mit
atunci când devine obiectul vorbirii sau, în cazul de faţă, când
reprezintă un obiect de interes plastic.
Metafora este echivalentă cu producerea de noi pertinenţe
semantice. Procesul metaforic (inovaţie la nivel semantic ce
se constituie ca o juxtapunere de sensuri) redescrie realitatea, având o funcţie creatoare. Astfel, un aspect necunoscut
4. G. Albert Aurier s-a remarcat în scurta sa activitate de critic literar cu cele două eseuri adresate lui Van Gogh şi Gaugain: „Izolaţii:
Vincent Van Gogh“ şi „Simbolismul în pictură: Paul Gauguin“.
5. Roland Barthes, Mitologii, Editura Institutul European, 1997
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şi nevalorificat este scos în faţă prin intermediul limbajului
de sorginte metaforică. Limbajul de acelaşi tip exprimă întotdeauna ceva mai mult decât ne poate transmite observaţia
empirică şi ne dirijează către noi semnificaţii.
Filozoful şi poetul Lucian Blaga îşi construieşte o Ars
Poetica în care metafora ocupă un loc special, fiind procedeul fundamental al artei şi, totodată, al spiritului uman, fapt
pentru care reprezintă un veritabil capitol de antropologie. [6]
Metafora este plasticizantă (ţine loc de concret şi încearcă o
aşa zisă reconciliere a concretului cu abstractul) şi revelatorie, cuprinzând orizontul misterului şi al revelării, ilustrat de
„corola de minuni a lumii“. Caracterul „plasticizant“ sporeşte
expresivitatea limbajului, iar atributul revelatoriu îmbogăţeşe
şi dezvăluie sensurile unei realităţi. Ceea ce vine în sprijinul
demersului nostru este ideea poetului conform căreia metafora este parte integrantă din actul creator, nefiind asimilată
de componenta stilului.
Conform Dicţionarului de procedee litarare Gradus [7],
metafora este cel mai elaborat trop, întrucât trecerea de la
un sens la altul are loc prin intermediul unei operaţii personale bazată pe o impresie sau pe o interpretare. Această trecere se face prin oscilarea între concret şi abstract, mai ales
că tendinţa de abstractizare dispune de o bogăţie inepuizabilă de posibilităţi şi mijloace de punere în valoare a elementului metaforizat. Prin expresivitatea metaforică a culorii, tema
demersului nostru, se formează o pluralitate de sensuri şi simboluri. Această întruchipare evidenţiază renunţarea artistului
la intenţia de redare mimetică, apropiindu-se, astfel, de simbol şi făcând dovada unui mod de abordare intuitiv, indirect.
Metafora este una din formele simbolului, simbolul fiind
o expresie cu dublu sens şi aceasta fiind plurisemantică. [8]
Problema metaforei, ca model de interpretare, se înscrie întro comprehensiune a limbajului în sine. În domeniu, autorul
francez Paul Ricoeur vine cu o inovaţie dezbătută în lucrarea
sa „Metafora vie“, insistând asupra mecanismului prin care
expresiile metaforice devin purtătoare de sens. În alte accepţiuni, ea este o figură de stil care presupune o relaţie de similitudine. Ca urmare, procedeul asemănării sau al analogiei ţine
mai mult de aprecierea subiectivă decât de observaţia obiectivă. Prin folosirea metaforei se creează o asemănare care nu
exista înainte sau cel puţin nu într-un mod explicit; cu alte
cuvinte ea capătă nişte dimensiuni care până la momentul
aplicării nu erau evidenţiate.
Culoarea, reprezentativă pentru gramatica limbajului artistic, parcurge un traseu al semantizării, plecând de la interferenţa a două categorii şi ajungând la statutul de metaforă.
Într-o abordare de ansamblu, metafora se îmbogăţeşte permanent cu sensuri figurate, indiferent de aria în care se desfăşoară. Artele vizuale (îndeosebi în contextul modernităţii)
deschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte potenţialul
sugestiv al cromaticii, lăsând loc semantizării. Culoarea nu
reproduce întotdeauna lumea obiectivă, ci devine un simbol
vizual şi vizează mai mult latura spirituală, având astfel puterea de a contopi lumea interioară a artistului cu lumea exte6. Lucian Blaga, Filosofia culturii în Opere, vol. 9, Bucureşti, editura Minerva, 1985, pp. 349-365.
7. Bernard Dupriez, Gradus Les procédés littéraires (Dictionnaire), Union Générale d’Editions, Paris, 1984, p. 286.
8. Paul Ricoeur acordă o semnificaţie aparte formelor metaforice în cadrul discursului. Filozoful francez tematizează raportul
dintre simbol şi interpretare, postulând faptul că orice înţelegere
este mediată în mare parte de simboluri şi expresii plurivoce. Înţelegerea expresiilor simbolice sau metaforice devine un moment al
înţelegerii de sine.
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rioară reprodusă pe pânză. Nu este mai puţin adevărat că
de cele mai multe ori culoarea este aplatizată şi eliberată de
necesităţile de volum şi de perspectivă, în ideea de a obţine
dialoguri cromatice în funcţie de stările sufleteşti existente. [9]
Culoarea ca metaforă nu descrie un segment restrâns în
cadrul operei unui autor anume, deşi există şi alegeri specifice şi personalizate, fără doar şi poate, într-un context plastic, ci o totalitate spirituală, imaginară, care face trimitere la
simbolistică şi, în termenii artei nonfigurative, la elementul
abstract. Uneori, în artele vizuale – în general – şi în arta plastică – în mod special – culoarea este redată cu rol sugestiv
simbolic, având atribuţii diferite de ceea ce ştim noi că reprezintă în sine din alte contexte. Aceasta devine parte a compoziţiei plastice cu rol de „personaj“, astfel că elementele cu notă
descriptivă dispar treptat şi ajung în zona sugestiilor expresive
şi poetice. Culoarea metaforică (sau culoarea „personaj“) este
înzestrată cu o serie de semnificaţii dintre cele mai bogate şi
pline de esenţă. Ea se eliberează în primul rând de anecdotic,
încât felul în care aceasta este redată aminteşte de universul
interior al creatorului, proiectat în lumina unei noi reprezentări. Arta devine, în aceste condiţii, o realitate transfigurată
şi legată de o ştiinţă a experienţelor trăite, deoarece fenomenul abstractizării şi tendinţa de stilizare sau de simplificare a
obiectului de interes artistic, îmbrăcat în culoarea metaforică
aleasă de artistul creator spre a-i exprima intenţia, nu constituie în nici un caz refuzul vieţii.
9. La Henri Matisse, de pildă, culoarea devine sugestivă şi creează senzaţii. În cubism, forma şi culoarea devin total independente de subiectul reprezentat. Datorită acestor transformări arta modernă oferă privitorului o imagine care apare ca rezultat al trăirilor
subiective ale artistului.

Culoarea, ca element de bază în gramatica limbajului vizual,
parcurge un complicat traseu al semantizării, care are ca punct
de plecare forma simplă, decorativă, ajungând, pe parcurs, la
„culoarea-metaforă“, oglindind astfel relaţia de interdependenţă dintre cele două noţiuni esenţiale în contextul plastic.
Metafora modifică semnificaţia iniţială a culorii prin depăşirea însuşirii primare. Substituindu-se unui statut obişnuit –
cel convenţional – şi având o puternică încărcătură semantică, elementul de limbaj capătă o valoare artistică mult mai
mare. Expresivitatea plastică obţinută permite o mai mare
lejeritate în ceea ce priveşte asocierile dintre obiect şi culoare.
Din punct de vedere semantic, culoarea are un sens propriu sau figurat, ceea ce subliniază încă o dată potenţialul
expresiv al cromaticii. Conchidem că limbajul artistic poate
fi considerat o metaforă, întrucât culoarea are anumite înţelesuri şi semnificaţii reale prin aspectul ei sugestiv şi aluziv,
îmbogăţind conţinutul operei.
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Dumitru MATEESCU

F

O NOUĂ METAFIZICĂ

Filosofia are rostul de a determina statutul agentului rezolvator. Agentul se izbeşte, încă de la naştere, de ceva, de un
obstacol, pe care nu îl numeşte, deocamdată şi se naşte cu
schema apelului la altcineva decât la el însuşi. Mânat de
cerinţele completării sale agentul presupune prezenţa a
ceva de care are nevoie dar pe care nu îl determină rapid
şi dacă îl determină nu întotdeauna constituie o metodă
rezolvativă pentru el.
Se numeşte existenţă opinia condiţionată de finalităţi.
Dacă detaliem şi o considerăm o funcţie, atunci vom spune
că existenţa agentului este însăşi opinia sa condiţionată de
finalităţile sale şi existenţa altuia este opinia despre altul
condiţionată de finalităţile altuia sau de ceea ce crede sau ar
vrea să posede altul. Într-o primă abordare, existenţa altuia
este o presupunere condiţionată mereu supusă acţiunii de
constatare a aceluia de către agentul rezolvator. Aceasta
înseamnă dependenţa rezolvării, a fiinţării, de lipsuri iar
sistemul determinării rezolvării de către lipsuri se numeşte
soluţie. Trebuie să detaliem această constatare. Să presupunem că cineva este fabricant de calculatoare, prin diviziunea muncii. Prin aceeaşi diviziune a muncii el fabrică
calculatoare şi nu roboţi umanoizi. Pentru a se rezolva
pe el însuşi fabricantul fabrică, în cantităţi mari, calculatoare care constituie soluţii pentru alţii de exemplu pentru
fabricanţii de roboţi umanoizi sau pentru cosmonautică.
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Rezultă ideea că ceva este soluţie pentru alţii în măsura în
care lipsurile sale îi determină rezolvarea. Anume tocmai
această implicaţie. Izomorfa acestei structuri este aceea
a existenţei: ceva este existent dacă opinia despre el este
dependentă de finalităţile sale anume de măsura în care
el este soluţie. Mai mult, obiect. Entitatea existentă este o
opinie, pentru rezolvator, opinie determinată de tendinţele sale reale şi posibile.
Structura de mai sus este izomorfa alteia şi anume metodei altuia determinată de ştiinţă despre altul şi scopul rezolvatorului. Existenţa agentului este structura condiţionată
pentru altul şi anume obiect. Aici apare că el este soluţie
pentru altul deoarece se caută metode rezolvative, structuri. Reținem însuşirile unor structuri identice, izomorfe:
opinia determinată de finalităţi caracterizează existenţa.
Ea este izomorfă cu rezolvarea determinată de lipsuri care
este specifică soluţiei şi sunt identice metodei structurii
altuia determinată de ştiinţă despre altul și finalitate, scop,
caracteristica obiectului, care este o anticipare, o concluzie. Existenţa este izomorfă cu limbajul empiric al altuia
generat de intenţie şi scopul altuia. Altul şi limbajul empiric al altuia introduc străinul în structura existenței agentului deoarece existenţa agentului este delimitativă Existenţa însăşi este raportată la altceva.
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Timpul este definit prin secvenţa nelimitată a evenimentelor finite. Timpul sumă (al agentului) este permisiunea
altuia. Timpul existenţei este permisiunea unui agent diferit de cel în cauză şi de cel pentru care timpul sumă a agentului îi este permisiune… Folosind metoda proprie de cercetare am determinat structurile caracteristice teoriei existenţei sau ontologiei, structuri izomorfe. Teoria existenţei,
în mod necesar, are în atenţie1. Noutatea determinată de
ştiinţă, prin contrapoziţie este 2. Opinia despre altul determinată de comunicarea altuia, despre altul.2. Opinia despre
altul determinată de comunicarea altuia, despre altul[1] 3.
Limbajul empiric al altuia, despre altul, generat de interdicţie, 4. Suma logică a rezolvării interioare cu rezolvarea
materială şi cu spaţiul material, 5. Suma limbajului empiric
cu limbajul empiric al altuia generată de metoda din opinie a altuia, despre altul 6 limbajul abstract al altuia generat de ştiinţa rezolvatorului şi metoda altuia.
Experienţa existenţei este caracterizată prin: 1. Cultura
altuia generată de comunicarea altuia; 2. Noutatea determinată de finalităţile agentului; 3. Suma limbajului empiric al altuia cu limbajul abstract al altuia; 4. Rezolvarea
interioară în sumă cu aceea exterioară, materială, condiţionată de finalităţile (scopurile şi intenţiile) altuia; 5. Cultura altuia condiţionată de ştiinţa altuia şi ştiinţa din opinie despre altul.
Ştiinţa existenţei este izomorfă esenţei existenţei şi
anume opinia condiţionată de ştiinţă care este aceeaşi cu
suma rezolvării cu spaţiul, condiţionată de lipsă. Dar şi
izomorfă cu suma limbajului empiric cu limbajul empiric al altuia…
Cunoaşterea existenţei este a opiniei condiţionată de
scop şi de orice numai nu de disponibilităţile noţionale ale
altuia. Adevărul existenţei este indicat de metodele care
determină interdicţia.
Cercetările mele m-au condus la concluzia că esenţa
a ceva este interdicția determinată de finalităţile altora.
Esenţa fiecăruia dintre oameni, de exemplu, se caracterizează şi prin interdicţiile pe care şi le impune fiecare (sau
i se impun) în dependenţă de intenţiile celor în contextul
cărora se află, interdicţiile fiind naturale, sociale sau chiar
individuale. Esenţa existenţei este definită prin suma intenţiilor sau ale evoluţiilor posibile ale agentului şi ale altora
condiţionata această sumă, de lipsurile celui în cauză. Esenţa
existenţei se exprimă prin limbaj empiric generat de scop
şi metoda altuia. Esenţa existenţei este tocmai posibila să
evoluţie condiţionată deoarece ea este suportul schimbării. Ea este şi metoda din opinie condiţionată de interdicţie. Constatăm că esenţa existenţei este fiinţa pentru sine.
Rezultă concluzia: orice există include, în structura sa, o
fiinţă pentru sine deoarece are lipsuri însă aceasta, fiinţa
pentru sine, este la nivel inferior celui al existenţei, un nivel
ascuns. Orice fiinţă pentru sine este esenţa unei existenţe
fiind de nivel inferior celui al existenţei.
Fiinţa are în plus neantul relativ, este suma dintre existenţă şi lipsă. Prin aceasta ea este Problema. Ea este în sine
şi pentru sine. Fiinţa în sine este reuniunea existenţei cu
lipsa iar fiinţa pentru sine este reuniunea existenţei cu lipsa
interioară. Orice entitate este şi are fiinţă pentru sine la un
nivel al structurii sale.

Fiinţa (problema) în sine are structura opiniei generate de
ştiinţa din opinie, de unde apare ataşarea fiinţei (problemei)
de imprecizie; de aici şi multele valori semantice ale fiinţei.
Fiinţa este şi noutatea determinată de finalităţile agentului
dar şi metoda altuia condiţionată de interdicţie. Fiinţa în sine
este caracterizată şi 1. prin suma logică a spaţiului interior cu
rezolvarea. Ea este 2. şi suma logică a rezolvării interioare cu
rezolvarea materială; 3. disjuncția spaţiului interior cu fiinţarea, rezolvarea interioare; 4. fiinţa în sine este şi noutatea
condiționată de scopul altuia şi intenţia altuia; 6. ea este şi
suma limbajului abstract al altuia cu limbajul empiric al altuia;
7. fiinţa în sine este şi cultura altuia determinată de comunicarea altuia; 8. fiinţa în sine este şi programul determinat
de obligaţiile rezolvatorului. 9. limbajul empiric al altuia în
sumă cu limbajul abstract este condiţionat de scopul altuia.
Fiinţa (problema) pentru sine este alăturarea la structura existenţei a lipsei interioare. Sistemul format din prezenţe şi lipsuri este problematic. Fiinţa. Atât cea în sine cât
şi pentru sine sunt sisteme problemă şi prin aceasta de un
nivel superior sistemului existenţă. Lipsa indică prezenţa a
ceva care ar trebui să fie şi nu este. De aceea sistemul problemă delimitează şi aceasta indică calitatea de a include
forme, de a fi al formei. Forma fiind delimitativă marchează
un gol şi prin aceasta indică un neant relativ, Fiinţa este sistem problematic, al formei şi al neantului relativ care delimitează prezenţa relativă.
Fiinţa în sine este caracterizată prin aceea că 1. Este
generarea opiniei de către ştiinţă. Structura aceasta este
izomorfă cu 2. Suma logică a limbajului empiric cu cel
empiric al altuia, cu 3. Suma rezolvării cu spaţiul generată de lipsă, cu 4. Opinia altuia condiţionată de ştiinţa
din opinie a altuia.
Esenţa fiinţei în sine este fiinţa în sine însăşi. Esenţa
fiinţei pentru sine este limbajul empiric generat de obligaţie Structura de mai sus este izomorfă cu metoda altuia
determinată de interdicţie. Existența este soluția Ființei,
a Problemei. La nivelul infinitului ființa, problema, nu se
deosebește de existență. Deosebirea apare la nivelul finitului.
Putem dezvălui o metafizică a cunoaşterii şi ştiinţei şi
nu numai.
Existenţa ştiinţei este lipsa metodei. Existenţa cunoaşterii se caracterizează prin structurile: 1. Limbajul abstract
determinat de scop şi disponibilităţile noţionale ale agentului echivalent cu 2. Cultura altuia dependentă de metoda
din opinie şi cerințele metodice, noționale ale agentului
Fiinţa ştiinţei este informaţia iar fiinţa cunoaşterii este
cultura altuia generată de limbajul abstract şi disponibilităţile noţionale ale agentului.
Am definit adevărul prin însuşirea unui enunţ de a transporta o soluţie. Adevărul este metoda din opinie rezolvativă, material rezolvativă. Existenţa interioară a adevărului este metoda din opinie generată de limbajul abstract.
Fiinţa adevărului este metoda din opinie. Aceasta este
corectă dacă şi numai dacă intermediază găsirea numelor elementelor metodelor rezolvative, ea însăşi putând fi
o metodă rezolvativă.
Metafizica aceasta este extinsă ea propunând abordări noi pentru conceptele filosofice. Ea argumentează nu
numai că în mod necesar conștiința generează timpul dar
şi că acesta are structura permisiunii altuia în conjuncție
cu intenția generată de disponibilităţile materiale ale agen1. Deoarece mă situez in sistemul de referință al tului. Metafizica propusă tratează în mod specific timpul,
rezolvatorului,constat că acesta are opinie despre altul,el presupu- calitatea, cantitatea, cauza, efectul, transcendentul, imane ce gândește altul,opinia altuia fiind opinia despre altul. Nu este nentul, conceptele filosofice.

solipsism și nici egocentrism.
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Mariana RÂNGHILESCU

MIT ŞI EPIFANII ÎN ŞARPELE
DE MIRCEA ELIADE

P

Problematica fantasticului este abordată indirect în opera lui
Mircea Eliade. Mai exact, punctul său de vedere se situează,
simetric, la extremitatea opusă concepţiei lui Todorov. Dacă
pentru eseistul bulgar-francez, fantasticul nu era decât o licărire, o „sugestie fulgurantă şi evanescentă“, iar în viziunea lui
Eliade, categoria aceasta ar reprezenta o ţesătură inextricabilă
de semne şi conexiuni mai presus de fire. Este formulată în
Memorii I, 1991, p. 355, astfel: “…aparent, „sacrul“ nu se deosebeşte de „profan“, „fantasticul“ se completează în „real“(…).
Tema camuflării „fantasticului“ în cotidian (…) constituie cheia
de boltă a scrierilor mele de maturitate.“
Orice proză fantastică ar trebui analizată, avându-se în
vedere interacţiunile (vraja, farmecul), mutaţiile (echivalenţa
şocantă om-animal) şi apariţiile (finalitatea ambiguă a ivirii
diavolului).
Vraja se va transforma în Şarpele într-un „mijloc fundamental de restituire a forţelor vitale pierdute“ (Anton Dumitriu, Eseuri – ştiinţă şi cunoaştere. Aletheia, cartea întâmplărilor admirabile, Bucureşti, 1986. p. 597). Descântecul situat
în fruntea operei denotă sursa folclorică de la care porneşte
scriitorul şi prefigurează întâmplările viitoare. Ca simbol, şarpele „vizibil, clipa este o hierofanie a sacrului natural, material şi spiritual. În lumea diurnă, el ţâşneşte ca o fantasmă palpabilă, dar care se strecoară printre degete, la fel cum se strecoară prin timpul şi spaţiu măsurabile, printre regulile raţionalului, refugiindu-se apoi în lumea dedesubt din care a venit şi
în care ni-l putem închipui, atemporal, permanent şi nemişcat
în deplinătatea sa.“ (Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. III, Ed. Artemis, Bucureşti, 1995, p 300).
În opera artistică a lui Mircea Eliade, simbolul apare doar
ca sens mitic, ca duh al apelor, fixat in illo tempore, ca mire
etern şi dezamăgit.
Naraţiunea romanului Şarpele (1937) demarează în modul
cel mai banal. Nu se întâmplă nimic special, nu intervine dizlocarea spectaculoasă a timpului ori a spaţiului. Purtătorul mesa-
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jelor, iniţiatorul va fi bărbatul Andronic. Platitudinea familiilor
burgheze care merg să petreacă indică somnul conştiinţelor.
Doar Liza şi Dorina au probleme matrimoniale şi gospodăreşti.
Apariţia lui Andronic va trezi aceste conştiinţe, reactivându-le
funcţiile vitale. Andronic apare din „senin“. Fascinaţia „mondenului sportiv“ asupra unor biete burgheze începe să prindă
contur straniu în momentul evocării, la mănăstirea Căldăruşani, a unui accident soldat cu înec, din care el a scăpat enigmatic. La asigurarea unei doamne că nu a murit deoarece „l-a
ajutat Dumnezeu“, „Andronic nu-şi poate ascunde un zâmbet
trist, prelung – „poate şi asta“, răspuse el moale“.
Lacul, pădurea, moartea, taina păgână constituie elementele seducţiei lui Andronic, care începe să opereze asupra tuturor, emanând însă nu numai de la un bărbat, cât de la un altfel
decât ceilalţi.
Episodul jocurilor cu gajuri din pădure este revelatoriu.
Neurmărind niciun scop aparent, Andronic se mărgineşte să
restituie libertatea acestor oameni, oferindu-le ocazia de a se
manifesta spontan într-o natură complice. Astfel, ca un spaţiu
întunecat şi labirintic ce trezeşte spaimele acestora, pădurea
personificată reprezintă şi un loc de iniţiere, de confruntare cu
numeroase probe şi semne care desluşesc drumul sau induc în
eroare. Jocul cu gajuri iniţiat de Andronic devine un joc cu frica
ce dimensionează erosul, dar şi un joc cu timpul. Personajele
nu vor simţi la fel trecerea timpului, fiind obsedate de întrebarea „Câte secunde or fi trecut?“. Ceasul cu cadran fosforescent
devine pretextul unei căutări a propriei identităţi: Stamate şi
Liza, Manuilă şi Dorina, Vladimir şi doamna Solomon trăiesc
o vrajă pe care singuri şi-o creează, cochetând nocturn cu tentaţii reprimate diurn.
În pivniţa mănăstirii, Andronic povesteşte istoria de nimeni
ştiută a morţii fecioarei Arghira, cu mai mult de un veac în urmă.
„Mie nu mi se pare că am trăit odată, demult, o altă viaţă. Eu simt
că am trăit aici, incontinuu, de la începutul mănăstirii…“. Replica
aminteşte unele cuvinte precedente ale Dorinei. Fata trăieşte
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într-un timp ciclic şi, în vis, se identifică cu Arghira, după care alt „mister“ al dragostei. În capitolul al X-lea, Eliade îşi dovecoborârea în vis la palatul de cleştar al lui Andronic reia amin- deşte arta în falsa verosimilitate a dialogului Adronic-Dorina,
tirea înecului povestit de acesta în realitate, ca şi propria ei navi- în dubla participare a acestuia la două planuri de semnificagare, mai târziu, până la insulă. Andronic durează într-un timp ţie şi de viaţă. Capitolul următor încearcă o „deconspirare“ a
veşnic. Simte tulbure apropierea unui şarpe şi, înainte de miezul lui Andronic. Acesta se plimbă singur prin pădure şi vorbeşte
nopţii, îi hipnotizează pe toţi, aşezându-i într-un cerc magic, în cu păsările şi arborii, printr-un fel de magie fascinantă. Dramijlocul căruia cheamă şarpele şi-i vorbeşte, mai exact află că gostea şi umanul sunt integrate într-un sentiment al cosmo„dobitocul blestemat, rămas fără soaţă“, a venit la nunta Dorinei, sului. „După ce trece miezul nopţii, nu mai ştiu ce se întâmplă
logodnica lui Manuilă. Aici, şarpele apare ca spirit al mormin- cu mine…Uneori mi se pare că sunt o pasăre, alteori mă cred
telor, revenit în lumea celor vii ca să ceară suflet: „Cine ştie cine un viezure, o maimuţă şi aproape totdeauna uit ce-am făcut,
nu are odihnă pe lumea cealaltă şi a trimis şarpele ăsta necurat nu mai mi-aduc aminte unde am petrecut nopţile.“. „Puterea“
atât de departe, tocmai în casă…Numai să nu mai ceară şi pe aceasta a lui Andronic încetează la răsăritul soarelui şi începe
altcineva, să nu mai ceară vreun mormânt, că sunt şi semne din la apus, mai ales după miezul nopţii. Dubla personalitate apare
astea…“. Şarpele îşi caută mireasa, pentru a rupe blestemul des- în sensul dihotomiei sacru-profan, căreia îi corespunde cea a
părţirii lor. Mire şi stăpân al adâncurilor, el trăieşte la nesfârşit nocturn-diurnului. „Andronic participă la două nivele existendevenirea prin nuntă şi moarte. La începutul lumii, el şi-a pier- ţiale, sacrul există în el, adică în alcătuirea lui concret istorică,
dut mireasa care nu a ştiut să respecte interdicţia de a nu-i rosti în profan.“ (Sorin Alexandrescu).
numele şi de atunci revine periodic pentru a recupera experienţa
Epifanie nocturnă a lui Andronic, şarpele corectează nunţile
ratată. Povestea despre fata Moruzeştilor (Arghira) reprezintă o terestre banale, conferindu-le un sens de primordialitate, prin
astfel de revenire. Fata este adusă la mănăstire şi, după trei zile, transformarea mireselor pământene în mirese adamice, cosmoare în chip misterios. Dorina este pregătită prin intermediul mice. În cazul de faţă, cea „corectată“ este a Dorinei. Aceasta se
visului şi îşi aminteşte experienţa arhetipală. (Ea îşi învinge frica, desprinde de mariajul convenţional preconizat de către părinţi
ajunge în insulă şi respectă interdicţia.).
şi pluteşte împreună cu Andronic spre insula paradisiacă din
Conform credinţei populare, şarpele întors din mormânt centrul lacului, pentru a-şi trăi cealaltă nuntă, cosmică, eternă.
bea lapte sau vin îndulcit cu miere, simbolurile vieţii profane, Coborând în palatul de sticlă (inversiune onirică), Dorina este
dăruite de cei vii pentru a-l îmblânzi, pentru a-l reintegra în uimită de lumina „argintie“, „de altundeva“ care îmbracă palalumea vie. Andronic bea vin „cu lăcomie“, uitând de sine, „ca în tul, o lumină care nu este a soarelui. Identificarea cea mai ciusomn“, şi apoi săvârşeşte un act de hipnoză colectivă. El aduce dată o precizează un tânăr frumos din lumea de dincolo, care i-o
în hora fetelor un „şarpe mare şi sur“, ale cărui mişcări mola- arată Dorinei pe Arghira, „ frumoasa din lapte“, mireasa eternă,
tice întreţin starea generală de transă: „Când se apropie de lacul pentru a-i sugera vizitatoarei că orice mireasă „negră“ de pe
de lumină, se opri o clipă ameţit. Apoi se îndreptă legănat spre pământ nu este decît epifania terestră a miresei „albe“ subpăAndronic. Parcă lumina lunii îl vrăjise şi pe el, căci se târa acum mântene. Altfel spus, în orice mireasă „opacă“ din lume sălăşcu o graţie somnoroasă şi fiecare nouă împletitură îi înfiora sol- luieşte mireasa „albă“, cosmică. Majoritatea mireselor terestre
zii întunecaţi.“ Răzbat semnificaţiile majore ale romanului: ero- devin soţii cenuşii, fără să-şi fi cunoscut prototipul (în roman
tice, psihologice (şi parapsihologice), metafizice. Sub imperiul funcţia aceasta este ilustrată de Liza).
Nici numele personajelor nu sunt întâmplătoare: „Androlunii, vrăjiţi, toţi au stări halucinatorii. Şarpele răscoleşte complexele fiecăruia, ia forma care ilustrează obsesii adânci. Liza nic trimite, desigur, la grecescul andros, care înseamnă „om“.
are în minte o romanţă („În părul meu odată blond/ E o şuviţă Solomn, la solomonar şi, prin aceasta, la identitatea serpenargintie.“), care o face să se gândească la îmbătrânire şi degra- tiformă a lui Andronic, ea fiind, astfel, predestinată onomasdare şi de aceea pentru ea şarpele se transfigurează în „fâşâi de tic pentru nunta cosmică, pe care o va trăi în umbra tainică a
lumină“, care îi trezesc melancoliile şi dorinţele, apoi devine o mănăstirii Căldăruşani. Prenumele ei este de asemenea semni„nefirească săgeată de carne“.
ficativ, fiindcă sugerează provenienţa divină: Dorina vine, după
Înţelegem treptat că „şarpele“ din titlul romanului este mai toate lexicoanele onomastice de specialitate, din Doru, dericurând suprapersonajul „om-şarpe“, născut din magica identi- vat, la rândul său, din Theos dorou (Theodor), adică „dorul lui
ficare a reptilei cu bărbatul. Este o fiinţă primordială, telurică, Dumnezeu“ (I. Pop).
fascinantă, pentru că reactualizează trăirile iniţiale din oameDeşi nu şi-a propus o proză fără nimic „ocult“ şi „simbonii care o contemplă. Femeile trăiesc mai puţin râvnita îmbră- lic“, fără rezonanţă folclorică, Şarpele de Mircea Eliade, ca scriţişare a lui Andronic, cât un soi de extaz erotic.
ere beletristică, este reprezentativă pentru mitul, ca hipotext,
Andronic, apoi Andronic-şarpele se află situat în centru. şi epifania, ca revelator al misterului.
Sorin Alexandrescu vedea în această situare „funcţia unei hieBibliografie:
rofanii prin care sacrul atinge şi se relevă profanului.“. Nebănuit
Sergiu Pavel Dan, Feţele fantasticului. Delimitări, clasificări şi
iniţial, sacrul se relevă tuturor prin Andronic. „Caracterul său
analize. Ed. Paralela 45, Piteşti, 2005
hierofanic este însă variat: tulbură superficial majoritatea parSorin Alexandrescu, Privind înapoi modernitatea, Ed- Univers.
ticipanţilor.“ „Dorinei îi modifică vechiul eu (profan) şi produce Bucureşti, 1999.
o a doua ei naştere, ca în clasicile rituri de iniţiere.“
Doina Ruşti, Dicţionar de simboluri din opera lui Mircea Eliade.
În roman există, după Sorin Alexandrescu, trei planuri tem- Ed. Coresi. Bucureşti, 1997.
Anton Dumitriu, Eseuri – ştiinţă şi cunoaştere. Aletheia, cartea
porale: al vilegeaturiştilor, robiţii clipei, al Dorinei, trăind poate
întâmplărilor
admirabile, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1986.
„l’eternel retour“ al evenimentelor şi al lui Andronic, poate atemJean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. III, Ed.
poral, veşnic. Primul timp ar fi profan, celelalte două, forme ale Artemis, 1994.
sacrului. (p.171). Este şi aici o explorare epic artistică a dialec- …Dicţionar analitic de opere literare româneşti. Coordonator Ion
ticii sacru-profan.
Pop. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, vol, IV.
Ieşirea de sub vrajă a oamenilor, desprinderea de ciudata Mircea Eliade, Integrala prozei fantastice, Ed. Moldova, vol I, 1996.
lume secundă în care au trăit, în afara timpului, este dificilă Gheorghe Glodeanu, Fantasticul în proza lui Mircea Eliade. Editura
şi treptată. În această atmosferă începe să se joace însă un Gutinul, Baia mare, 1993.
Mircea Eliade, Memorii, Ed. Humanitas, Bucureşti, vol. I.
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Dumitru LAVRIC

Scrisoarea,
de la literalitate la literaritate (III)

I

Infatigabilul epistolier Al. Odobescu nu putea lipsi de
la acest efort de literaturizare a scrisorii, materializat în
celebrul său Pseudo-Kyneghetikos publicat în 1874 cu
subtitlul „Epistolă scrisă cu gînd să fie precuvîntare la
cartea «Manualul vînătorului»” Adresîndu-se lui C.C.
Cornescu cu apelativul Amice şi semnînd al tău bun
prieten, Odobescu, scriitorul îşi declină priceperea de
a scrie precuvîntare folositoare vînătorilor, mascînduşi adevărata intenţie: „… eu, ca un nevînător ce sunt,
m-am apucat să colind răstimpii şi spaţiile, căutînd cu
ochii, cu auzul şi cu inima, privelişti, răsunete şi emoţiuni vînătoreşti.
Colindînd m-am rătăcit, şi iată-mă abia acum ajuns
din fantastica-mi călătorie, cu un sac aşa îngreuiat de
tot felul de petice şi de surcele, adunate de pretutindeni,
încît nu mai cutez, Doamne fereşte! Nici chiar eu însumi
să-l arunc în spinarea Manualului tău.
Am luat dar pretenţioasa hotărîre de a le deşerta întrun volum osebit, ce-l voi tipări numai pe seama lor, şi
care, subt un titlu pedantesc şi arhaic, spunînd vînătorilor numai lucruri ce sunt cu totul de prisos artei lor,
va întocmi un fel de Fals Tratat de vînătorie deşi mai
scurt, este însă fără îndoială cu mult mai folositor celor
cari vor să înveţe ceva cu temeiu.”
T. Vianu – „Despre stil şi artă literară” în capitolul
Observaţii asupra limbii şi stilului lui Al. I. Odobescu
se opreşte la expunerea adresată:
„În afară de naraţiuni, de nuvele istorice şi de basme,
Odobescu a scris expuneri adresate: scrisori, discursuri, conferinţe. Pseudo-Kineghetikos este o lungă scrisoare adresată de autor prietenului său Cornescu (…).
Împrejurarea explică numeroasele forme ale aderării şi
ale oralităţii în proza lui Odobescu. În Pseudo-Kineghe-
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tikos, scriitorul îl interpelează direct pe corespondentul său: «Amice», «o iscusite vînătorule», «amice vînătorule!». Părţi noi ale expunerii sunt introduse prin întrebări adresate, care permit autorului să intervină cu explicaţiile sale: «Mai întîi, te rog, spune-mi dacă ştii sau nu
ştii ce soi de zburătoare este grangurul?» Sau: «Pentru ce, rogu-te, n-ai spus nici măcar un cuvînt despre
o altă pasăre de pădure…?» Legăturile de idei se fac de
asemenea prin forme adresate: «Dă-mi dar voie să măntorc iar la vorba de mai nainte.» Cînd vrea să introducă
o povestire în expunerea sa, scriitorul o anunţă astfel:
«Dacă cumva vrei să dormi şi nu-ţi vine de sine-şi somnul, apoi pune capul pe pernă şi ascultă.»”
Similar va proceda şi Ion Creangă în celebra şi inedita sa Prefaţă la poveştile mele:
„Iubite cetitoriu,
Multe prostii îi fi cetit, de cînd eşti, ceteşte rogu-te
şi ceste şi unde-i vedé că nu-ţi vin la socoteală, ie pana
în mînă şi dă şi tu altceva mai bun la ivală, căci eu atîta
m-am priceput şi atîta am făcut.
Autoriul”

În Amintiri din copilărie, după despărţirea de colegii de la Fălticeni din cauza poştelor care îi răniseră grav
picioarele, Oşlobanu „a fost nevoit să-şi ieie tălpăşiţa
spre Humuleşti, lehămeţindu-se de popie şi lăsînd toate
merindele sale în stăpînirea noastră. Îndată după asta,
Gâtlan scrise lui Oşlobanu: Iubite Oşlobene, Mă închin cu
sănătate de la golătate, despoieţii din urmă. De n-aveţi ce
mînca acolo, poftim la noi să postim cu toţii. Al tău voitor de bine Zaharia mare căpitan de poşte” iar în Povestea lui Harap-Alb, o carte declanşează lanţul fabuloasei naraţiuni, rezumată fiind atît din punct de vedere al
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expeditorului („Amu ci-că împăratul acela, aproape de
bătrîneţe, căzînd la zăcare, a scris carte frăţîne-su craiului, să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoţi,
ca să-l lase împărat în locul său, după moartea sa.”), cît
şi al destinatarului: „Iaca ce-mi scrie frate-meu şi moşul
vostru. Care dintre voi se simte destoinic a împărăţi peste
o ţară aşa de mare şi bogată ca aceea, are voie din partea
mea să se ducă ca să împlinească voia cea mai de urmă a
moşului vostru.” Carte primesc feciorii lipsiţi de destoinicie („sărută mîna tătîne-său, primind carte de la dînsul către împăratul”) iar apoi mezinul; acum scrisoarea
devine act de identificare; ajunsă în posesia Spînului, duce
la decăderea din rang împărătesc în postura de slugă:
„Atunci Spînul pune mîna pe carte, pe banii şi pe
armele fiului de craiu şi le ia la sine (…).”
„Şi cum ajung, spînul se înfăţişează înaintea împăratului, cu cartea din partea craiului.”
Aparţinînd primei tinereţi a geniului, perioadei, cînd
Maiorescu îl considera romantic peste marginile permise şi cînd i se fixează definitiv această trăsătură ce-i
va deveni emblematică („Eu rămîn ce-am fost – romantic.”), proza eminesciană foloseşte epistola – prin integrarea acesteia în fluxul narativ – tocmai pentru a-şi argumenta romantismul. Romanul Toma Nour debutează
chiar cu o scrisoare a personajului eponim localizată şi
datată misterios (Torino, în nu ştiu cîte) – „După ce-oi
muri vei căpăta o ciudată moştenire din partea mea.” –
care premerge primirea unui pachet – manuscriptul biografiei lui Toma Nour – expediat dintr-o închisoare din
Germania: „Amice, n-am murit încă, însă sunt condamnat la moarte. Execuţiunea mea va fi în curînd. (…) Cu
manuscriptul fă ce-i şti. Adio, şi la revedere pe cealaltă
lume!” Din această perspectivă începe lectura romanului care va înscrie pe ultima pagină o altă epistolă semnată A ta Poesis, pe care eroul o află la locuinţa celei dispărute şi care este destinată către Amantul meu, dulcele
meu amant! Pentru a afla cauzele morţii celei pe care o
iubesc şi care se vînduse pentru a-şi salva tatăl: „M-ai
crezut trădătoare, desfrînată, şi-ai luat lumea-n cap (…)
Ce-mi folosea că mă vîndusem, cînd tata murise, cînd
tu te-ai dus? (…) De-ai fi fost numai tu şi eu în lume…
ce mult ne iubeam eu şi cu tine.” Eroul îşi va comenta
propriile reacţii la lectură. („Am citit şi recitit ce scrisese ea şi apăsam plîngînd în hohot, ca un copil, şirurile
şterse de lacrimi, de buzele mele vinete şi arzătoare.”) şi
va explica efectul destinal al epistolei: „De aceea am luat
lumea-n cap… Acea epistolă conţinea toată istoria mea.”
În controversata nuvelă publicată de Eminescu în
1872, Dan – Dionis – sărmanul pedepsit prin cădere în
urma experienţei luciferice de a cunoaşte Absolutul –
va descoperi prin faldurile ferestrei vis-á-vis un blond
cap de copilă pe care o va proiecta epistolar la înălţimea
aştrilor şi în simbolul purităţii nealterate:
„Stea (…)
Poţi oare gîci simţirea cu care am scris, înger? (…) E
o agonie a sufletului, o luptă vană, crudă, fără de voinţă.
(…) martir este numele amorului meu. (…) Floare! Cum
surîzi în grădina zilelor tale, fără să ştii că o inimă se
rupe; stea! Cum luceşti în cerul tău, fără să ştii că un
suflet moare. (…) Ah, cît eşti de frumoasă şi, cu cît eşti,
cu atîta mai nefericit sunt şi, cu cît sunt, cu atîta mai fru-
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moasă eşti. (…) Nu-mi zîmbi! Zîmbetul tău m-ar umple
de speranţe vane. (…)
Maria!... aşa-i că astfel te cheamă! Nu se poate să te
cheme altfel… tu! … nu-ţi pot zice altfel… Adio! Adio!”
La această veritabilă exclamaţie romantică marcată de
retorism, vocea auctorială va adăuga o decriptare a nespus-ului aflat permanent în spatele codului comunicaţional: „El îşi închipuia că ea va puté fi a lui. (…) El simţea că o oară lîngă ea ar plăti mai mult decît toată viaţa.
(…) El trimise scrisoarea. Sta în fereastră neliniştit, parecă aştepta sentinţa de moarte, nu ştia ce să gîndească,
nici gîndea ceva, era un amestec fără şir de icoane turburi, îmbătătoare! Ah! El ceruse dispreţ şi spera amor.”
În nuvela Cezara (1876), Eminescu impune personajelor un schimb epistolar cu funcţie complexă: explicitarea stărilor sufleteşti şi a intenţiilor, anticiparea firului narativ şi a finalului, indice de lectură pentru cititor.
Prima comunicare epistolară a eroinei către Ieronim îi
pune în lumină întregul cezarism erotic; „Iartă dacă o
femeie îţi spune că te iubeşte. (…) Ah, cum aş topi gheaţa
ochilor tăi cu gura mea – iubite! De ce să mai îmbrac
amorul cu vălul ruşinei… cînd te iubesc (…) Şi ştii cum
mă cheamă? Cezara.” Răspunsul lui Ieronim, nefiresc
de reticent, marchează refuzul acestuia de a cădea în
specie, de a se supune instinctului atît de van – atitudine care, în fond, era chiar a lui Eminescu: „Că eşti frumoasă, cred; că mă iubeşti, îţi mulţămesc; că-mi oferi
tot ceea ce tu crezi că m-ar face fericit mă face să fiu în
stare de a-mi jertfi viaţa pentru tine. Îţi sărut mîna pentru voinţa ce ai de-a mă face fericit, deşi te-nşeli cînd
crezi că amorul tău de femeie m-ar putea face. Amorul
este o nenorocire şi fericirea, ce mi-o oferi venin. (…)
Mîncare şi reproducere, reproducere şi mîncare!... Şi eu
să cad în rolul lor?... Să cerşesc o sărutare? (…) lasă-i să
se mîngîie în simţirile lor, lasă-i să se iubească, lasă-i să
moară cum au trăit; eu voi trece nepăsător prin această
viaţă, ca un exilat, ca un paria, ca un nebun!... numai nu
ca ei. Sîmburele vieţii este egoismul şi haina lui, minciuna. (…) lasă-mă în mîndria şi răceala mea. (…) De ce
vrei tu să mă cobori de pe piedestal şi să mă amestec cu
mulţimea? (…) fii steaua cea din cer, rece şi luminoasă!
Ş-atunci ochii mei s-ar uita etern la tine!”
O altă intervenţie epistolară a Cezarei semnalează
complicarea intrigilor şi amînarea deznodămîntului care
este lăsat în suspans: „Ce-i mai trist: contele voieşte să
se logodească cu mine în starea în care se află şi nu am
nici o putere de-a rezista!... Dar te iubesc. (…) poate că
vro întîmplare neprevăzută să mă păstreze pentru tine…
poate contele să moară… Îi doresc moartea… te iubesc!”
Prima scrisoare primită de Ieronim de la bătrînul
sihastru îi semnalează Insula lui Euthanasius, n-topos
paradiziac propus ca soluţie la criza existenţială, spaţiu
mirific spre care semnatarul îşi îndeamnă corespondentul: „Lumea mea este o vale, încunjurată din toate părţile
de stînci nepătrunse, căci stau ca un zid dinspre mare,
astfel încît suflet de om nu poate şti acest rai pămîntesc,
unde trăiesc eu. (…) Aş vrea ca cineva să-mi ieie locul
în această sihăstrie, căci sunt bătrîn şi poate curînd o
să-mi bată ora mîntuirii. Vină tu, dar numai după ce voi
muri…” Tot Euthanasius este cel care îl clarifică pe Ieronim asupra propriilor sentimente, de la negaţia aces-
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tuia („Desmierd un chip de copilă în felul meu (…) N-o
iubesc. Nu.”), Înţeleptul bătrîn răspunzînd cu o afirmaţie ce nu poate fi decît acceptată: „O iubeşti, fătul meu,
fără s-o ştii.” Ultima scrisoare a lui Euthanasius o va citi
Ieronim chiar pe insulă: este o lecţie de iniţiere pentru
Marea Trecere de care destinatarul ia cunoştinţă cînd
expeditorul se integrase deja elementelor, cufundu-se
definitiv în eterna curgere heracliteană: „Rîul curgînd în
veci proaspăt să mă dizolve şi să mă unească cu întregul naturei…”
Modelul codului epistolar (adresarea directă, indicarea unui destinatar) se recunoaşte şi în unele texte poetice eminesciene: Din străinătate, Junii corupţi („La voi
cobor acum, voi suflete – amăgite.”); Amicului F. I., La
o artistă, Dorinţa („Vino-n codru la izvorul / care tremură pe prund…”), Departe sunt de tine…, De cîte ori
iubito…, Atît de fragedă…, Despărţire, Cînd amintirile…
Criticilor mei („Critici voi, ca flori deşerte, / care roade
n-aţi adus – „), Mai am un singur dor…
Cu textul din a III-a Scrisoare Eminescu oferă un
impecabil model de răvaş versificat: mai întîi este creionat cadrul – dominat de măreţie şi solemnitate –
„soarele apune
Voind creştetele nalte ale ţării să-ncunune
Cu un nimb de biruinţă; fulger lung încremenit
Mărgineşte munţii negri în întregul asfinţit
Pîn ce izvorăsc din veacuri stele una cîte una…”
apoi postura inconfundabilă a expeditorului –
„Lîngă cortu-i, unul dintre fii falnicului domn
stă zîmbind de-o amintire, pe genunchi scriind o carte
s-o trimiţă dragei sale, de la Argeş, mai departe.”
Răvaşul – de model folcloric – localizează redactarea
(„de din vale de Rovine”), defineşte comunicarea epistolară („Grăim, Doamnă, către Tine, / Nu din gură, ci din
carte, / Că ne eşti aşa departe.”), îi precizează obiectivul („Te-am ruga, mări, ruga / Să-mi trimiţi prin cineva
/ Ce-i mai mîndru-n valea Ta…”) şi oferta („Că şi eu trimite-voi / Ce-i mai mîndru pe la noi…”) pentru a închide
totul în rama ceremonialului solemn:
”Şi să ştii că-s sănătos,
Că, mulţămind lui Cristos,
Te sărut, Doamnă, frumos.”
Matricea folclorică e şi mai evidentă în variantă („Din
cîmpie din Rovine / Scriem carte către tine, / Carte-n
patru colţurele / Scrise cu lacrimile mele…” şi se regăseşte chiar în eminesciana culegere de folclor:
”Trimite-mi. Mîndră, trimite
Ce-a fi-n sat la voi mai verde
Cosiţa, pletele,
Ochii şi sprîncenele…”
Rolul compoziţional al popasului epistolar îl subliniază cu pertinenţă D. Murăraşu: „scrisoarea fiului lui
Mircea (…) cu frăgezimea ei minunată face o artistică
tranziţie (…). Între două avînturi neînfrînate, avem o
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destindere emotivă care-i o binecuvîntare din punct de
vedere artistic.”
George Călinescu mai reţine şi o altă scrisoare din
romanul eminescian, argument pentru admiraţia tînărului Eminescu faţă de Alecsandri: „Atît de mult mişcase pe Eminescu poezia lui Alecsandri Emmi (1860),
încît punea pe Toma Nour din Geniu pustiu să scrie prietenului său:
«Mi-ai trimis poeziile lui Alecsandri. Îţi mulţumesc.
Citesc pe Emmi, singurul lucru în lume care-mi poate
stoarce lacrimi. Într-adevăr, voi ăştia care trăiţi în lume,
aveţi o idee ciudată de moarte… Voi vă imaginaţi scheletul unui mort şi ziceţi moarte. Pentru mine, e un înger
drag, cu o cunună de spini, cu faţa palidă şi cu aripi negre.
Un înger… Îngerul visurilor mele…»”
Dacă în cele cinci Scrisori (satire) eminesciene, expunerea adresată devine autoadresare şi marcă de implicare, în Epistolă deschisă către homunculul Bonifaciu,
obiectul dispreţului e indicat direct în persoana redactorului de la Literatorul:
„Dragul meu! Învaţă carte şi ascultă-mi îndemnul:
cine vrea să zugrăvească să înveţe – întîi desenul,
criticul întîi să ştie singur cum să-şi şteargă nasul
înainte de-a atinge cu piciorul său Paranasul –
---------------------------------Dară pentr-un car de oale e destul, zău, un ciomag
Şi de-aceea-n urma urmei ca s-arăt cum îmi eşti drag
Eu îţi zic întoarce fila mea cum ai întors-o,
Căci de astăzi înainte întorc spre tine torso.”
Aflat sub imperiul unor idiosincrazii de moment,
Eugen Lovinescu produce un monumental exemplu de
cecitate critică cînd scrie că „Lipsită de orice semnificaţie literară şi, ceea ce e mai paradoxal, chiar de spirit,
deşi îl caută mereu, este corespondenţa lui Caragiale.”
Indirect, o drastică punere la punct o produce Alexandru Săndulescu într-un studiu dedicat literaturii epistolare: „Caragiale este singurul nostru epistolier, cel puţin
din sec. al XIX-lea, care, fără a o destina publicităţii, concepe scrisoarea ca pe o operă de artă, mai cu seamă de
artă parodistică.” Pentru aceste calificative, semnatarul
ar putea lua locul lui Paul Zarifopol ca destinatar al unei
epistole caragialiene exemplară prin concentrare stilistică, autosupraveghere şi rafinat amuzament: „Astfel,
felicitîndu-mă c-am putut cîştiga amiciţia şi stima unui
bărbat ca d-ta, îţi mulţumesc cordial că (lucru de care
nu prea am fost răsfăţat în cariera mea) nu ezitezi a mi
le manifesta cu atîta prietenoasă generozitate.” Genialul
mim şi histrion pregătit mereu să imite şi să ironizeze
este şi un neîntrecut maestru al reciclării stilului epistolar prin introducerea acestuia în opera artistică, în universul comediilor, momentelor şi schiţelor, nuvelelor.
Ziţa (O noapte furtunoasă – 1879) e „fată frumoasă,
modistă şi învăţată şi trei ani la pasion…”, a trăit o dezamăgire cruntă în mariajul cu Ţîrcădău („N-o mai maltrata, domnule, măcar c-o vorbă bună.”) împotriva căruia
se revoltă („Nene, moartă, tăiată, nu mai stau cu mitocanul, scapă-mă de pastramagiul…”) cucerindu-şi un statut
al disponibilităţii erotice expansive („sunt liberă, trăiesc
cum îmi place, cine ce are cu mine! Acu mi-e timpul şi
de nimeni nu depand…”) nutrit şi de accesul la un staHYPERION
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tut cultural specific: „«Dramele Parisului» cîte au ieşit
pînă acum le-am citit de trei ori.” Din această postură
de persoană delicată va alimenta pasiunea erotică a lui
Rică („arhivar la judecătoria de pace, poet liric, colaboratore la «Vocea Patriotului Naţionale», publicist şi studinte în drept.”) ce se exprimă în biletul de amor expediat prin Spiridon, veritabilă tabletă epistolară ce concentrează întreaga furor eroticus sedimentată prin pleonasm, limbaj ceremonios pînă la caricaturizare, vocabular italienizant şi citate în franceză, parodiere a stilului supraîmpodobit, pasaje versificate în maniera poeziei liricoide a secolului: „Angel radios? De cînd te-am
văzut întîiaşi-dată pentru prima oară, mi-am pierdut
uzul raţiunii… Te iubesc la nemurire. Je vous aime et vous
adore: que prétendez-vous encore? Inima-mi palpită de
amoare. Sunt într-o poziţiune pitorească şi mizericordioasă şi sufăr peste poate. O da! Tu eşti aurora sublimă,
care deschide bolta azurie într-o adoraţiune poetică infinită de suspine misterioase, pline de reverie şi inspiraţiune, care m-a făcut pentru ca să-ţi fac anexata poezie:
Eşti un crin plin de candoare, eşti o fragilă zambilă.
Eşti o rază parfumată, eşti o tînără lalea!
Un poet nebun şi tandru te adoră, ah? Copilă!
De a lui poziţiune turmentată fie-ţi milă:
Te iubesc la nemurire şi îţi dedic lira mea!
Al tău pentru eternitate şi per toujours!
Destinatara citeşte acest text al exaltării şi efuziunii
superlative cu palpitaţii, foarte aprinsă, făcîndu-şi vînt
cu scrisoarea şi plimbîndu-se repede; probabil că ar fi
acţionat similar dacă ar fi ascultat discursul ce îi este
adresat dar pe care Rică îl rosteşte în faţa celei ce trăia
deliciile şi martirajul triunghiului conjugal, discurs ce
rimează perfect cu cel epistolar – de care este de altfel
inspirat şi pe care îl completează într-un model de scrisoare rostită: „Angel radios! Precum am avut onoarea a
vă comunica în precedenta mea epistolă, de cînd te-am
văzut întîiaşi dată pentru prima oară mi-am pierdut
uzul raţiunii; da! Sunt nebun (…). Sunt nebun de amor:
da, fruntea mea îmi arde, tîmplele-mi se bat, sufer peste
poate, parcă sunt turbat. (…) Sunt un june tînăr şi nefericit, care sufere peste poate şi iubeşte la nemurire. (…)
M-am transportat la localitate pentru ca să-ţi repet că
te iubesc precum iubeşte sclavul lumina şi orbul libertatea. (…) am citit în ochii tăi cei sublimi că şi tu corespunzi la amoarea mea. (…) Am aflat că acum eşti liberă,
ţi-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspiraţiune, ai primit-o, mi-ai răspuns să viu, şi am venit (…)
tu eşti aurora, care deschide bolta înstelată într-o adoraţie poetică (…). Tu eşti angelul visurilor mele, tu eşti
steaua, pot să zic chiar luceafărul, care străluceşte în
noaptea tenebroasă a existenţei mele…”
În capodopera absolută a comediei româneşti (1885),
Maestrul are meritul (şi curajul) de a metamorfoza scrisoarea pierdută în personaj, la fel de misterios ca cel al
celebrelor romane englezeşti, personaj care apare şi dispare, domină, trezeşte nelinişti tenebroase şi oarbe furii,
pare ceea ce nu este şi este ceea ce nu pare a fi. Misterioasă precum o cocotă travestită în vestală, scrisoarea
îşi anunţă prezenţa cu anticipaţie (Tipătescu: Spune
odată istoria de-aseară, că mă grăbesc.), se anunţă fără
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a se arăta (Pristanda: „Ia ascultaţi scrisoarea asta!”… şi
scoate o scrisorică din portofel… „Ia ascultaţi…”), este
pusă sub urmărire straşnică: „Cine să fie cu scrisoarea?
Nu pricep… (…) să-mi afli ce scrisoare e aia şi de cine
e vorba.” Este adusă la cunoştinţa amantului-expeditor
chiar de către soţul încornorat, recitată ca o teribilă acuzare prin procedeul dublei perspectivări care-l transformă pe tu în el şi pe el în tu şi completată cu diaboleşti accente subtextuale: „Vede mişelul că n-are încotro,
şi-mi scoate o scrisorică… Ghici a cui şi către cine? (…)
Am citit-o de zece ori poate: o ştiu pe dinafară! Ascultă.
„«Scumpa mea Zoe, venerabilul, (adică eu) merge deseară
la întrunire (întrunirea de alaltăieri seara). Eu (adică tu)
trebuie să stau acasă pentru că aştept depeşi de la Bucureşti, la care trebuie să răspunz pe dată; poate chiar să mă
cheme ministrul la telefon. Nu mă aştepta prim urmare,
şi vino tu (adică nevastă-mea Joiţica) la cocoşelul tău
(adică tu) care te adoră ca totdeauna, şi te sărută de mii
de ori, Fănică.»” (…) Ei, Fănică, să vezi imitaţie de scrisoare, să zici şi tu că e ca a ta, dar să juri nu altceva, să
juri!” Pentru a pune gaz pe foc, Trahanache adaugă aparent dezinteresat: „Mi-a spus că dacă nu dau eu importanţă lucrului, o să-i dea publicul, pentru că scrisoarea
o să se publice Duminică la gazetă şi o să fie pusă în cercevea, ca s-o vază oricine o pofti.” Este momentul cînd
Tipătescu explodează („Îl împuşc! Îi dau foc!”) ceea ce
ridică la incandescenţă temperatura conflictului. Apariţia Cetăţeanului turmentat adaugă o istorie derutantă cu
momente de veritabil suspans privitoare la traseul scrisorii: „Eu am găsit o scrisoare (…). A d-tale către coana
Joiţica. Am găsit-o alaltăieri seara pe drum, cînd ieşeam
de la întrunire (…). Cînd am găsit-o, de curiozitate am
deschis-o şi m-am dus subt un felinar, s-o citesc. N-apucasem s-o isprăvesc bine… şi haţ! Pe la spate d-l Caţavencu… dă să mi-o ia. (…) Am băgat-o în buzunar. (…)
O am la mine. (…) Am pierdut-o! Am pierdut-o!” Acest
ecou îl preia spre final Caţavencu – devalizat la rîndui de năzdrăvana scrisoare („Am pierdut-o! (…) În scandal, în bătaia de alaltăieri seara, de la întrunire; cine nu
ştiu… mi-a smuls pălăria din cap… scrisoarea o aveam
în căptuşeala pălăriei…”) care se întoarce, prin porunca
hazardului şi prin buna deprindere a fostului împărţitor,
chiar la adrisant: „ Eu coană Joiţica, am găsit o scrisoare.
(…) Eu am găsit alaltăieri în învălmăşeala de la Primărie,
o pălărie (…) şi astăzi, tot îndesînd-o pe capul meu s-o
potrivesc – că mi-era strîmtă – am vrut să-i scot căptuşeala s-o mai lărgesc… cînd acolo, în căptuşeală peste
ce dau? O scrisoare. (…) E de la conul Fănică: adrisantul sunteţi d-voastră. (…) O am, n-am pierdut-o…” Precum Aghiuţă la sînul lui Scaraoţchi, buclucaşa scrisoare
se va odihni la sînul Zoei, fără a fi putut dinamita naivitatea eternă a încornoratului: „un caraghios, un mişel
(…) s-apucă şi face o scrisorică de amor ca din partea lui
Fănică, prefectul… către Zoiţica, nevastă-mea şi-i imitează slova băiatului (…) închipuieşte-ţi plastografie!”
Dandanache însă nu are motive să apeleze la imaginaţie
căci „la mine a fost cazul adevărat!” – condensare a istoriei unei alte scrisori pierdute, condamnată însă să nu
mai ajungă la destinatar, ţinută mereu pregătită pentru
… războiul electoral: „Am avut noroc, mare noroc am
avut. Să vedeţi. Într-o seară… ţinevas – nu spui ţine…
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persoană însemnată… da becher – vine şi zoacă la mine
cărţi… şi cînd pleacă îşi uită pardesiul la mine… A doua
zi, voi să-l îmbrac… gîndeam că-i al meu… văz că nu-i
al meu; îl caut prin buzunare şi dau (…). Peste o scrisorică. (…) O scrisorică de amor către becherul meu de la
nevasta unui prieten (…). Mă sui în birze şi mă duc la
persoana, la becherul (…): Găseşte-mi mă-nţeledzi, un
coledzi, ori dau scrisoarea la «Războiul»! (…) a trebuit,
coniţa mea, să ţedeze, şi tranc! Depeşa aiţi, necuşorule
(…) o am acasă la păstrare… dar ştii la loc sigur (…). Mai
trebuie s-altă dată… La un caz iar… pac! La «Războiul»”
În afară de depeşa fe fe urgentă care anunţă pe vechiul
luptător de la pazusopt („Cu orice preţ, dar cu orice preţ,
colegiul d-v. al II-lea trebuie să aleagă pe d-l Agamemnon Dandanache. Se face din aceasta pentru d-voastră
o înaltă şi ultimă chestie de încredere…”), şi alte răvăşele bulversează lumea celebrei comedii caragialiene –
cum ar fi cele perfid-ameninţătoare ale lui Caţavencu
către Trahanache şi către Zoe, ambele aduse la cunoştinţa lui Tipătescu însoţite de comentariile destinatarilor:
„Azi dimineaţă pe la opt şi jumătate, intră feciorul în
odaie (…) – îmi dă un răvăşel şi-mi zice că aşteaptă răspuns. (…) «Venerabile domn, în interesul onoarii d-voastre de cetăţean şi de tată de familie, vă rugăm să treceţi
astăzi, între orele 9 jum. şi 10 a.m. pe la biroul ziarului
Răcnetul Carpaţilor şi sediul Societăţii Enciclopedice
Cooperative Aurora Economică Română, unde vi se va
comunica un document de cea mai mare importanţă
pentru d-voastră.»”
„«Stimabilă doamnă, la redacţia noastră se află un
document iscălit de amabilul nostru prefect şi adresat
d-voastră. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lîngă amabilul în cestiune. Binevoiţi dar a trece îndată pe la biroul nostru, spre a regula
această afacere într-un chip mulţumitor pentru amîndouă părţile (…)» Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea, cu condiţia să-i asigur alegerea. Aminteri, publică
scrisoarea poimîine…”
O depeşă incendiară plănuieşte cuplul imbecil Farfuridi – Brînzovenescu, hotărîţi să autentifice dezvăluirea… trădării prin pecetea… anonimatului… („Batem o
depeşă la Bucureşti, la Comitetul central, la minister, la
gazete, scurt şi cuprinzător: «Trădare! Prefectul şi oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Caţavencu, pe
care vor să-l aleagă la colegiul II… Trădare! trădare! De
trei ori trădare!» Trebuie s-o iscăleşti: o dăm anonimă.”)
şi un bileţel placid îi lasă Trahanache lui Tipătescu – amical îndemn de a urma deviza verificată a venerabilului:
„Dragă Fănică, te-am căutat! Mă întorc peste o jumătate de ceas. Trebuie să ne vedem înainte de întrunire.
Aşteaptă-mă, negreşit; nu ieşi: ai puţintică răbdare…”.
Universul carnavalesc al vestitei farse caragialiene
este bulversat de două răvăşele ale aceleeaşi semnatare
– către Crăcănel, tradus a opta oară („Mache, m-am
plictisit să mai trăiesc cu o rublă ştearsă ca dumneata.
Nu mă căuta: am trecut cu neamţul meu în Bulgaria.”)
şi către Bibicul, în postura de adorantă: „Bibicule, mangafaua pleacă mîine miercuri la Ploieşti, rămîi singură şi
ambietată; sunt foarte bolnavă: vino negreşit, am poftă
să-i tragem un chef… A ta adorantă, Miţa…”
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Nu puţine sunt momentele şi schiţele epistolare semnate de Caragiale, mai cunoscute fiind cele cu semnificativele titluri Urgent… şi Telegrame. Prima alătură, cronologic, corespondenţa oficială desfăşurată din toamnă pînă
în primăvară în jurul… arzătoarei chestiuni a lemnelor
pentru încălzirea unei şcoli de fete. În noiembrie, conducerea alertează primăria („ …vă rugăm ca de urgenţă să
binevoiţi a ne trimite cantitatea prevăzută, căci vremea
se strică şi ameninţă să nu mai putem urma cursurile
fără combustibil.”) iar în decembrie repetă intervenţia:
„ …Avem, onoarea a vă repeta cu insistenţă rugăciunea
ce v-am făcut în privinţa lemnelor de încălzit…” În aceeaşi lună intervine revizorul şcolar („… am găsit o temperatură incapabilă de a putea fi suferită…”), în ianuarie
şcoala se adresează ministerului („… tremurăm de viaţa
noastră şi a elevelor, care nici nu mai vin la şcoală încă
dinaintea vacanţelor.”) pe care îl apelează şi revizorul şcolar o lună mai tîrziu: „… am găsit din cauza frigului pe
jumătate şcoala despopulată complet, iar restul tuşind
toate…” În pragul primăverii, primăria anunţă că lemnele se vor primi şi solicită urgent confirmarea: „Mîine
veţi primi la şcoala ce cu onoare o dirigiaţi 5 (cinci) care
de lemne cer curat, prima calitate, şi vă rugăm să binevoiţi a ne răspunde urgent de primirea combustibilului.”
Textele, magistral concepute – la limita dintre model şi
parodierea acestuia – emană singure, fără intervenţia autorului, o indicibilă ironie, aşa cum se întîmplă şi în Telegrame
– alt moment cu autor absent, la care se adaugă umorul
generat de efectele condensării stilului oral sud-moldovenesc în forma standard a comunicării telegrafice ce impune
renunţarea la elementele lexicale de relaţionare propoziţională şi frastică; se adaugă inadecvarea între elemenele
de limbaj familial şi cel oficial precum şi discrepanţa dintre extracţia plebee a vocabularului şi statutul onorabil al
corespondenţilor – angrenaţi într-o cursă a hipertrofierii
interesate, după principiul mult zgomot pentru nimic, în
acest caz, nimicul fiind reprezentat de un post la primărie.
Primele telegrame expediate de Costăchel Gudurău chiar
către prim-ministru aplică tehnica bulgărelui e zăpadă: a
fost insultat („… a insultat grav dumnezeu mami şi palme
cafine central. Ameninţat moarte. Viaţa onor nesigure.”),
este lezat în calitatea sa de cetăţean căci nu mai are acces
în balcanica agora („Procuror lipseşte oraş mănăstire maici
chef. (…) Tremur viaţa me, nu mai putem merge cafine.
Facem responsabil guvern.”) şi apoi molestat de agenţii
violenţei legitime transformaţi în unelte ale maleficului:
„A doua oară atacat palme picioare piaţa independenţi
acelaşi bandit director scandalos însoţit sbiri. (…) Oraş
stare asediu.” Fratele său, Iordăchel, aduce chestiunrea…
la picioarele tronului, anunţînd disperat uciderea prin tortură a inocentului reclamant:
„Victima frică merge telegraf sigur al treilea atentat bandiţi.”
„Victima arest torturată ca inchiziţia. Cuţitul os.”
„Fratemeu Costăchel omorît torturi secret beciurile
poliţiei locale. Familia orfană cerem liberarea cadavrului reclamînd satisfacţie la picioarele tronului.”
Cortina peste tenebrosul tablou este trasă de Ministrul Domenelor care şi comunică la obiect semnatarului primelor telegrame: „d. ministru al domenelor v-a
numit avocat al Statului…” (Va urma)
HYPERION

183

M
E
M
O
R
I
A
Ioana ZAMFIR TOMA

Î

Şcoala de Literatură
şi Generaţia Labiş

Înfiinţată la începutul anilor ’50 ai secolului trecut,
Şcoala de literatură şi critică literară „Mihai Eminescu“
din Bucureşti mai trăieşte încă în amintirile tinerilor
de atunci, iubitori ai cuvântului scris, astăzi oameni
ajunşi la vârsta senectuţii. Cât despre viaţa şi realizările celor dispăruţi, vorbesc, fireşte, miile de pagini de
poezie, proză, critică literară sau teatru, adunate în rafturile bibliotecilor sau în colecţiile de ziare şi reviste
ale filmotecilor sau arhivelor de emisiuni radio şi televiziune.
Opere ale unor condeieri cunoscuţi şi preţuiţi de
publicul iubitor de literatură din ţară şi de peste hotare.
Scriitori ca Fănuş Neagu, Ion Băieşu, Teodor Mazilu,
ziarişti ca Eugen Mandric, Ioan Grigorescu, Dionisie
Şincan, Radu Cosaşu şi mulţi alţii care au făcut parte
din prima serie de studenţi ai cunoscutei şcoli din Kiseleff 10! „Fabrica de scriitori“, cum i se mai spunea!
Cea de a doua şi ultima serie cu durata de doi ani şi
internat obligatoriu a fiinţat între anii 1952–1954, cu un
număr mai mare de cursanţi, în jur de 55 sau 60. Acea
serie rămasă în memoria colectivă ca „Generaţia Nicolae Labiş.“ Denumire acordată, fireşte nu legată de destinul tragic al poetului dispărut la numai 21 de ani, ci
datorită personalităţii şi talentului său, cunoscut fiind
faptul că tânărul poet a fost steaua de primă mărime a
celei de-a doua serii de studenţi ai acestei şcoli.
Lui Nicolae Labiş îi plăcea să studieze, să înveţe limbi
străine, citea foarte mult, traducea din operele marilor
scriitori, frecventa cenaclurile literare, mergea la diferite cursuri şi conferinţe ale profesorilor de la Universitatea Bucureşti.
Vesel, prietenos, cu simţul umorului, plin de haz şi
har, deşi, în fond, nu era decât un adolescent dornic
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de a fi… „om mare“! Poate în asta constă şi explicaţia
faptului că purta cu mândrie „bărbătească“ o mustaţă
generoasă pe un chip de copil!
Nicolae Labiş era bun, era drept, suflet sensibil, incapabil de invidii sau răutăţi, încărcat de energii pozitive!
Pe scurt, o prezenţă plăcută, binefăcătoare. În ochii
săi se citea bucuria de a trăi! L-am iubit ca pe un frate
mai mic. Şi nu numai eu, ci majoritatea colegilor şi
cunoscuţilor. Aşa se explică de ce, de-a lungul anilor,
foarte mulţi dintre cei care i-au fost aproape au simţit
nevoia să scrie despre el, să-l pomenească în amintiri,
să-i cerceteze opera, un număr impresionant de poezii scrise într-o viaţă atât de scurtă. Nicolae Labiş, Nae
sau Lae, cum ne plăcea să-l alintăm, va rămâne viu în
sufletele noastre cât vom mai exista şi noi pe aceasta
planetă. De fiecare dată când stau de vorbă cu vreunul
din colegi îl aducem în discuţie şi pe Nae.
Mai des am stat de vorbă cu poeta Doina Sălăjan,
cea mai apropiată prietenă a lui Labiş şi a întregii lui
familii. La fel cu şugubăţul Aurel Stanciu, ziarist cunoscut în toată Ţara Vrancei, Ion Gheorghe, de prin părţile
Buzăului, din comuna Florica – autor al multor volume
de poezie şi chiar semnatarul primului roman în versuri publicat în timpul studenţiei. De curând am discutat la telefon cu Nicolae Ungureanu, astăzi profesor
de limba română în Brăila, şi el autor al unor frumoase
poeme lirice. De asemeni cu piteşteanul Marin Ioniţă,
cunoscut prozator şi memorialist. Autor al volumlui
„Kiseleff 10. Fabrica de scriitori.“ Cel care s-a încumetat să intre mai atent în viaţa de zi cu zi a celor sosiţi
de pe meleagurile întregii ţări sub aripa „ocrotitoare“
a internatului amintit.

Aniversări

Unii s-au simţit bine; alţii, cei învăţaţi cu libertatea
în aer liber, la sate, în plină natură, departe de aglomeraţia oraşelor, au suportat mai greu condiţiile traiului
de aici, supuşi unor obligaţii de cazarmă, disciplinei
obligatorii, orelor fixate pentru studiu, etc.
Dar cu ce nu se obişnuieşte omul care îşi urmăreşte
cu orice chip împlinirea unui vis? Şi, slavă Domnului,
toţi cei sosiţi aici aveau vise mari, care meritau orice
efort pentru a le vedea îndeplinite! Eram atât de tineri
şi naivi, pluteam pe deasupra pământului, încrezători
în viaţă, frumuseţe, prietenie. Ne aflam la anii primelor
iubiri, când totul e minunat în jur, când sufletul poartă
aripi şi curcubeul te înveşmântează în cele mai fermecate culori! Unii dintre noi nu terminaseră nici liceul,
alţii se mândreau cu proaspetele diplome de bacalaureat! Visele, dragostea, poezia, bucuria de a respira, a
zâmbi, a scrie, a ne face daruri, ne animau făcându-ne
să uităm sărăcia, necazurile părinţilor, urmările războiului, bombardamentelor, ca să nu mai vorbim de
restricţiile sociale sau problemele politice existente.
Pentru unii dintre noi Şcoala de literatură, capitala ţării, internatul, prezenţa multor colegi şi colege
au însemnat marea aventură! Locul unde fugeam deacasă, vorba marelui Marin Sorescu!
Nu aveam capacitatea de a privi prea departe în viitor, nu eram decât o „lume“ care trebuia să fie pregătită pentru o „nouă societate“! Era nevoie de noi concepţii de viaţă, de o nouă cultură, noi teme filozofice
şi politice.
În Şcoala de literatură, fiecare dintre noi încercam
să publicăm unele dintre producţiile noastre literare în
revista oficială a şcolii, intitulată „Ani de ucenicie“. O
revistă în care temele de creaţie ne erau adeseori sugerate de profesorii noştri, teme cu tentă politică, încercări de a ne demonstra talentul sau priceperea jurnalistică. Revista era copiată şi multiplicată cu ajutorul
unei maşinării germane, destul de rudimentare, la care
munceam cu rândul. Munca de tipărire şi copiere în
sute de exemplare, cu tuş negru, te făcea să arăţi după
numai câteva ore de activitate ca un adevărat coşar!
Dar, pe lângă această revistă oficială, ne amuzam cu
toţii „publicând“ încă două gazete clandestine, în unice
exemplare scrise de mână. Una, intitulată „Fronda“, îl
avea ca director pe Nicolae Labiş, iar a doua, „Ştim
tot… şi spunem!“ era a lui Gheorghe Tomozei şi Atanasie Toma, primul ca redactor şef, al doilea ca redactor şef adjunct. Ilustrator şi tehnoredactor, Ioana Zamfir. Două publicaţii aflate în permanentă „rivalitate“,
după modelul presei dintre cele două războaie mondiale. Spre amuzamentul celor care le creau, şi, mai
ales, al celor care le citeau!! Colaboratori erau toţi cei
care se simţeau liberi şi scriau ceea ce doreau. Articole
îndrăzneţe, ştiri interne, externe, informaţii băşcălioase,
pagini vesele, umor, versuri, acrostihuri la adăpostul
unor pseudonime alese cu inspiraţie şi har, pe care cu
greu le decriptam… Întâmplări de tot felul, cronici, sau
epigrame dedicate oamenilor lumii literare, oamenilor
politici, profesorilor, colegilor, etc…
Paginile frumos „tipărite“ de mână sau lucrate cu
migală din litere decupate din publicaţiile vremii şi
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lipite pe coli albe de hârtie erau păstrate cu grijă pe
sub covoarele din dormitoare.
Până într-o zi, când conducerea şcolii a aflat despre
toată această ilegală „activitate gazetărească“. Opera
unui trădător, fireşte! Imediat au fost luate măsurile de
rigoare! Revistele „Fronda“ şi „Ştim tot…“ au fost confiscate. „Directorii“ au fost chemaţi la ordine! Joaca de-a
gazetăria -interzisă ! În final afacerea a fost muşamalizată, s-a instaurat liniştea, şi totul a intrat în… normal!
Desigur, nu ar fi fost de bun augur un scandal tocmai
în acel moment, când se apropia închiderea celor doi
ani de existenţă a promoţiei ’52-‘54 şi intrarea în presa
reală a tinerilor jurnalişti! Din păcate, întreaga colecţie
a celor două publicaţii, „Fronda“ şi „Ştim tot…“ a dispărut, păstrându-se doar câteva pagini din „Fronda“,
scrise în grabă cu creionul de însuşi „directorul“ Nicolae Labiş (un număr de adio), şi un exemplar din „Ştim
tot…“, o ediţie specială, dedicată presupusei căsătorii a
lui Atanasie Toma cu Ioana Zamfir. Un unic exemplar
păstrat în familia celor doi mai bine de 50 de ani de la
absolvirea celebrei şcoli.
Reproduc câteva rânduri din cele scrise de Labiş la
începutul unui articol de fond din numărul de adio al
„Frondei“:
“Se naşte un înalt comic atunci când o veselă neseriozitate este luată în serios!“ Avea dreptate tânărul „director“ al „Frondei“. Dintr-o banală joacă de copii totul se
transformase într-o problemă gravă cu tente politice!
În final, autorul articolului de adio notează cu tristeţe: „La revedere, prieteni! Ne vom întâlni în viaţa cea
mare, iar din cele petrecute aici nu ne va rămâne decât
anecdotica!“
De reţinut că nunta lui Atanasie Toma şi a Ioanei Zamfir nu a avut loc în anul absolvirii, ci doi ani
mai târziu, în noiembrie 1956! Moment consemnat în
amintirile multor colegi din „generaţia Labiş“. Fiecare
cum s-a priceput! S-a mai şi exagerat! S-au mai încurcat datele… E timpul să restabilim adevărul direct de
la sursă.
Nunta Ioanei Zamfir cu Atanasie Toma n-a avut loc
nici la Capşa, nici la cunoscutul restaurant Doina, din
strada Arhitect Ion Mincu, după afirmaţiile unora şi
altora, apărute în diferite publicaţii. Nunta celor doi s-a
desfăşurat într-o frumoasă vilă din Calea Dorobanţi nr.
6, prin bunăvoinţa familiei prietene Aura Mihăilescu.
Tinerii căsătoriţi au avut astfel la dispoziţie un întreg
etaj. Două apartamente unite printr-un glasswand generos, prin deschiderea căruia se putea crea un spaţiu confortabil. Aici s-au putut aduna foarte multe persoane:
colegi, prieteni, cunoştinţe comune, rude… Redactori,
compozitori, scriitori, pictori, toţi tineri, aflaţi la început
de drum… Ilustratori de carte, colaboratori din presă,
viitori poeţi, prozatori, şi aşa mai departe…
A fost o seară magică. Majoritatea participanţilor
erau colegii din Şcoala de literatură, acum colegi în
redacţiile presei bucureştene.
Primul sosit în apartamentul pregătit pentru frumoasa petrecere a fost, cine credeţi? Nicolae Labiş!
Cu cel mai frumos dar: poezia „Logodnă“, scrisă special pentru cei doi şi datată 3 noiembrie 1956. Poezia,
scrisă de mâna autorului, cu semnătura şi urările priHYPERION
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etenului drag, dispărut la numai o lună şi câteva zile
după sărbătorirea acestei nunţi! A fost ultima întâlnire cu majoritatea prietenilor şi colegilor de generaţie!
Poezia „Logodnă“ a văzut, cu timpul, lumina tiparului în foarte multe publicaţii importante. Reviste şi
cărţi închinate memoriei lui Nicolae Labiş. Manuscrisul original se află şi astăzi în proprietatea familiei Atanasie şi Ioana Zamfir Toma. De asemenea, mai multe
manuscrise şi un „Autoportret“ lucrat în acuarelă încă
de pe vremea când Labiş era elev în clasele primare.
Autoportretul, primit în dar de la Nicolae Labiş încă de
pe vremea celor doi ani de internat în Şcoala de Literatură, a fost şi el reprodus în mai multe reviste pentru copii, în cărţile dedicate vieţii şi operei poetului şi
chiar pe coperta volumului intitulat „Urmele poetului
Labiş“, publicat în anul 1985 şi semnat de un alt valoros poet şi coleg de generaţie, Gheorghe Tomozei…
Nunta lui Atanasie Toma şi a Ioanei Zamfir a fost o
nuntă frumoasă, veselă, îmbelşugată! Nu cum au exagerat unii dintre povestitorii „de ocazie“, care nici nu
participaseră la acest eveniment, dându-şi cu presupusul că fiecare invitat ar fi contribuit la această petrecere
cu mâncare şi băutură aduse „de acasă“!
Complet eronat! Atanasie Toma, la vremea aceea
publicist cunoscut, redactor şef adjunct în presa pentru copii şi tineret, n-ar fi acceptat aşa ceva!
Dimpotrivă! Totul a fost cât se poate de bine organizat, o atmosferă civilizată, veselă… S-a dansat, s-a
cântat… O seară de vis şi armonie împreună cu majoritatea colegilor, acum redactori, ziarişti, publicişti şi
autori cunoscuţi. Ce-i drept, spre dimineaţă, la ceasul când spiritele s-au mai înfierbântat şi au mai căpătat „curaj“, s-a mai recitat şi „Doina“ lui Eminescu, pe
atunci interzisă, s-au mai cântat şi cântece ca „Trăiască
regele“ şi „Deşteaptă-te române!“. Pe această temă s-a
comentat mult. Au existat, desigur, printre nuntaşii prezenţi, şi unii din cei „guralivi“, care îşi făceau „treaba“
de harnici observatori! După numai câteva zile, „tovarăşii“ din fruntea Comitetului Central al Tineretului
Muncitoresc erau perfect informaţi!
Câţiva dintre participanţii la această nuntă au fost
invitaţi la sediul central, în frunte cu Atanasie Toma,
proaspăt cap de familie! Îndemnat să-şi recunoască lipsa
de vigilenţă şi să-şi facă autocritica, acesta nu prea s-a
lăsat convins. Drept urmare, din lipsă de probe, totul
a fost dat uitării, rămânând numai „anecdotica“, vorba
lui Labiş! Astfel au trecut anii, şi, din păcate, numărul
participanţilor la această nuntă fără popă, fără naşi, fără
pirostrii pe cap şi alte obiceiuri religioase, a început să se
cam împuţineze. De-a lungul anilor, mulţi dintre aceştia, poeţi, prozatori, nume cunoscute în gazetărie, regizori distinşi cu prestigioase premii naţionale şi internaţionale ai „generaţiei Labiş“ s-au mutat în alte stele…
Printre ei Lucian Raicu, Gheorghe Tomozei, Florin
Mugur, Niculae Stoian, Mihai Negulescu, Alexandru
Ovidiu Zotta, Mihaela Monoranu, Adrian Beldeanu…
Însuşi Atanasie Toma, personajul principal, despre a
cărui nuntă vorbim, a trecut în anul 2001 în lumea
amintirilor… Prin amintirile Ioanei Zamfir Toma ne
vom opri acum la viaţa şi activitatea celui lângă care a
petrecut ca soţie peste 45 de ani de împliniri, cu venirea
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pe lume a unei fiice, astăzi realizator de emisiuni radio.
Crescută între jurnalişti şi oameni de radio, Daniela a
îmbrăţişat aceeaşi pasionantă profesiune!
Atanasie Toma s-a născut în ziua de 1 ianuarie 1929,
mai precis în noaptea de Revelion, în Călăraşi. Şcoala
primară şi liceul teoretic de băieţi le-a urmat în oraşul
natal până la obţinerea diplomei de bacalaureat, în anul
1948. Din 1951, după o scurtă perioadă de colaborare
ca reporter la revista „Pentru Patrie“ (în timpul satisfacerii serviciului militar la Braşov şi Bod), a desfăşurat o bogată activitate de reporter special la mai multe
publicaţii bucureştene. În urma obţinerii unui premiu
la un concurs de literatură iniţiat de revista „Tânărul
scriitor“ în 1952 a fost recomandat pentru a urma cursurile Şcolii de literatură şi critică literară „Mihai Eminescu“, seria 1952-1954. După absolvirea acestei şcoli,
o dată cu repartiţia de redactor şef adjunct la revistele
pentru copii şi tineret din cadrul editurii „Scânteia“ a
devenit şi reporter special la ziarul „Scânteia Tineretului“. Drumul lui Atanasie Toma s-a îndreptat către activitatea în presă, literatură (ca autor de romane poliţiste)
şi cinematografie. Începând cu anul 1961 a fost critic de
cinema al „Scânteii Tineretului“. Între 1962-1965 a fost
şeful secţiei de film străin al revistei „Cinema“. În 1963
a devenit membru al Asociaţiei Cineaştilor (ACIN). În
1968 a fost transferat în televiziune, ca redactor principal în Studioul de Film al Televiziunii Române. Din
1980 a fost producător delegat la Casa de Filme 4. Din
bogata sa activitate amintim unele creaţii notabile în
domeniul filmului:
1. DRUMUL SOARELUI – documentar TV, 38’. Scenariul şi regia Atanasie Toma. (1969)
2. DER WEG DER SONNE – variantă în culori,
prestare de serviciu pentru Sender Freies Berlin (Berlinul de Vest), 36’. Scenariul şi co-regie: Hans Drechsel
de la Sender Freies Berlin (SFB), Atanasie Toma de la
Televiziunea Română (TVR). (1969)
3. TRANSSYLVANIEN – documentar color, prestare
de serviciu pentru SFB, 18’. Scenariul: Toma Popescu.
Regia: Hans Drechsel (SFB) şi Atanasie Toma (TVR)
(1969)
4. FEST-ERNTE – documentar color, prestare de
serviciu pentru SFB, 13’. Scenariul şi regia: Hans Drechsel (SFB) şi Atanasie Toma (TVR) (1969)
5. MA FEMME – film artistic de lung metraj realizat
după nuvela cu acelaşi titlu de Cehov, prestare de serviciu pentru ORTF, Franţa. Regia: Jean L’Hotte (ORTF)
şi Atanasie Toma (TVR). În distribuţie: Marie Dubois,
Paul Crochet, Anda Caropol, Atanasie Toma, etc. (1970)
6. APA TRECE, OAMENII RĂMÂN – documentar
TV, 24’. Scenariul şi regia Atanasie Toma şi Vlad Bâtcă
(1970). Film distins in iunie 1970 la Festivalul Internaţional al Filmului de la Praga cu Marele Premiu Praga
de Aur şi Premiul Presei Internaţionale.
7. ULTIMA JERTFĂ – documentar TV, 24’. Scenariul şi regia: Atanasie Toma şi Vlad Bâtcă.
8. ANOTIMPURILE ŞI DELTA – poem cinematografic TV pe muzică de Antonio Vivaldi, 24’. Scenariul
şi regia: Atanasie Toma. (1970) Film distins în decembrie 1970 la Festivalul Internaţional de la Riga (URSS)
cu Premiul II şi Trofeul Tridentul lui Neptun.
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9. PĂMÂNTUL OAMENILOR – poem cinematografic TV, 16’. Scenariul, sunetul şi regia: Atanasie
Toma. (1971)
10. SOARELE ÎNTÂLNEŞTE ROMÂNIA – documentar TV, 60’. Scenariul şi regia: Atanasie Toma (1971)
11. EX-TERRA 71 – documentar artistic TV, 18’.
Scenariul şi regia Atanasie Toma.
12. ORELE ENERGIEI – documentar TV, 20’. Scenariul şi regia: Atanasie Toma. (1972)
13. ÎNTÂLNIRE CU DAN IORDĂCHESCU – film
artistic-muzical, 60’. Scenariul şi regia: Atanasie Toma.
(1974). Film reluat de nenumărate ori în emisiunea lui
Iosif Sava „Serata muzicală TV“.
14. FROHE KLÄNGE IN RUMÄNIEN – serial muzical-folcloric TV in 12 episoade, prestare de serviciu pentru Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF). Regizor al părţii române: Atanasie Toma, alături de Dieter Wendrich.
15. CULEGĂTORII DE SEMNE – documentar TV,
12’, după un text de Tudor Arghezi. Regia: Atanasie
Toma. (1972)
16. Scenariul literar, împreună cu scriitorul Nicolae
Mărgeanu, al filmului artistic de lung metraj AL TREILEA SALT MORTAL. Premiera: iulie 1980.
Volume de beletristică:
1. DE VEGHE (1952), Editura Ministerului de Interne
2. LA POSTUL DE LUPTĂ (1953), Editura Ministerului de Interne
3. GARDA ÎN ALARMĂ (1959), colecţia „Pentru
Patrie“
4. ÎN NUMELE LEGII (1970), Editura Politică
5. BALADĂ PENTRU AGENTUL R-001 (1974),
colecţia „Pentru Patrie“
6. CAPCANA ERA BLONDĂ (1976), Editura Militară
7. ALERTĂ LA INTERPOL (1980), Editura Junimea
8. LUMEA CA REPREZENTAŢIE (1982), adaptare
literară a filmului „Al treilea salt mortal“, realizat cu
Nicolae Mărgeanu
9. NU TOATE SPIOANELE SUNT BLONDE (1992),
Editura Odeon.
După stingerea lui din viaţă, în noiembrie 2001, au
rămas nepublicate mai multe volume aflate în lucru:
un roman intitulat „Speranţa culorii albe“, volumul de
schiţe „Tigrul şi frumoasa Anda“, volumul de reportaje „Anul trecut la Mamaia“, alte două volume intitulate „Negru şi Roşu“ şi „Deplasarea spre Roşu“, şi, de
asemenea, o carte-jucărie de bricolaj pentru copii cu
titlul „Ajutaţi-l pe Făt-Frumos“.
O viaţă dedicată scrisului şi filmului. Premii şi distincţii obtinute de-a lungul timpului, atăt în ţară cât şi
peste hotare… Toate acestea vorbesc despre hărnicie,
pasiune şi talent artistic… Atanasie Toma, un nume
care face cinste generaţiei Nicolae Labiş…
In finalul acestor însemnări câteva cuvinte şi despre viaţa şi activitatea Ioanei Zamfir Toma, semnatara
acestor rânduri… După absolvirea Şcolii de Literatură,
asemenea tuturor celorlalţi colegi, am fost îndrumată şi
eu către un loc de muncă in presă. Aşa că, după o perioadă de doi ani ca reporter la revistele „Scânteia Pionie-
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rului“ şi „Instructorul de Pionieri“, am fost transferată
la Radiodifuziunea Română, ca reporter la emisiunile
pentru copii şi tineret. Un salt de la presa scrisă la cea
vorbită. Aici am trecut prin mai multe etape de activitate şi noi experienţe, avansând pe postul de redactor, redactor principal şi, în final, realizator de emisiuni sociale şi de divertisment la radio. Între 1965 şi
1970 mi-am completat studiile de învăţământ superior
la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filologie, secţia Limba Română, (secundar Franceză) şi mi-am susţinut licenţa. În toţi anii dăruiţi muncii la microfon am
scris nenumărate scenarii radiofonice pentru copii şi
dramatizări în versuri după diferite opere clasice, cum
ar fi „Lebedele“ după Hans Christian Andersen, „Prinţ
şi cerşetor“ după Mark Twain şi altele, unele dintre ele
fiind preluate şi de Electrecord.
În cei peste 12 ani de activitate în redacţiile pentru
copii am scris mult: teatru, versuri, texte de cântece
pentru copii, reportaje, emisiuni de divertisment. În fiecare săptămână înregistram cu actori cunoscuţi şi copii
talentaţi câte un nou episod cu personaje îndrăgite: Sârmuliţă şi prietenii lui, Hi-Hi, Ha-Ha, He-He şi Ho-Ho.
Sârmuliţă şi năzdrăvanii lui prieteni aveau tot felul de
aventuri: în oraş, la sat, pe fundul mării, printre sirene
şi delfini, în lumea astrelor, şi aşa mai departe… 12 ani
de „joacă“ şi creaţie spre bucuria micilor ascultători.
După aceşti 12 ani a urmat un nou salt în activitatea
radiofonică: trecerea în domeniul emisiunilor sociale şi
de divertisment, cum au fost „Radiomagazinul Femeilor“ şi „De toate pentru toţi“. Anchete, interviuri, dezbateri pe teme sociale, multe deplasări în toate judeţele
ţării… Însemnări de călătorie, reportaje cu microfonul
printre oameni… „O viaţă dăruită Radioului“ – aşa cum
se menţionează şi pe Diploma de Onoare primită cu
prilejul aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea Societăţii Române de Radio. O diplomă şi o medalie aniversară
cu efigia lui Guglielmo Marconi, căruia îi datorăm existenţa radioului ca mijloc de comunicare… O recunoaştere a pasiunii şi dăruirii pentru această frumoasă profesiune, alături de oameni minunaţi, colegi şi colege de
care îmi amintesc cu emoţie şi căldură sufletească. Adăugând şi o susţinută colaborare cu Revista Radio, putem
vorbi despre o viaţă frumoasă, plină de satisfacţii, la care
mă gândesc mereu cu mulţumire şi cu nostalgia tinereţii. În toţi aceşti ani nu mi-am uitat însă prima dragoste:
poezia. Am continuat să scriu şi poezie, reuşind să dau
viaţă unui volum de versuri intitulat „Din teama de da,
din spaima de nu“, în anul 2007. De asemenea, în 2012
am publicat un volum de povestiri cu titlul „Din dragoste
pentru căţei“, dedicat tuturor celor care înţeleg prietenia
dintre oameni şi credincioşii patrupezi. Un debut târziu, o surpriză plăcută pentru mulţi dintre vechii colegi
şi totodată un imbold pentru viitoarele cărţi pe care le
am în pregătire: „Fata Morgana“, un al doilea volum de
versuri pentru iubitorii de poezie trecuţi de anii tinereţii, „Strop de ploaie“, un volum de versuri pentru copii,
„Şotron“, pentru preşcolari şi altele…
De amintit o frumoasă colaborare literară cu revista
„Acasă“, periodic cultural trimestrial din cadrul Fundaţiei Naţionale „Satul românesc“, Consiliul judeţean Alba.
Putere să fie, căci pasiune există…
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Avertismentul
Contelui de Kaltenborn

Semnalez că Jean d’Ormesson, actualul gagademician
trepidant al tembeliziunilor hexagonale, semnala, în Le
Monde des Livres din 5 noiembrie 1971, o nouă orientare în romanul epocii, fără punţi de legătură cu aşanumita Şcoală a Privirii. Particularitatea ei ar fi constat în faptul că, pornind voluntar de la evenimente
şi personagii istoriale, cetite în structura lor de adîncime, deschidea în cele din urmă către etajul paradigmatic, spre holonul arhetipurilor, unde existenţa îşi
găsea cifrul esenţial.
Sare în ochi această poziţionare nesartriană, ştiindu-se că, pentru companionul Simonei de Beauvoir,
„existenţa precede esenţa», omul ivindu-se la capătul
actelor sale, construindu-se pre sine după un şir de
angajări, prin activism exacerbat şi intrare în vâltoarea istoriei, niciodată în contra curentului, totdeauna
în direcţia cea bună, adică de partea celui momentan mai tare, car la raison du plus fort est toujours la
meilleure. „Nefilosoful“ însuşi o va fi aplicat riguros, în
viaţa personală ori în cărţi, astfel că, în Fiinţa şi Neantul, ciolovecul apare ca o „pasiune inutilă», însă după
victoria contrahitleriană a Aliaţilor Iancheo-AngloMoscoviţi, existenţialismul se converteşte, prin conferinţa sartriană din 1946, în umanism; refuză publicarea documentelor lui David Rousset despre ororile
Gulagului; ajunge marxian în Critica raţiunii dialectice, spre a sf îrşi, înainte de pristăvire, ca susţinător al
extremismelor stîngiste, troţko-maoiste, focosul Benny
Lévy, „deturnatorul de bătrâni», reuşind să îl atragă şi
la studiul rapsodic al Talmudului.
Dar, behehe, dacă-i nesartriană respectiva poziţionare, ea nu e mai puţin, la capăt de hiasm, eliadiană,
de vreme ce „esenţa precede existenţa», timpul pro-

Okeanos
https://biblioteca-digitala.ro

fan îi abolit periodicamente spre a se realiza racordul
la arhetipuri, la illud tempus şi la cronotopul sacru.
Noii orientări literatoare semnale de gagademiciantul antepomenit i s-ar fi circumscris romanele unor
Jean Duvignaud, Pierre Jean-Rémy, Christian Charrière,
adică Imperiul de Mijloc, Pustiirea Palatului de Vară şi
Nicovala. Pilduitoare, între ele, e chiar Slava Impărăţiei de Jean d’Ormesson, ce reconstituie meticulos un
stat imaginar, imprecis localizat pe hartă, căruia i se
atribuie o istorie eroică, dublată de una galantă, amintitoare de lucrăturile Domnişoarei de Scudéry din veacul clasicilor. Textul romanului său împănatu-i cu pastişe, citate false sau adevărate, uneori mărurisite, alteori (precum in Princepele, Incognito şi alte compoziţii
eugen-barbuane, că p-ale Noemei Bomhere le uităm
deocamdată), nu.
Rădăcinile pivotante, dar interminabile, ale noii
direcţii se împlîntau în Ţărmul Syrtelor, Deşertul tătarilor, Vieţile închipuite, opere de Robert Graves, Gore
Vidal, Dino Buzzati, Marcel Schwob, Julien Gracq +
atîţea alţii, dintre care nu pot lipsi Gustabe Flaubert, cu
Salammbô, Pierre Louÿs, cu Afrodita, Anatole France,
cu Thais. Ca să nu mai vorbim de Marguerite Yourcenar, de Piatra filosofală şi de Memoriile lui Hadrian,
ce favorizează programatic oscilaţia între existenţă şi
esenţă, între istorie şi paradigmă.
Hadrianul yourcenaric, bunăoară, e cînd paradoxal
de suprauman, cînd „omenesc, preaomenesc».
La refec l-oi lua însă pe Michel Tournier, iarăşi
şi iarăşi, cu Vineri sau Limburile Pacificului şi Craiul Ielelor.
*
HYPERION
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Selkirk şi Robinson. Robinsonada consumă toate
etapele unui scenariu prestabilit, se desfăşoară după un
parangon imuabil, într-o temporalitate ce nu este ireversibilă ca a istoriei, însă ciclică, întemeiată pe regenerare şi reluare periodică.
De fapt, prezente-s în Vineri două caracteristici
puternice ale ontologiei arhaice: repetiţia şi arhetipul,
căci viaţa naufragiatului pe insulă îi „reluare neîntreruptă de gesturi pe care le-au inaugurat alţii». Tournier se va fi explicat pe această temă în Dimensiunea
mitologică, unde îşi deconspira secretul scriitural astfel: „Iau un om ilustru, îi descifrez cifrul mitologic şi,
înarmat cu această cheie, îl îmbarc într-o aventură, care
poate fi, la limită, cea trăită de dînsul efectiv, făcînd
apoi din el o fiinţă fabuloasă şi totodată întruchiparea
unei părţi dn noi înşine».
Daniel Defoe insuşi, spre a înjgheba personagiul eponim al romanului său, operase o transmutare
dibace a unui om din istorie, Alexander Selkirk, într-o
categorie diegetică. Dintr-un timonier scoţian părăsit
timp de patru ani şi jumătate de comandantul său pe o
insulă pustie, între 1704 şi 1709, fabrica un tip anabazic, înscris, ca un occidental obraznic şi istoricist, pe
linia devenirii neabătute ce are oroare de înapoi şi de
reiterare, ia în stăpînire, colonizeză, cultivă, culturalizează, aculturează, violenteză, face din insula deşartă
o mică Europă agitată.
Vineri sau Limburile Pacificului, ţinîndu-se strîns
de coarda unei logici simbolice, îmbogăţeşte personagiile sistematic; exploatează în continuare, deliberat,
toposul etnocentrist ce veade în indigen o fiinţă frustă,
spontană, lipsită de griji, un copil fără vîrstă, căruia în
etnologie i-ar corespunde teza mentalităţii primitive,
pre- sau infralogice, a lui Lévy-Bruhl.
Tournier depăşeşte apoi toposul acesta, dar nu spre
Levi-Strauss şi „gândirea sălbatică». Incotro îl depăşeşte? Vă spun acuşica.
*
Cheltuiala inutilă. E tare tentant de crezut că Vineri
şi Robinson uşurează pătrunderea celui mai serios op
al Divinului Georges Bataille, Partea blestemată, cât şi
a noţiunii de „negativitate fără întrebuinţare».
Intr-adevăr, uau, într-adevăr, Robinson, înainte de
întîlnirea decisivă cu Vineri, ne explică omul burghez,
supus fără rezerve lucrului, neavând alt scop decât acumularea şi creşterea, pierzător al sensului dinamic din
cheltuială, iar Vineri – the improductive expenditure,
concepută ca necesitate, orice organism primind mai
multă energie decît îi exige supravieţuirea. Iar cum
acest excedent energetic trebuie, într-un mod sau altul,
consumat (consumé, nu consommé în vederea reproducerii lărgite a capitalului investit), luxul, jocul, războaiele, arta, activitatea sexuală deviată de la „genitalitatea reproducătoare», iată cîteva întreprinderi ce
nu acced la adevărata lor noimă decât pentru că realizează o pierdere inutilă din punctul de vedere al raţionalităţii strict economice.
N-i de mirare, dară, că Michel Tournier face din
Vineri un eolian, opus Robinsonului agrar, avar, anteic,
teluric. Personagiul eponim al romanului, acelaşi Vineri,
propune o deplasare capitală dinspre lumea lui Defoe
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spre un gen de civilizaţie ce ar îngădui oamenilor să
cheltuiască în voie, şi cu bună ştiinţă, excedentul eliberat de iradierea solară, izvor al oricărei productivităţi.
Pentru el, a avea însemnează „a avea de pierdut», asemenea astrului zilei ori societăţilor amerindiene practicatoare ale competiţiei în cheltuirea resurselor, competiţie numită potlatch (şi studiată odinioară de Marcel Mauss în Eseul despre dar): refuză păstrarea bogăţiilor adunate de Robinson, îl converteşte pe acesta la
morala risipei, îl scoate din cercul vicios al „schimbului reciproc avantajos», îl introduce în timpul circular al nonşalanţei, încurajează explozia sferei egoiste,
declanşează toată simbolica eoliană şi heliosiană, însoţit fiind mereu de atribute apropriate precum harfa,
săgeata sau zmeul din piele de ţap sălbatec.
Sedus de o corabie cu pînze, ispitire eoliană prin
excelenţă, Vineri îl părăseşte pe Robinson. Crede însă
Tournier că marinarii îl vor vinde ca sclav la următoarea escală.Oare? Mai degrabă îi va ademeni şi pre dînşii întru cheltuială superfuă, dacă nu cumva – în contact cu acest nomad, strein, sălbatic – alteritatea lor se
va fisura uluitor.
Pe insulă rămîne un mus fugit dinspre vas, botezat Joi de către Robinson. Povestea redemarează: cinel va seduce pe cine? (The Man Friday, filmul cu Peter
O’Toole în rolul lui Robinson, o ia ca punct de pornire
dar eşuează huntingtonian, deşi genial, într-un civilisation clash.)
*
Abolirea contabilităţii. Fragmentele dintr-un discurs amoros, substituindu-i descrierii simularea, iar
metalimbajului limbajul prim, evocă şi răspunsurile
posibile la declaraţia „Te iubesc». Reţinem cîteva, din
soiul „şi eu“ ori „eu nu». O melodie, sorbită în continuare cu nesaţiu de iuventutea studentină, avnsa ceva
şi mai ingenios: „nici eu», moi non plus.
Al zecelea viers, Nous échangerons un éclair unique,
din Moartea amanţilor, baudelairianul sonet, indică
imperfecţiunea deplorabilă a acestor răspunsuri, dar şi
situaţia imposibilă a rostirilor amoroase, nesuccesive,
aşa cum o conturează subiectul îndrăgostirii prefăcute:
„Fantasmez ceea ce empiricamente nu e cu putinţă:
cele două proferări ale noastre au loc în acelaşi timp.
Că una nu urmează celeilalte, ca şi cum ar depinde de
ea. Proferarea n-ar putea fi dublă (dedublată: îi convine
numai fulgerul unic, în care se unesc două forţe (separate, decalate, ele n-ar exceda un acord obişnuit). Pentru că fulgerul unic împlineşte acest lucru nemaiauzit:
abolirea oricărei contabilităţi. Schimbul, darul, furtul –
singurele forme de economie cunoscute – implică fiecare în modul său obiecte eterogene şi un timp decalat: dorinţa în schimbul a altceva, şi e mereu nevoie de
timpul pasării, înmânării. Proferarea simultană întemeiază o mişcare al cărei model îi socialmente necunoscut, de negîndit: nici schimb, nici dar, nici furt, rostirea noastră, ţîşnită în focuri încrucişate, desemnează
o cheltuială ce nu convine nimănui şi a cărei comunitate desfiinţează orice gîndire a rezervei: intrăm unul
prin celălalt în materialsmul absolut».
A-l seduce pe Robinson, de eşti ori nu Vineri, tot
una-i cu a-l deschide „negativităţii fără întrebuinţare»,
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risipei neproductive, experienţei-limită, surplusului de
neant; a-l seduce pe dumnealui mai însemnează să-l
faci să priceapă că Totul nu-i totul, că există o graniţă a utilului şi că actul gratuit nu e un simplu joc de
cuvinte (cu impact în ciudatele tribulaţii ale gidianului Lafcadio Vluiki).
*
Saturaţia semnelor. Alternează jurnalul lui Robinson cu naraţiunea despre el + celălaltul său în Vineri,
dreptu-i. Dar şi Abel Tiffauges, în Regele Arinilor, are
activităţi diaristice. El ţine, acolo, un „jurnal sinistru»,
redactat adicătelea cu stînga, spre a marca saltul de la
profan la mitologic, de la existenţă la esenţă.
Cineva mă lămurea, odată, că romanul acesta din
1970 nu-i altceva decît o speculaţie asupra metamorfozării uni complex în mit. N-am zis, atunci, nu. Acum
însă bag sama că Tournier, lequel n’est point un trou
niais, intenţiona în el o lectură a ultimului rezbel mondial la modul simbolic, nu psihologicos. De unde importanţa „jurnalului sinistru», ce-i înlesneşte personagiului înţelegerea deportării sale în Est, a regresiunii sale
mitologiceşti în Prusia Orientală, unde va ajunge „căpcăunul de la Kaltenborn».
Cum reuşeşte să perceapă şi să-şi priceapă descinderea în mythos, „alienarea“ între semne, navigarea printre ele? Prin elaborarea unei hermeneutici personale,
„mecanica simbolurilor», avută toată vremea la purtător.
Ea îi dă seama eroului despre determinarea realului de către mitologic, aşa cum Numele Tatălui şi simbolicul aduc servicii simlare lui Lacan şi, respectiv, lui
Lévi-Strauss. Format la şcoala unor Kratylos şi Maurice
Troussaint, veade în natură un text, în text o natură,
semnele i se par corpuri, iar trupurile se ivesc ţesute
din semnificaţii.
Trei se adeverează operaţiile mecanicii tiffaugiene:
foria, inversiunea mlignă + saturaţia.
Intîia motivează titlul romanului şi racordul intertextual cu un poem german, căci „balada lui Goethe, în
care zărim un tată fugind călare pe cîmp, strîngîndu-şi
sub mantie copilul pe care Craiul Ielelor încearcă să-l
seducă, iar la urmă îl răpeşte cu forţa, este carta însăşi
a foriei». Operaţia îi este sugerată eroului de faptul că,
incapace de iubire normală, o efectuează prin răpirea
şi trambalarea puradeilor.
Relaţie mobilă, uneori conflictuală, între purtat şi
purtător, ea facilitează o altă înţelegere a cuplurilor
semn + referent, simbolizant + simbolizat, semnificat
+ semnificant, semnificat + referent. (Ca să exemplificăm niţel, în doctrina semiologică barthesiană denotaţia duce conotaţia, limbajul-obiect poartă metalimbajul şi… aşa mai departe.)
Un exeget, Daniel Bougnoux, descifra operaţia
forică drept expresie ciudată a dialecticii stăpînului şi
servului, iar pasiunile tiffaugiene pe drumul Răsăritului – fotografia, columbofilia şi vînătoarea de copii –
drept joc al tezei, antitezei şi sintezei, căci fiecare stadiu îl pregăteşte pe următorul şi îi continuat de acesta:
vînătoarea fotografică se prelungeşte în aia de copii,
consumul porumbeilor călători în sacrificarea elevilor de la Kaltenborn.
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Abundă în roman şi un bestiariu adecvat operaţiei
în cestiune: porumbeii militari, caii, „îngeri anali»; cerbii purători de coarne, „îngeri faloforici»; avtomobilele,
monştri antropoforici fără pereche. Abel însuşi a studiat la un colegiu ce purta numele uriaşului purtător
de Hristos, also known as Saint Christopher.
Răsturnarea raportului firesc dintre purtat şi purtător, dintre stăpîn şi serv, dintre simbolizat şi simbolizant, constituie următoarea operaţie a hermeneuticii tiffaugeene: inversiunea malignă. Astfel, deportat
la început, Abel ajunge să răpească şi să poarte copii,
iar la final, uriaş nevăzător, îi dus el însuşi de puştiul
Ephraim.
Această a doua operaţie a mecanicii simbolurilor îi
explică personagiului înţelesul înarmării elevilor de la
şcoala paramilitară, parodie diabolică a jocului, fiindcă
arma, invers al jucăriei, nu mai este purtată de copilandrii din Hitlerjugend, ci-i poartă, îi duce, îi tiranizează
(Ai o mîndră tulburare a foriei în Un veac de singurătate: amnezia colectivă din Macondo, unde oamenii locului pentru a conserva denotaţia, spre a lupta cu
uitarea ce rupe semnificantul de referent, deci purtatul
de purtător, se văd obligaţi să înscrie numele pe obiecte,
indicând totodată şi utilizările la care sînt bune acestea.)
Cam pe la sf îrşitul ficţiunii, Contele de Kaltenborn
preia personal de la eroul nostru torţa hermeneutică
şi luminează cu ea restul: saturaţia semnelor, ascuţirea
luptei de clasă dintre simbolizat şi simbolizant, cădere
lui Abel în arhetip, crepusculul Germaniei, vinovată de
a fi contrariat vechile raporturi forice şi de a fi dus la
intensificarea freneziei istoriale, căci iată ce declară el:
„Semnele sânt puternice, Tiffauges, ele te-au adus aici.
Semnele-s iritabile. Simbolul batjocorit se preschimbă
în ghiavol. Centru de lumină şi înţelegere, ajunge forţă
a tenebrelor şi sfâşiere. Vocaţia ta te-a făcut să descoperi foria, inversiunea malignă şi saturaţia. Iţi mai
rămîne să cunoşti culmea acestei mecanici a simbolurilor, unirea acestor figuri în una sigură, sinonimă cu
Apocalipsa. Fiindcă vine un moment îngrozitor, cînd
semnul nu mai acceptă să fie purtat de o creatură, aşa
cum îi purtat stindardul de către soldat. Işi cucereşte
autonomia, scapă lucrului simbolizat şi ceea ce-i şi mai
rău, îl ia în stăpînire… Cînd simbolul devoreză lucrul
simbolizat, cînd cruciferul ajunge crucificat, cînd o
inversiune malignă zguduie foria, sf îrşitul vremilor
este aproape. Atunci simbolul, nemaifiind îngreunat
de nemica, devine stăpînul cerului. Proliferează, invadează totul, se sparge în mii de semnificaţii ce nu mai
semnifică deloc… Aceste simboluri sunt drăceşti: nu
mai simbolizează câtuşi de puţin. Iar din saturaţia lor
se naşte sf îşitul lumii.»
Presimţi, în discursul aristocratului prusac, avertismentul dat de omul eliadian omului sartrian, acestui cicisbeu al istoricităţii pure, slugă a devenirii, descoperind în existenţa şefului, fie dînsul numai secretar
al organizaţiei de bază, pe „legislatorul gesturilor ce îi
sînt îngăduite provizoriu», mda. Şi te întăreşti în convingerea că stîngile politiceşti au mereu ceva „sinstru“
în ele, doar o bună cooperare cu dreapta putându-le
mântui de la catastrofa defazării.
HYPERION
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La Teatrul Mihai Eminescu Botoşani

„Prinţesa“ – un început de
stagiune ratat, în premieră,
cu diplomaţie
Distribuţia:
Alexandra Vicol – Natalya Vercovecivna;
Ioan Creţescu – Vasyly Oreadin;
Traian Andrii – Milyko Ivanovici;
Daniela Bucătaru – Pavlenka;
Lidia Uja – Lena;
Sorin Ciofu – Ivan Marko;
Irina Mititelu – Doamna Marko;
Silvia Răileanu – Maria;
Petronela Chiribuţă – Zonea;
Cezar Amitroaie – Lorden;
Andreea Moţcu – Oana;
Bogdan Horga – Roman;
Cristina Ciofu – Silvya;
Narcisa Vornicu – Domka.
Adi Carauleanu – direcţia de scenă şi adaptarea textului;
Mihai Pastramagiu – scenografie şi costume;
Lucian Moga – light designer;
Victoria Bucun – mişcare scenică.

Stagiunea 2013 – 2014 s-a deschis cu Prinţesa
(premiera – 27 septembrie), adaptare a unei dramatizări după o telenovelă ce a adus pe micul
ecran romanul omonim al scriitoarei ucrainene
Olga Kobyleanska. Este un spectacol ratat, căzut
pe scena botoşăneană ca din întâmplare, deşi a
fost pregătit toată vara pentru a inaugura o stagiune dominată de imponderabile imprevizibile
de vreme, trupa de teatru îşi caută altă scenă
pe perioada cât va dura restaurarea clădirii. De
regulă, primul spectacol al stagiunii este manifestul prin care întregul colectiv artistic îşi arată
intenţiile programatice, figurând astfel perspectiva unui an de creaţie; este, deci, spectacolul
program din care publicul va afla politica repertorială şi orientarea de viitor a direcţiei artistice.
Însă văzând Prinţesa ne rămâne doar disperarea
unei bănuieli: stagiunea care urmează va fi dominată de montarea unor texte de mâna a şaptea,
cu dramatizări de ocazie şi regizori improvizaţi şi,
toate, numai sub scuza că aşa e mai ieftin. (Ca să
ni se confirme presimţirile negre, până să dăm la
tipar acest text, a mai fost o „premieră“: Semaforul – şuşă cu actori deghizaţi în poliţişti destinată
grupei mici de la grădiniţa din apropiere…) Oare
ne putem mulţumi la Botoşani cu o artă înjosită
la statutul de surogat? Întrebarea este, desigur,
pentru Consiliul local Botoşani, pentru comisia de specialitate din acest organism, sau consiliul artistic al teatrului, dacă acesta mai există.
*
Privind repertoriul din ultimii de ani de existenţă a Teatrului se observă o descumpănire în
alegerea pieselor, o cădere a calităţii repertoriului
ca şi în selectarea colaboratorilor, descumpănire
dominată de spaima în faţa noului, a proiectului de anvergură, spaima de a se compara şi de a
intra în competiţie cu teatrele mari nu din lume,
ci măcar din ţară. Cum se petrece asta? În ultimii ani, prin orientarea spre Est, (prin repertoriu,
director – un timp, regizori, dramaturgi, actori,
coregrafi, dar şi manieră de joc), cât din hazard,
cât din astenie managerială, trupa botoşăneană îşi
blochează şansa unei deschideri reale spre vasta
literatură dramatică occidentală, se rupe de tradiţia europeană, iese din actualitate pierzând
contactele reale şi profunde cu lumea artistică,
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o lume în continuarea celei spre care tindem cu
adevărat. Aş imputa repertoriului o chestiune de
pondere, mai întâi, şi nu de diversitate. Nimeni
nu poate neglija valoarea în oricare punct geografic s-ar afla ea fără riscul de a se auto-anula,
nu o poate persecuta după capriciile busolei, dar
busola Teatrului e dereglată rău pentru că arată
doar Est, Nord-Est!
Ieşirile de „succes“ ale trupei botoşănene sunt
în Ucraina sau în Moldova, trecerile noastre prin
Occident fiind de regulă simple prezenţe, sau
aventura personală a unor actori ce-şi fac numărul în nume propriu. Şi n-aş vrea să iau în discuţie acum şi aici, valoarea artistică a spectacolelor realizate pe texte din Ucraina, cu regizori din
Ucraina şi cu actori din Moldova. Surprinzător,
dar am impresia că, acum, la Botoşani, se joacă
repertoriul din spaţiul ex-sovietic mai mult decât
înainte de ’89. Chiar şi dacă unele spectacole ar
fi demne, ca valoare, de cele mai orgolioase săli
ale Occidentului, m-aş bucura să le consemnez
doar ca repere vizibile într-un amplu repertoriu
cu lucrări contemporane notorii, montate de mari
regizori ai ţării, deseori aceiaşi cu marii regizori
ai lumii, şi într-o viziune în stare să spargă clişeele de până acum.
Să fie vorba doar o incapacitate managerială
sau, pur şi simplu, e o habitudine devenită obsesie maniacală? Mai degrabă pot crede că se profită de incapacitatea Primăriei de a înţelege fenomenul cultural asumat în administrare, se profită
de incompetenţa comisiei din Consiliul local aglomerată simultan şi cu alte preocupări. De ce nu
se alarmează atunci alte foruri, presa de specialitate? Să credem oare că revistele literare, critica
majoră, vocile care contează cu adevărat la nivel
naţional, trec cu apatie magnanimă peste aceste
manifestări de provincie ignorând cu superioritate subterana grotescă a realităţii administrative, notând premierele botoşănene cu aprecieri
nesemnificative, cu elogii mărunte, neangajante,
observându-le drept manifestări ce sucombă înainte de a ajunge un eveniment? Să credem asta?
*
Şi, totuşi cine e Olga Kobyleanska? Ne va fi
greu să atribuim o patrie certă celei născute (1863)
în Gura-Humorului, oraş românesc din Imperiul Austro-Ungar, într-o familie de greco-catolici, tipică pentru un imperiu multi-etnic (tatăl –
galiţian, mama – nemţoaică). Ea va beneficia de
cunoaşterea a trei limbi – germana, ucraineana
şi polona, ceea ce echivalează cu accesul la trei
culturi majore ale Europei. Publică proză în germană, având prin mamă o afinitate specială pentru această limbă. Dedicată şi până atunci literaturii, după ce ajunge la Cernăuţi (1891) ea mai
adaugă un ideal vieţii sale – emanciparea femeii.
Din această privinţă romanul Prinţesa, scris ca un
jurnal cu puternice note autobiografice, va fi fundalul pe care autoarea îşi proiectează ideile, eroina intrând în conflict când cu autoritatea masculină, când cu prejudecăţile feminine.
Epoca este colorată de un puternic curent
feminist, în Anglia, în Franţa afirmându-se militante notorii ce vor ajunge şi în politică, dacă n-am
crede că feminismul în sine e şi un curent politic. Să amintim în trecere că una dintre protagonistele mişcării feministe vieneze, contemporană
cu Olga Kobyleanska, era şi Bertha Pappenheim,
prima pacientă a psihanalizei, Freud prezentându-i
avatarurile într-un studiu sub pseudonimul Anna
O. Indiferent de pasiunile sau de celebritatea lor,
ambele feministe erau umilele supuse ale aceluiaşi imperiu, numit de Robert Musil plastic şi
cuprinzător, – Kakania! Pentru că în acei ani religia domina comunitatea cu altă presiune decât

astăzi, să reiterăm că greco-catolicismul (uniatismul), religia căreia aparţinea Olga Kobyleanska,
a apărut în Transilvania în jurul anilor 1700 şi
fusese adoptat ca subterfugiul localnicilor de a
rezista calvinizării şi de a-şi păstra spiritul naţional în formare; noul cult nu se deosebea de ortodoxism decât în patru puncte: primul – păstrarea
autorităţii papei şi altele trei privitoare la rit, iar
în atitudinea faţă de femeie, totul se păstra ca în
ortodoxism – femeia rămânând fiinţa impură ce
trebuia ţinută departe de altar, de hirotonisire, de
sfintele taine. Şi dacă între catolice feminismul are
ca obiectiv şi emanciparea religioasă, în ortodoxism – nici o speranţă. Plasată în context istoric
şi geografic, opera Olgăi Kobyleanska este marcată de conotaţiile unei subculturi de la confluenţa a două mari imperii – cel Austro-Ungar, gata
să se destrame, şi cel rusesc pe cale să se reafirme
sub altă ideologie. A compara în termenii sincronicităţii o asemenea operă cu producţia artistică
majoră a Europei acelei perioade, când beletristica
explodează inspirat şi creator în noi curente, unele
subteran influenţate de ideile revoluţionare ale
lui Freud, ar presupune să ne desfiinţăm singuri
termenul comparat! Într-o schiţă sumară acesta
era mediul în care Olga Kobyleanska milita pentru drepturile femeii şi îşi scria opera.
Înafară de romanul Pământ tradus în română
(din rusă!) şi apărut în 1964, nu cunoaştem vreun
alt text al autoarei discutate dar nu punem la
îndoială eventualitatea ca Prinţesa, proză scrisă în
germană, să fie o culme a literaturii din preajma
secolului al XX-lea, motiv pentru care criticii ucraineni să o aprecieze drept un model demn de
manualele şcolare. De aceea, în tot ce vorbim
despre text, e doar cu trimitere nu la originalul
Olgăi Kobyleanska, ci la adaptarea de către Adi
Carauleanu a traducerii lui Ivan Chidesciuc a piesei rezumate de Vasyly Dovhey după propria sa
dramatizare în 22 de episoade pentru telenovela
cu acelaşi nume dedicată unui post de televiziune din Kiev…! Trecând prin atâtea mâini şi viziuni, aş zice că piesa se apropie mai degrabă de o
producţie folclorică încât, din punct de vedere
artistic, nici meritele, nici defectele nu mai pot fi
puse în responsabilitatea cuiva anume. Se zice că
romanul Prinţesa e inspirat din viaţa autoarei şi
nu avem a ne îndoi câtă vrem nu cunoaştem textul în original. Ştim totuşi că scriitoarea a trăit 78
de ani păstrându-şi idealurile feministe, ea rămânând celibatara ce a continuat fără încetare să-şi
caute partenerul ideal. Manufacturierii piesei şi
ai telenovelei au reuşit să-i rateze capodopera
din biografie căsătorind-o, totuşi, în eternitate.
Cum pe scena botoşăneană ni s-a prezentat un text dramatic în două acte sub titlul Prinţesa, vom spune că în această piesă se resimte
lipsa continuităţii intrigii, se resimte subţirimea
conflictului ca şi lipsa unui punct culminant şi,
fireşte, a unui deznodământ consubstanţial acţiunii, încât întregul pare mai degrabă fragmentat
în două piese – fiecare cu un final propriu. De
aceea socotesc montarea acestui text o greşeală.
Cât priveşte scuzele pe motive de relaţii diplomatice, de schimburi culturale, de amiciţii peste graniţe etc., etc. – toate sunt conjuncturi ce trec de
actul artistic! Iar dacă ar fi să ne bazăm pe aprecierile diplomaţilor în materie de artă sunt convins
că toate spectacolele, inclusiv cele ratate – toate
vor fi la acelaşi nivel de… Excelenţă!
*
Dramatizările după romane pot aduce pe
scenă veritabile capodopere, cum şi unele piese
de teatru pot deveni filme de succes, transpunerile fiind posibile nu întotdeauna şi recomandate,
căci nimic nu garantează reuşita operaţiunii. Iată,
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în cazul Moromeţii, o capodoperă în proză a dat
un film de excepţie care este, fără îndoială, opera
regizorului Stere Gulea, dar aş zice că e vorba de o
operă complementară romanului. Tot în teatrele
noastre sunt montate dramatizări după Dostoievski (Idiotul, Demonii, Crimă şi pedeapsă) fără
să se apropie nicicum de nivelul originalului în
proză. S-au dramatizat, cu un timp în urmă, până
şi Caietele lui Cioran (Celălalt Cioran) cu Ovidiu
Iuliu Moldovan, texte urcate pe scena Sălii Atelier a TNB de către Radu Penciulescu şi George
Banu. Rodica Mandache a reconstituit pentru
scenă Marea iubire a lui Sebastian după Jurnalul
scriitorului. Această minimă trecere în revistă a
câtorva dramatizări aş încheia-o amintind de dramatizarea lui Alexandru Repan Craii de CurteaVeche (Teatrul Nottara – mai, 1978) unde un actor
într-un fotoliu ţine fără respiraţie o sală întreagă.
Acelaşi spectacol a fost reluat de curând ca briliantul unei cariere de actor la împlinirea a 70 de
ani (Teatrul Metropolis)… Dramatizări!? Tema
are o bibliografie imensă, cu reuşite uluitoare şi
eşecuri dure, căci tentaţiile sunt mari, ambiţiile
pe măsură, la fel şi riscurile dacă se întâmplă ca
dramatizarea să nu adauge nimic în sens şi semnificaţie, singura raţiune ce justifică urcarea unei
proze pe scenă.
…În privinţa lui Vasyly Dovhey însă ne întrebăm de unde oare vine atracţia ca, atunci când
ai un roman bun, o proză excelentă, să o strici
cu toată dragostea şi, ca într-un omagiu de prost
gust, să o ratezi într-o piesă de teatru după ce ai
stâlcit-o într-o telenovelă?! Cel mai mare elogiu
pentru autorul piesei Prinţesa e să-l treci cu vederea. Trebuie observat, fireşte, şi traducătorul Ivan
Chidesciuc, care, generos, face cadou traducerea
sa teatrului botoşănean. Să fragmentezi un roman
într-un serial de telenovele mai poţi spera să fie un
succes pentru că un roman bun duce în spate o
poveste ce vrăjeşte; să faci dintr-un roman o piesă
de teatru, se poate şi asta dacă mai are şi replici
de efect. Dar să cârpeşti după o telenovelă o piesă
de teatru – poţi să încerci doar dacă vrei cu tot
dinadinsul o piesă proastă! În scurt, vom spune
că, fără a judeca romanul pe care nu-l cunoaştem,
textul ajuns pe scena botoşăneană nu se justifică
nicicum prin valoare beletristică, montarea fiind
una conjuncturală, un jalnic compromis financiar
ce nu serveşte nimănui!
*
Pentru adaptarea sa Adi Carauleanu a ales
modalitatea clasică de punere în scenă cu vagi
inserţii expresioniste în zonele accentuat lirice, atitudine retro justificată, probabil, de textul conceput elementar, scenele curgând naiv una din alta,
multe replici fiind slab motivate sau chiar fără o
cauză prezentă în act. Incongruenţa o punem pe
seama trecerii rezumative a unei drame ample
desfăşurate în mai multe secvenţe din care în cele
două acte ale piesei au ajuns doar consecinţele
– defect datorat şi pasării textului dintr-o mână
în alta, mâini ce şi-au exersat stângăciile tot prin
altă aranjare în pagină. Ceea ce a ajuns pe scenă
este un text bănuit a fi piesă de teatru, text aranjat apoi de Adi Carauleanu pentru a încăpea în
concepţia sa regizorală. Trecut prin atâtea viziuni, talente şi personalităţi – desigur că ne putem
întreba ce virtuţi din textul original ar fi reuşit să
supravieţuiască, câte oare s-or fi pierdut, ce alte
virtuţi s-or fi adăugat. Ce a ajuns sub ochii noştri
pare rezumatul a două piese cu subiecte separate
dar împrumutând din personaje: în prima ni se
arată o orfană trăindu-şi suferinţa în casa rudelor ce vor s-o mărite cu un ins mult mai în vârstă; în a doua – o fată îşi află bărbatul iubit, gata
să se alăture idealurilor ei!
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La baza piesei stând textul unei militante
feministe va trebui să observăm „ideologia“, infrastructura ideatică pusă în pagină în relaţia dintre cele două sexe, diferenţă ce nu se manifestă
doar prin ştiutele genuri gramaticale. În societatea tradiţională, bărbatul, cel mai adesea în calitate de tată real ori simbolic este cel care face
legea, impune interdicţia şi oferă recompense ori
pedepseşte asigurând progeniturilor faima şi adăpostul unui nume. Dar toţi bărbaţii imaginaţi în
piesă par amputaţi în funcţiile lor reale, în simbolistica transcendentă. Autorii piesei rezolvă simplu
problema bărbaţilor: îi scot din scenă sub diverse
motive, îi trimit pe mare, îi trimit la studii, îi divorţează ori… le taie replica! Dacă vrem să descifrăm
prin cheia feminismului întreaga piesă, vom vedea
că destinul bărbaţilor este ratat bucată cu bucată,
singura excepţie fiind Ivan Marko, medicul marinar care, în final, se va căsători din dragoste cu
Natalya, eroina piesei – happy-end neverosimil
pentru epocă, nu şi pentru o telenovelă din zilele
noastre! În rest – Vasyly Oreadin va lua de soţie pe
fata patronului său deşi n-o iubeşte dar e bogată
iar socrul îi va asigura un viitor; Milyko Ivanovici,
unchiul Natalyei, are o soţie ce nu-l înţelege, hrăpăreaţă şi egoistă, o maşteră; Lorden, văduv, se va
recăsători printr-un compromis cu Lena; Roman
e căsătorit cu Oxana, divorţează şi se recăsătoreşte tot cu ea – aventuri sentimentale din care
se alege, totuşi, cu o iubire stabilă – alcoolul. De
altfel, nici femeile n-au o viaţă mai bună în această
lume imaginată de Olga Kobyleanska şi adusă pe
scena botoşăneană de Adi Carauleanu.
Textul exhibă dificultăţi evidente în a reanima pentru publicul de azi fantoma unui mesaj
militant preluat din ideile socialiste în circulaţie
pe atunci, fraze greoaie scăpate din tiparul liric
al piesei pentru a-l brusca şi pe cel epic încât, s-o
spunem pe şleau, totul sună ca într-o conferinţă
plicticoasă… Într-adevăr, în epocă, idealurile feministe drapate în voaluri, tuluri şi dantele căpătau o corporalitate agresivă ideologic ataşânduse deseori unei finalităţi politice socialiste, pentru că, la intersecţia celor două secole, ideologia
căpăta o nuanţă dinspre rozul feminist către roşu
anunţând premonitoriu masacrele ce vor urma
sub lozinci dintre cele mai frumoase. Suntem în
anii când încă se acredita ideea că umanismul ori
e socialist ori nu-i deloc (Denis Huisman). Desigur, Olga Kobyleanska nu putea sări din vremea
ei, n-avea cum face abstracţie de ideile vehiculate într-un imperiu gata a se prăbuşi în războiul ce avea să ia, pentru prima dată, o amploare
mondială. Iată de ce multe replici par decupate
abrupt din conferinţele sacadate de socialiştii perioadei. Tocmai partea angajantă, militantă, mesajul frust ce te trage de mânecă pare a fi şi partea
cea mai penibilă a unui text plin şi aşa de păcate.
Dacă prin scenografie şi intenţii regizorul şi-a
propus o montare în termeni clasici, unitatea de
stil a eşuat adesea prin accente de o gravitate
ce sar din canonul de armonie, claritate, sobrietate. Două momente cheie au fost date peste
cap: primul printr-un expresionism străin de nota
generală a piesei când tutorii vor s-o silească pe
Natalya (20 ani) să se căsătorească cu Lorden (43
ani) – şi al doilea când, imediat după refuz, Lorden îşi mută grabnic preferinţele asupra Lenei,
fiica tutorilor – totul petrecându-se cu o rapiditate ridicolă. Probabil că în episoadele TV, văzute
câte unul la o săptămână, persuasiunea pare mai
subtilă, mai apropiată de verosimil. Petrecerea
aproape simultană a două atitudini contrarea,
a Natalyei şi a Lenei, puse în faţa unui act major
din viaţa lor, căsătoria împotriva dorinţei inimii,
duc la rezolvări contradictorii, cu efecte diferite

în spectator. Oricum, aceste prea multe căsătorii,
divorţuri, logodne, despărţiri, divulgă un subiect
destinat publicului de telenovele lenevit pe canapea, cu irisul lipit de ecranul televizorului, pentru
că, ajuns pe scenă ca piesă în două acte, torentul
de evenimente matrimoniale copleşeşte prin lipsă
de fantezie. Forţând sensurile, regizorul a încercat momente de melodramă cum ar fi şi aluzia de
sinucidere, eroina exhibând în prim plan pistolul
care, deşi arătat insistent, va rămâne mut sugerând o sinucidere eşuată, mod sigur de a ridiculiza un personaj. Multe momente de pe scenă par
deznodământul unor fapte prezentate în alte episoade la care noi, asta e, am lipsit, încât personajul ni se arată nemotivat şi iraţional în hotărârile
sale. Urmând textul, rezolvările regizorale au fost
adoptate pe bucată, pe secvenţă, şi nu pe întreg,
de aici lipsa unei unităţi de stil, de aici ivirea dezacordurilor în naraţiunea curmată de pauză în
două acte consecutive cronologic dar nu continue ca acţiune. Fiecare act al piesei se petrece în
două familii distincte (Ivanovici şi Marko…) în care
doar Natalya este firul ce ar lega o acţiune, când
restul personajelor încremenesc în determinările
iniţiale, singularizate prin stări şi ieşiri ce le divulgă
obsesiile, spaimele: Natalya cu riscul de a rămâne
fată bătrână, Ivan ce poate suferi un naufragiu,
boala ce ameninţă viaţa D-nei Marko şi tot aşa.
În primul act, Daniela Bucătaru face din
Pavlenka un personaj „viril“ atât pe cât lipseşte
partenerului, ea umplând vidul de masculinitate, dând astfel şi axul acţiunii. Aceeaşi funcţie
ar fi trebuit să o aibă în actul doi Irina Mititelu în
rolul D-nei Marko, tocmai pentru a puncta mai
clar construcţia ambelor părţi, construcţie eşafodată pe piloni feminini! Pentru Daniela Bucătaru se pare că distribuirea în rolul Pavlenkăi a
venit prea devreme, când stereotipurile dinamice ale D-rei Cucu (rolul anterior), n-au putut
fi şterse din automatismele sale încât prin gest,
mimică şi atitudine în scenă, noul personaj pare
o D-şoara Cucu în variantă căsătorită, limitată în
supravegherea ei la universul familiei şi ordonarea destinelor celor din preajmă cu aceleaşi ticuri
volitive care au distins-o în Steaua fără nume. Şi
aşa actriţa reuşeşte să transmită personajului
acea energie emoţională în dominarea familiei,
în generarea şi programarea evenimentelor din
viaţa altora, mai puţin din viaţa Natalyei – „străina“, nepoata rămasă orfană şi ajunsă să se adăpostească în casa lor, pe când Natalya, ca principiu al binelui, nu reuşeşte să-şi ţină sub control nici propria existenţă cât ar dori. Alexandra
Vicol în rolul Natalyei şi-a dat realmente sufletul pe scenă convingând cu un patosul său juvenil bine aprins ce a reuşit deseori să însufleţească
scena. Natalya îşi dezvăluie cu un lirism pătimaş
pasiunea, iubirea şi crezul, – iar actriţa a reuşit să
redea această stare cu dramatismul necesar cât
să sperie un bărbat ori să-l atragă pe altul… Ca
o observaţie aplicată la text: dialogul purtat la
rampă în prima parte între Natalya şi Oreadin,
un dialog dens, propriu artei prozei, ar fi necesitat lungi pagini de text pentru a dezvolta credibil trecerea unui sentiment prin mai multe faze
până când va sucomba, bărbatul supunându-se
înţelegerii că mariajul e o cale de parvenire în
această lume, compromisul prin care va primi
în schimb avere, statut social, un loc în ierarhie,
ba şi onorabilitate – şi toate doar cu sacrificarea
unui lucru de nimic pentru el: sentimentul dintâi, iubirea din tinereţe.
Podiumul, lansat cu inspiraţie spre sală a
dat prilejul unor medalioane lirice de prim plan,
monologuri sau scene în doi, pentru o marcare în
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aldine a unor sentimente sau pasiuni, un accesoriu regizoral rezervat momentelor cheie – când
e nevoie ca emoţia sălii să se focalizeze pe un
punct central. Podiumul a permis metaforizarea
unui ideal posibil de atins doar prin sentimentul
iubirii sugerat prin apelarea la gest şi deschiderea către înaltul din care ne vine lumina. Medalionul de lumină – poate singura insulă de poezie, o intarsie în scenă de un lirism obsesiv, de
un estetism dramatic delicat dar care riscă să se
volatilizeze prin uzură.
Multe dintre apariţiile de pe scenă, mai
degrabă spectre decât personaje, n-au consistenţă dramatică ori sunt treceri colorate, fără
rădăcini în trama piesei: bunăoară Milyko şi Lorden – învăţători, sunt exemplare devitalizate şi
măcinate de lumina mucegăită a interioarelor
umile, poate cele mai cehoviene dintre personaje, doar cópii tot pe atât de palide ale unor
personaje deja celebre întrucât n-au făptură să
se întrupeze cu vitalitate pe scenă; par închipuiri
de fum cu glas şi trup de împrumut deşirânduse iarăşi în întunericul din care s-au ivit de cum
se aprinde lumina în sală.
Prinţesa, atât cât este, e un spectacol salvat de
actori şi cel puţin câţiva trebuie observaţi fără nici
un echivoc pentru valoarea jocului lor: Alexandra Vicol (Natalya) – pentru prospeţimea emoţiei şi patosul cu care se apropie de sală; Daniela
Bucătaru (Pavlenka) – prototip de mamă vitregă
ce-şi pune toată patima în ura dintre rude; Traian
Andrii (Milyko) – modelul de soţ ce gândeşte şi
simte singur dar, pentru liniştea căminului, acţionează după hotărârea soţiei; Cezar Amitroaie
(Lorden) – personaj ieşit ca din Livada cu vişini,
intelectualul versatil ce nu se poate rupe încă de
materialitatea şi convenţiile lumii; Ioan Creţescu
(Vasyly Oreadin) – tânărul care, muşcat de iubirea adevărată, îşi îmblânzeşte pasiunea şi intră şi
el în compromisul ordinii deja stabilite – aprecieri subiective, oricând amendabile prin variaţii
punctuale, dar prin care vreau să spun că trupa
aceasta poate oricând să pună în scenă spectacole de teatru adevărat, demne de performanţă
în faţa unui public dintre cele mai exigente.
Scenografia? Conceput într-o manieră clasică, respectând codul epocii, decorul în care
se desfăşoară acţiunea unei piese arată modelul
de societate, trăsăturile ei esenţiale încât personajele apar fireşti în acel decor. De data aceasta,
scenograful Mihai Pastramagiu, într-o manieră
retro, a optat pentru împărţirea spaţiului pe
două nivele, în planuri deschise sugerând căminul modest al unui intelectual de provincie. Acţiunea fiind datată precis, final de secol XIX, scenografia se străduieşte să respecte atmosfera perioadei, numai că veşmintele sunt eteroclite, nedumerind prin ieşirea din epocă şi din aerul piesei.
Multe personaje au o ţinută stridentă şi întâmplătoare, haine de la second hand – pe când, cât
în glumă, cât în serios, un vienez din epocă spunea, inclusiv pentru doamnele din mica burghezie, că nici un element din vestimentaţia lor
nu se putea îmbrăca şi dezbrăca de către o singură persoană…
*
Ce motive ar avea un spectator al anului 2013
să vadă acest spectacol? Nici unul! Atunci – prin
ce să-l fi atras acest text pe Adi Carauleanu, actor
distribuit din belşug cu roluri de anvergură, regizor cu o febleţe dăruită repertoriului occidental? La Botoşani el a mai regizat Năpasta: da, în
spate se află fireşte un dramaturg clasic român, e
piesa cea mai stranie a lui Caragiale, o piesă controversată la vremea sa, unde sunt câteva carac-
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tere puternice, capabile să dea trup unei tragedii ce încă poate emoţiona, o piesă ce iese din
serie; apoi, cealaltă montare a lui pe scena botoşăneană – Make love not war – eseu suportat
ca un experiment ce aduce textele mai multor
autori sub câteva simboluri comune. Pe scurt –
tot un rateu; mă rog – dar un rateu sofisticat şi
cu gafe etajate, un rateu demn şi serios! Dar de
ce Kobyleanska-Dovhey când o notorietatea câştigată cu greu trebuie să ţi-o întreţii nu numai cu
reuşite răsunătoare, ci şi cu eşecuri bine alese!
*
Ce surprinde, şi nu pentru prima dată, este
umilinţa şi umilirea colectivului teatrului botoşănean în faţa banului. Cu ocazia montării Prinţesei înjosirea s-a „externalizat“ pentru că s-a produs în faţa unor străini, diplomaţi şi gazetari din
Ucraina. În faţa publicului prezent la spectacol
aveam să aud că direcţia teatrului are să mulţumească străinilor care, generoşi, au renunţat la
drepturile de autor, cuvenite, probabil, pentru
dramatizare, pentru traducere, ba au contribuit
financiar şi la realizarea montării. Umilirea va trebui totuşi împărţită cu autorităţile locale, direct
cu Consiliul local şi Executivul Primăriei care au
în grijă şi instituţia. Nu cunosc mizeria cifrelor în
amănunt, nu mai mult decât din bugetul publicat, dar probabil că finanţările sunt mereu sub
nevoile reale pentru o activitate normală. Ştim
tipul de „mărinimie“ a celor din Executiv, a consilierilor locali, bazată mai mult pe indiferenţă şi
incompetenţă anume în domeniul administrării
instituţiilor de cultură, domeniu care are cu totul
alte obiective decât profitabila reparare la infinit
a gropilor, câte una-două, şi de plantat flori, câte
trei-patru, pe marginea trotuarelor.
Dincolo de scenă! Va trebui să înţelegem
repede că orice act artistic, la fel ca oricare alt
act, se face cu eforturi omeneşti şi materiale,
totul tradus în bani, aceasta fiind realitatea (nu
şi esenţa!) lumii de azi. Banii pentru spectacolele teatrului botoşănean vin de la contribuabilii urbei, prin administraţia locală. Poate că, până
la un punct, calitatea unui spectacol ţine şi de
suma alocată dar, cu evidenţă, decisive sunt priceperea managerilor, talentul şi dăruirea actorilor. Între aceste variabile, să considerăm că astăzi
avem cea mai bună conducere şi cea mai bună
trupă (dacă mă înşel e doar vina angajatorilor!)
încât ne rămâne de discutat problema finanţării. Vom spune, cu eleganţă, desigur, că e o mare
risipă să ţii o herghelie cu cai de rasă pe care îi
hrăneşti cu buruieni de pe marginea şanţului, în
loc să-i hrăneşti bine şi să-i sileşti să concureze
în cele mai faimoase concursuri! Şi toate acestea
doar sub scuza – Da, e adevărat, avem şi teatru şi
filarmonică dar n-avem bani şi nici nu prea ştim
ce să facem cu ele!
Revenind: o apropiere mai bună a administraţiei municipiului faţă de instituţiile cu profil artistic, de oamenii de cultură din judeţ, ar demonstra
liderilor de acum că lipsa de resurse financiare
nu este insurmontabilă. Instituţii de acelaşi gen
tot din România au aflat „taina“ accesării de bani
europeni pentru proiecte ce au ca obiectiv programe culturale. E adevărat, este un câştig imens
pentru botoşăneni restaurarea, pe bani europeni,
a clădirii teatrului şi aşa ajunse la limita folosirii în siguranţă a instalaţiilor. Dar mă întreb – la
ce bun să cheltuieşti 5 (cinci) milioane de euro
pentru o clădire dotată tehnic la nivelul celor
mai bune teatre din ţară dacă pe scena aceasta,
în premieră naţională, te joci de-a… Semaforul?
Mircea OPREA

„Sunt o babă comunistă“ sau
de ce filmul lui Stere Gulea
rămâne un titlu de roman şi
atât
„Sunt o babă comunistă“, regia Stere Gulea,
adaptare după romanul omonim de Dan Lungu
Premieră la Botoşani pe 22 august, la Cinema
Unirea.
Scenariul Stere Gulea, Lucian Dan Teodorovici, Vera Ion
Distribuţia:
Luminiţa Gheorghiu – Emilia
Marian Râlea – Ţucu
Ana Ularu – Alice
Collin Blair – Alan
Valeria Seciu – Doamna Stroescu
Tania Popa – Aurelia
Anca Sigartău – Sanda
Coca Bloos – Maricica
Vivi Drăgan – imagine
Doina Levinţa – costume
Un titlu savuros chiar şi pentru cei – mulți – care
nu au citit romanul omonim al lui Dan Lungu,
o distribuție de zile mari, de la Luminița Gheorghiu până la apariția aproape meteorică a Valeriei Seciu sau rolul interpretat excepțional de Coca
Bloos, o temă ofertantă pentru cinematografie,
comunismul românesc fiind încă, la mai bine de
două decenii de la prăbuşirea sa, prilej de dispute,
spaime sau nostalgii.
Şi totuşi, spectatorul pare (con)strâns într-un
scenariu care foloseşte textul cărții drept pretext
pentru o poveste dacă nu străină cititorului de
carte, surprinzătoare prin subțirimea limbajului şi
lipsa elementelor noi, într-un segment scormonit
în anii din urmă – şi au făcut-o cu profesionalism
– de regizori precum Cristian Mungiu („Amintiri
din Epoca de Aur“) sau Corneliu Porumboiu („A
fost sau n-a fost“).
Adăugăm supărătoarea previzibilitate a personajelor, de la încadrarea în clişeele comuniste
– Ceauşescu ne-a dat case, serviciu etc. – până la
tradiționalele scene ale românismului provincial
– țuica, mizeria şi limbajul strident, comun, voit
mediocru (vezi scena în care Emilia şi sora ei –
interpretate minunat de Luminița Gheorghiu şi
Anca Sigartău – discută despre banii de care Emilia are nevoie pentru a face față vizitei fiicei care se
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întoarce din America. Lungimea scenei, căderea
în derizoriu prin prezentarea la nesfârșit a ventilatoarelor și aparatelor de masaj de tot soiul produc un joc gratuit, o suprasaturație comercială
care iese din limbajul estetic al filmului și naște –
cu vulgaritate – un soi de cotidian care nu justifică ponderea ce i se oferă).
Voit sau nu, regizorul menține suspansul în
legătură cu anul în care se petrece acțiunea, însă
ambiguitatea nu poate legitima amalgamul creat
în mintea spectatorului. Dacă inițial atmosfera
pare să se așeze confortabil în primii ani de după
1989 – griul orașului, interiorul apartamentului
ornat cu elemente care par uitate din anii comunismului – aparatul de țânțari procurat parcă pe
sub mână, carpete și macrameuri etc., muzica de
la radio, samsarii chinezi, criza mondiala și căderea domeniului imobiliar duc lejer și fără tăgadă
spre anii 2010. Sunt amănunte, tușe aparent neînsemnate, dar care scad credibilitatea și încrederea
privitorului în povestea de pe ecran.
Asta nu înseamnă că Stere Gulea nu a reușit
un întreg omogen, însă accentul pe regie și
desfășurarea faptelor îmbrăcate în contemporaneitatea lor, în dauna textului folosit, cum spuneam, drept pretext, ridică semne de întrebare
dacă nu cumva prețiozitatea titlului (romanul
„Sunt o babă comunistă“ trimite din start la o
notorietate națională și internațională mult clamată în anii din urmă) nu a fost decât o strategie de marketing și mai puțin punerea în valoare
a unei cărți și, în consecință, a unui scriitor. Cartea lui Dan Lungu pare să fie, pentru cititorul ei,
o unealtă în mână regizorului și a scenariștilor, o
unealtă care s-a dovedit a fi mai eficientă decât
orice altă formă de promovare.
Textul lui Dan Lungu pare bruiat cu bună
știință de o poveste specific românească: o familie
în postcomunism, capitalismul păgubos și puterea de sacrificiu a părinților în slujba copiilor, chiar
dacă asta include și afaceri cu mafioții. Un text
lăsat în penumbră, deși se anunța a fi o sursă inepuizabilă pentru un scenariu strălucit.
Excelent jocul actorilor, deși Luminiței Gheorghiu, așteptată cu „sufletul la gură“ de spectatori,
nu i se oferă suficient spațiu de joc, personajul Emilia rămânând blocat într-o nostalgie postcomunistă, stare care rupe deseori ritmul și încetinește
acțiunea filmului, o acțiune și așa împărțită între
amintiri și lumea prezentă, căreia Emilia pare să
îi facă față cu greu. Forța actoricească se topește
pe parcurs, personajul cumințind parcă izbucnirile ce păreau că se nasc la început. Susținută
însă de Marian Râlea, soțul hâtru, înțelept fără să
arate, răbdător și descurcăreț, Luminița Gheorghiu conturează pentru public eroina des întâlnită și înainte, și după 1989: mama care ține frâiele
casei, femeia capabilă să poarte fără să se plângă
toate greutățile care apar. Lipsesc, din păcate, trăirile interioare atât de așteptate și pe care regizorul le rezolvă în aceeași repetată notă nostalgică și ușoară, care sfârșește într-un sentimentalism dăunător filmului și primejdios mesajului
către spectator.
Imaginea în alb-negru, care duce privitorul cu
un pas mai departe, în timp, decât acțiunea însăși
o permite, oferă perspectiva comodă a percepției
unui trecut al cărui martor au fost mulți dintre
spectatori. Cu toate acestea, cadrele prelungi filmate pe șantierele patriei, fericirea călduță spartă
uneori de bancurile despre Ceaușescu și Elena,
agitația tovărășească pentru vizita celui mai iubit
fiu al poporului, nu reușesc să aibă impactul vizual
care să desprindă privitorul din transa nostalgiei
pe care filmul o impune încă de la început.
Hotărârea lui Stere Gulea de a se menține
în zona nostalgică a comunismului se întrevede
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și în refuzul de a dezvolta scena în care Doamna
Stroescu (Valeria Seciu), aflată la cina oferită în
cinstea lui Alice și a lui Alan, încearcă o polemică
timidă legată de ce a însemnat comunismul pentru o parte a societății românești, și anume intelectualii. Polemică pe care regizorul o stinge înainte de a-și atinge scopul. De altfel, o polemică
ce nu anunța să zdruncine în vreun fel convingerile Emiliei.
De remarcat – dincolo de personaje și
atribuțiile lor bine stabilite – forța extraordinară
pe care o degajă întâlnirea dintre actori, atunci
când vorbim despre scurtele schimburi de replici
dintre Luminița Gheorghiu (Emilia) și Valeria Seciu
(Doamna Stroescu), sau Luminița Gheorghiu și
Coca Bloos (Maricica).
„Sunt o babă comunistă“ este un film așteptat
care, dacă nu s-ar fi făcut, ar fi trebuit inventat,
ca să parafrazăm o celebră zicere. Însă dincolo de
așteptări rămâne o neîmplinire: aceea că nimic
nou nu s-a produs și că, fără a minimaliza efortul regizorului și al actorilor, filmul lui Stere Gulea
rămâne un titlu de roman și atât.
Florentina TONIȚĂ

Maria Calciu –
Drumuri şi urme

Există două moduri de a crea poezie. Primul, îţi
vine o idee (descoperită de tine sau primită prin
inspiraţie), pe care o transfigurezi estetic (prin meşteşug) pentru a transmite semnificaţiile cititorilor; al doilea, intri în transă/reverie şi trăieşti poezia fără să te gândeşti la semantică. Visul acesta
se derulează de la sine şi cititorul trebuie să te
urmeze, trăindu-l. Acest din urmă model caracterizează lirica Mariei Calciu. Având la dispoziţie
două dintre cărţile autoarei, publicate în anul 2013
la Editura Tracus Arte: Ochii din fulger /1/ şi Pietre
cu vise de statui /2/, mi-am dat seama că există
câteva simboluri comune care marchează obsesiile venite din inconştient/subconştient şi care
conferă specificitate stilului. Acestea sunt: drumurile, umbrele, nopţile, ploile, palmele, tălpile,
umbrele, ochii, porţile, ferestrele, zările şi altele.
Întâi de toate, trebuie să remarcăm faptul că din
corpul omenesc, autoarea reţine: palmele şi tălpile, apoi ochii, adică este un fel de frumoasă fără
corp, sugerând aplicaţia spre reverie dematerializantă, eliminând carnalul şi senzualitatea. Clipa,

în această dragoste spiritualizată, se împlineşte
când e gândită în doi.
Poeta simte şi transmite gândurile cu palmele:
„Îţi trec printre palme cu câte un gând“ (Număram apusurile – /2/), acestea posedă un har energetic cu care percepe dincolo de limitele normalităţii, sesizând mereu ceva de dincolo şi dincoace de lucruri şi fiinţe. Când sesizează lumea
profundă, esenţială, palmele sunt cârpite cu alte
palme, mai sensibile: „dezlegai/ teoreme/ legate
la ochi// Descoperind/ spre ele/ luciul palmei“
(Seminţe de aer – /1/
Iubitul se materializează, în vis, ieşind din
palma iubitei, apoi, când reveria dispare, revine
pe linia vieţii, acolo unde l-a hărăzit destinul: „Ori
după ce visul încet te trezeşte/ Deşi de fiecare dată
după ce îţi spun rămas bun/ treci dincolo de liniile palmei“ (Ecou al gândului din gând – /2/) Palmele orientează peregrinările spre drumurile pe
care poeta le are de parcurs. Drumurile lirice, căi
de gânduri şi vise, reprezintă fiecare câte o întrebare şi călătorul, după ce le parcurge, află câte
un răspuns. Atunci, drumul devine o urmă, adică
omul la sfârşitul aventurii terestre, devine o colecţie de urme: „Pe măsură ce îşi dirija plecările/spre
tot mai multe maluri/ devenea tot mai plin de/
întrebări / mai ales din cele nepuse// Pe măsură
ce devenea tot mai plin de / răspunsuri/ îşi dădea
seama că devine din ce în ce/ mai singur“ (Răspunsul negăsit – /2/); „ca orice întrebare demult
să fi fost/urmă// Spre a putea/ păzită/ de/ urma
sa / să fie“ (Răscrucea de drumuri – /2/) Parcurgerea drumurilor reprezintă aventura cunoaşterii,
de la primul drum – naşterea, la ultimul – extincţia. Poeta rătăceşte mereu pe aceste drumuri în
căutarea propriei identităţi, pe care nu o găseşte
şi, uneori, obosită, ar vrea să prindă rădăcini, dar
încă nu sunt semne că şi-a găsit liniştea. „Ai fi putut
visa mereu acelaşi vis/ care visat a fost/ cândva/
în primul vis“ (Stropi de nuferi – /1/)
Intuiţia opreşte poeta să se risipească în haosul căutărilor: „-Să nu te temi vreodată pentru
mine/ căci eu/ în orice labirint/ când trec prin uşa
de intrare/ ascund/ şi/ pasul spre ieşire-„ (Ultimul
nesomn – /1/)
Oniricul se orientează prin ludic spre conceperea alegorică a vieţii ca un joc de şotron imperfect, lipsind cercul împlinirii şi ca atare mântuirea
nemaifiind posibilă: „ai obosit sărind/ un nesfârşit şotron/ dreptunghi după dreptunghi/ pătrat
lângă pătrat/ ţi-ai dat seama că de fapt/ îţi lipsea
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acel cerc/ semnul întoarcerii/ în/ primul triunghi“
(Nedesenatul cerc – /1/)
Peregrinările nesfârşite derivă din perceperea efemerităţii vieţii, vremelnicia fiind simbolizată de apa versatilă şi sacră (spălarea cu picăturile de ploaie reprezintă o ablaţiune).
Ca în concepţia platoniciană, lumea efemeră
e populată de umbre: „ Umbra// Singura crescută din tine/ şi care îţi cu noştea gândurile după
miros// Un fel de prelungire a ta/ dincolo de limita
la care degetele/ de la mâna stângă/ ar fi putut
ajunge atât de departe/ încât să atingă/ în locul
tău/ silabele pe care nu ai fi vrut să le uiţi/ Atunci
când palma dreaptă/ închidea sau deschidea / anotimpurile/ în care ai fi vrut să mai rămâi.“ (Silabe
pe care nu voiai să le uiţi – /1/)
Umbra reprezintă o emanaţie a corpului, care
face legătura între trup şi gând (cuvânt). Uneori
umbra stă ascunsă în corp şi iese la vedere după
legile imanente, uneori apar mai multe umbre,
semnul scindării unităţii fiinţei. Toate obiectele şi
fenomenele posedă umbre: ploile, zidurile, înseşi
umbrele (există chiar esenţiala umbră a umbrei).
Şi dacă tot ne-am apropiat de Platon, tot
prin el vom descoperi esenţa universului imaginat de poetă în reveriile/poeziile sale. Observând
că lucrurile dense sunt eliminate (cu rare excepţii) ajungem la dialogul Fedon în care Platon ne
spune că există universuri superioare în care ceea
ce este pentru noi pământul, acolo este apa, ceea
ce este aerul pentru noi, acolo este eterul, ceea
ce pentru noi este eterul, acolo este gândul. Cam
acesta este universul în care se desfăşoară reveriile lirice ale Mariei Calciu. Acolo apa/ploaia poate
fi bătută în cuie devenind o poartă albă, umbrele
sunt corpuri, drumurile gânduri, reveriile poezie.
Acest univers se conduce după legi acvatice: „Miam dat seama/ că nu prea aveam despre ce altceva/ să vorbim/ decât despre/ principiul vaselor comunicante/ ori/ despre teoria lui arhimede“
(Seminţe de aer – /1/)
Sunt semne că, în volumele următoare, reveriile vor continua, captivându-ne.
Note:
1. Maria Calciu – Ochii din fulger (Ed. Tracus
Arte, Bucureşti, 2013)
2. Maria Calciu – Pietre cu vise de statui (Ed.
Tracus Arte, Bucureşti, 2013)
Lucian GRUIA

Fondul naţional de
manuscrise

Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu“ din Piatra
Neamţ invită scriitorii români, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, să participe la crearea
Fondului Naţional de Manuscrise. În acest scop
invităm pe toţi scriitorii din România şi din diaspora să ne ofere cîte 10-15 pagini de manuscris
(poezie, proză, eseu, reflecţii etc.) care se vor regăsi
în colecţiile Bibliotecii „G.T. Kirileanu».
De asemenea, solicităm deţinătorilor de
manuscrise ale unor autori dispăruţi să aibă bunăvoinţa şi să ne ofere pagini de manuscris (poezie,
proză, corespondenţă, jurnal ş.a.), obligîndu-ne
să le conservăm şi să le valorificăm spre celebrarea şi promovarea operei şi numelor în discuţie.
Într-o perioadă în care manuscrisul în format
clasic este pe cale de dispariţie, înlocuit de forme
şi variante electronice, considerăm că amprenta
individualităţii fiecărui scriitor trebuie păstrată,
conservată şi valorificată prin metode specifice.
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu“ se obligă
să păstreze în bune condiţii manuscrisele, să le
valorifice prin expoziţii tematice, aniversare, oma-
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giale, să le promoveze în cărţi, albume, în alte programe documentare.
Numele donatorilor vor fi făcute publice,
manuscrisele vor intra în patrimoniul cultural
naţional.
Adresa la care primim manuscrisele este
următoarea: B-dul Republicii, n. 15, Piatra Neamţ,
cod poştal 610005, Judeţul Neamţ.
Iniţiator proiect,
director al Bibliotecii Judeţene « G. T. Kirileanu“ din Piatra Neamţ,
ADRIAN ALUI GHEORGHE

PREMIILE USR FILIALA IASI

Juriul pentru acordarea premiilor USR – Filiala Iaşi
pentru anul 2012, format din:
Adi Cristi – preşedinte, Adrian Alui Gheorghe,
Marius Chelaru, Gellu Dorian, Vasile Spiridon –
membri, a stabilit acordarea următoarelor premii:
POEZIE
1. Radu Florescu – Poeme oculte, Editura
Charmides, Ex aequo
2. Şerban Axinte – Păpădia electrică, Casa de
Pariuri Literare, Ex aequo
POEZIE – PREMIUL „MIHAI URSACHI”
1. Vasile Baghiu – Depresie, Editura Limes
PROZĂ
1. Lucian Alecsa – Moartea e bine mersi, Editura Paralela 45, Ex aequo
2. Adrian G. Romila – În drum spre sud, Editura Brumar, Ex aequo
ISTORIE LITERARĂ
1. Ioan Holban – Literatura Română de azi –
Poezia/ Proza, Editura Tipo Moldova
CRITICĂ
1. Mircea Diaconu – I.L. Caragiale, Fatalitatea
ironică, Editura Cartea Românească
ESEU-MEMORIALISTICĂ
1. Constantin Dram – Muzeul de imagini,
Editura Alfa
PUBLICISTICĂ
1. Magda Ursache – Vieţile cărţarilor contimporani după Magda U., Editura Eikon
TRADUCERE
1. Mariana Bărbulescu – Cătălin Dorian Florescu – Jacob se hotărăşte să iubească, Editura
Polirom
PREMIUL PENTRU TRADUCERE „IRINA
MAVRODIN”
1. Aurica Brădeanu – Fray Luis de Leon/
Comentariu la cartea lui Iov, Editura Testimonium
RESTITUTIO
1. Al. Ovidiu Vintilă, Traian Brăileanu – Întruchipările raţiunii. Fapte, idei, teritorii ale realităţii din interbelicul bucovinean, Editura Paideia
PREMIUL „D. STĂNILOAE”
1. Laura Enache – Sfântul Maxim Mărturisitorul – Întrebări şi nedumeriri, Editura Doxologia
DEBUT
1. Roxana Patraş –Cântece dinaintea decadenţei/ A.C. Swinburne şi declinul Occidentului,
Editura Timpul
Premiul „TRAIAN OLTEANU”
1. Mihaela Grădinariu – Biserica de cuvinte,
Editura Timpul
Comitetul de Conducere al USR Filiala Iaşi a
acordat următoarele premii:
PREMIUL OPERA OMNIA – GEORGE ASTALOS
PREMIUL DE EXCELENŢĂ ÎN CULTURĂ –
GAVRIL ISTRATE
PREMIUL DE EXCELENŢĂ – ADRIAN ALUI
GHEORGHE; DANIEL CORBU; VALENTIN TALPALARU

Regulamentul de organizare
şi acordare a Premiului
Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu“ pentru Opus
Primum

Avînd în vedere faptul că din 1991 se acordă de
către Primăria Municipiului Botoşani, prin Hotărîrea Consiliului Local Botoşani, din luna martie
1991, Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ pentru Opera Omnia, cît şi propunerea
unor personalităţi ale literaturii române şi acceptul organizatorului principal al acestui premiu, în
colaborare cu Fundaţia Culturală „Hyperion-caiete
botoşănene“ Botoşani, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“, începînd
cu anul 1998 va fi acordat un premiu naţional pentru debut editorial, care va purta denumirea de
Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“
– Opus Primum.
Premiul va fi înmînat laureatului la începutul
galei de decernare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ – Opera Omnia, în fiecare
15 ianuarie pentru anul precedent, pe scena Teatrului Mihai Eminescu din Botoşani, valoarea lui
financiară fiind (şi în funcţie de fondurile aprobate
de Consiliul Judeţean Botoşani, prin Memorialul
Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“) în valoare de 3.000 lei net.
Premiul se acordă pentru debut absolut editorial în poezie.
Poeţii debutanţi şi editurile care publică astfel de cărţi vor trimite pe adresa organizatorilor (Gellu Dorian, Fundaţia Culturală „HyperionCaiete Botoşănene“ Botoşani, Pietonal Transilvaniei, nr.3, Bl. A8, Apt. 8, Botoşani, care la rîndul său
va expedia cîte un exemplar fiecărui membru al
juriului) cîte 6 (şase) exemplare din cărţile publicate în perioada ianuarie-decembrie, pînă pe data
de 10 decembrie a anului curent.
Un juriu format din critici şi istorici literari,
profesori universitari din importantele centre
culturale ale ţării, prezidat de preşedintele juriului naţional de acordare a premiului pentru Opera
Omnia, în urma selecţiei cărţilor primite în termenul regulamentar, efectuată de o comisie formată din reprezentanţi ai organizatorilor care va
fixa şi primele cinci cărţi nominalizate de comun
acord cu membrii juriului, va decide cîştigătorul,
care va fi invitat la gala de decernare a premiului
şi i se va înmîna premiul.
Juriul are latitudinea de a acorda, în funcţie
de fondurile existente, pînă la cel mult trei premii,
împărţind fondul de premiere în mod egal poeţilor premiaţi sau, în situaţia în care anul editorial
nu este relevant, să nu acorde premiul.

Dragi foşti, prezenţi şi viitori
concitadini,

Mă aflu într-o postură de două ori delicată. În primul rând, datorită absenţei mele de la acest vernisaj, datorată unor probleme… extraterestre.
Vă cer scuze şi sper ca lucrările expuse, standul
cu volume semnate, aceste câteva rânduri, dar
mai ales prezenţa doamnei Malvine Mocenco să
elimine cât de cât distanţa dintre noi. În al doilea rând, am revenit la Botoşani nu în calitate
de istoric al creştinismului sau de biblist, ci de…
artist „poeto-plastic“, dacă-mi îngăduiţi acest termen uşor caraghios. Mă grăbesc să precizez că sub
nicio formă nu-mi propun să iau pâine de la gura
adevăraţilor artişti platici; dimpotrivă, tot ce-mi
doresc e să aduc o fărâmă de cozonac la gura poe-

Note, comentarii, idei

ţilor. Lucrările mele din această expoziţie sunt în
primul rând POEME, numiţi-le cum doriţi, poeme
plastice, vizuale, „reţele poematice“, după caracterizarea unui critic, dar ele nu vor să fie şi nu sunt
decât POEME. De ani de zile, influenţat decisiv
de Irina, fetiţa mea, dar şi de câţiva mari poeţi ai
cinematografiei, precum Paradjanov, Bunuel sau
Cocteau, visez să redau poeziei culorile, vioiciunea, tonusul, vibraţia, într-un cuvânt, VIATA pe
care, din păcate, cărţile au sufocat-o, iar şcoala,

se pare, a uitat-o. Poeticul este o dimensiune a
fiinţei umane, ca şi sacrul. Oricât am încerca, oricât ne-am minţi, nu putem trăi fără poezie. Gesturile noastre banale sunt, fără să ne mai dăm
seama, poezie: îmbrăcatul, pieptănatul, machiatul, potrivirea unei perechi de ciorapi cu cravata
sau cămaşa, tăiatul unei felii de măr sau o îmbrăţişare sunt poezie implicită. Am dorit să scot versurile din cărţi şi să le etalez pe tricouri, pe roade,
pe ii, pe fote sau pereţi tocmai pentru a sublinia
această dimensiune esenţială nouă, tuturor. Un
vers dintr-un poem sună aşa: „Bucuraţi-vă, Dumnezeu s-a făcut poezie şi a locuit printre noi.“ Trăim
vremuri ultraprozaice, dacă nu îngiţim din când
în când măcar o pastilă de poezie riscăm să devenim bucăţi de sârmă vorbitoare.
Expoziţia aceasta nu este o aventură personală. Dacă în „năzbâtiile“ mele poezia este îmbrăcată, sau dezbrăcată, înfrunzită, sau desfrunzită,
mângâiată sau ironizată, în superbele lucrări ale
Malvinei Mocenco ea îmbracă, asemenea unui
văl translucid, figurile compuse din frunze, petale,
pietre, seminţe, boabe, bucăţi de sticlă sau picături de muştar. Dintr-odată, elementele acestea
banale şi perisabile ale naturii devin extraordinare şi imperisabile. Meseria de bază a Malvinei
Mocenco este restaurarea. Aşa cum spunea criticul
Alex Stefănescu la un moment dat, noi încercăm,
prin această expoziţie, să restaurăm nu doar gustul
pentru poezie, ci chiar identitatea uitată sau parţial pierdută a poeziei. Este o expoziţie care trebuie
CITITA, nu doar privită, degustată, nu doar citită,
pipăită, nu doar degustată, auzită, nu doar pipăită. Ne-am bucura dacă, ieşind din mrejele ei, veţi
începe să recitaţi, singuri, pe stradă, frânturi din ea.
Malvine şi cu mine ţinem să mulţumim tuturor celor care ne-au susţinut în această aventură: Primăriei municipiului Botoşani şi Consiliului Local; Cristinei Tudosie, din partea Asociaţiei
Oglindanet; Lilianei Grecu, autoarea superbelor
cataloage-albume, şi a posterelor; nu în ultimul
rând, familiei Dumitriu, gazdele acestei expoziţii la City Gallery.
Nu-mi rămâne decât să vă doresc, la propriu
şi la figurat, POFTA BUNA!
Cristian BĂDILIŢĂ
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Dialoguri, interferenţe şi pastel
sau popas de toamnă la
Galeriile de Artă „Ştefan
Luchian“ Botoşani

Loc în care artele vizuale contemporane se simt
„acasă“, Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“ Botoşani a adus pe generoasele sale simezele o triadă
expoziţională menită să atragă interesul, să stârnească emoţia şi, de ce nu, să cultive gustul estetic al publicului botoşănean, atât al celor familiarizaţi cu arta plastică, căt şi a celor al căror simţ
estetic este în formare.
Astfel, prima dintre expoziţii, denumită de
autor „Tăcute dialoguri“, a fost vernisată sâmbătă,
7 septembrie, ora 11, având în centrul atenţiei pe
artistul plastic, Mihai Zaiţ. Aflat la cea de-a 18-a
expoziţie personală, autorul a adus în faţa publicului botoşănean 33 de lucrări (realizate în taberele de creaţie la care a participat în ultima perioadă), opere în care, prin subtila tehnică a acuarelei, a ilustrat plastic frumuseţile aparte ale peisajului românesc, atât din zona rurala, cât şi din cea
urbană – surprinse în pragul unei toamne izvorâtă
parcă din pana vreunui poet, lucrari.
Pictorul, născut la 19 noiembrie 1951 în
Săveni, este absolvent al Liceului de artă „Octav
Băncilă“ Iaşi şi al Facultatăţii de Arte Plastice din
Iaşi, 1973, clasa profesor Francisc Bartok, având
calitatea de membru titular al Uniunii Artistilor
Plastici din Romania – Filiala Iaşi. În prezent, el îşi
desfăşoară activitatea ca şi profesor la Şcoala „B.P.
Hasdeu“ din Iaşi.
Mihai Zaiţ a deschis, până la acest vernisaj,
17 epoziţii personale: Focşani, Galeriile de artă –
1982; Iaşi, Galeriile „Trianon“ – 1988; Iaşi, Palatul
Culturii – 2001; Iaşi, Galeriile „Cupola“: „Nostalgia
liniştii“ – 2007, ; Iaşi, Galeriile „Cupola“: „Tăcute
dialoguri“ – 2011.
De asemenea, autorul a expus şi în numeroase
expoziţii de grup: 1990, aprilie, Chişinău, R. Moldova, Centrul expoziţional „C-tin Brâncuşi“: „Arta
ieşeană contemporană“, UAPR, Filiala Iaşi; 1997,
octombrie, Iaşi, Palatul Culturii (Muzeul de artă),
Salonul anual al UAPR, Filiala Iaşi: ART’IS; 1995,
martie, Bucureşti, Galeria „etaj 3/4“, Teatrul Naţional, „Arta ieşeană contemporană“, UAPR, Filiala
Iaşi; 2012, iulie-august, Bacău/Chişinău, „Saloanele Moldovei“, ed. a XXII-a; 2012, octombrie,
Iaşi, Galeriile World Trade Center, Hotel Europa:
Salonul ART’IS, UAPR, Filiala Iaşi. 2013, iunie, Iaşi,
Galeriile „Cupola“: „Grup’73“.
Activitatea sa artistică a fost apreciată de-a
lungul timpului prim obţinerea unor distincţii precum: Titlul de „Profesor evidenţiat“ – iunie 1983;
Premiul I – Concursul „Lumini şi culori sub semnul marii uniri“- decembrie 1988; Distincţia „Gh.
Lazăr“ – mai 2007; Marele premiu pentru acuarelă, Parcova, Edineţ, R. Moldova şi Diploma de
excelenţă pentru pentru excepţionala contribuţie la realizarea Festivalului Internaţional de creaţie „Parcova 2010“ şi pentru contribuţia la înfăp-

tuirea idealului de unitate spirituală a neamului
românesc – 2010.
Prezent la vernisaj, profesorul universitar dr.
Mihai Păstrăguş a ţinut să sublinieze în cuvântul
despre lucrările artistului botoşănean faptul că:
„este unul dintre cei mai cunoscuţi acuarelişti, cu
premii, cu distincţii speciale, pentru această activitate. Mihai Zaiţ este un om al timpului nostru, el
vede peisajul, îl interiorizează, îl expune pe hârtie,
cu sensibilitatea sa, şi intră în relaţie cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră, atunci când
vedeţi lucrarea, empatizaţi cu ea“.
Data de 5 octombrie 2013 a marcat evenimentul cultural organizat de Societatea Culturală „Expo-Art“ Botoşani, avându-l drept curator pe artistul plastic botoşănean Liviu Şoptelea:
vernisajul lucrărilor din cadrul celei de-a II-a ediţii a Salonului Naţional de arte vizuale „Interferenţe“ 2013.
Expoziţia a reunit un număr de peste 70 de
lucrări de artă (pictură, grafică, sculptură, instaţatie, fotografie) semnate de peste 35 de artişti
plastici, dintre care unii au fost prezenţi şi la prima
ediţie a Salonului, creatori din: Botoşani, Bucureşti, Baia-Mare, Constanţa, Dorohoi, Iaşi, Reghin,
Târgu-Mures şi Turda.
Operele, realizate în diverse tehnici, precum:
ulei, tempera, tuşuri colorate, având diferite suporturi: pânză, carton, hârtie, lemn, piele sau lut, prezentate sumar de către muzeografa Ana Florescu,
au încântat numerosul public prezent la vernisaj.
Iubitorii de frumos au putut urmări, de asemenea, în deschidere, un moment artistic susţinut cu
talent de patru dintre membrii Clubului „Drama“
de la Colegiul Naţional „A.T. Laurian“, care au recitat poezii scrise de Ana Blandiana, Marin Sorescu
şi Miron Radu Paraschivescu, iar în finalul vernisajului s-au auzit acordurile muzicii folk rostite de
talentatul elev al profesorului Ludvig Schibinschi
de la Palatul Copiilor din Botoşani, Ştefan Iacob.
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general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, vol. III-V, 2005-2006. A îngrijit și
prefațat ediții din G. Coșbuc, I. Negoițescu, Radu
Stanca, Aurel Gurghianu. A primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România în 2003 și Premiul
„Nicolae Drăganu“ al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor în 2006. Prezență discretă în spațiul literar
românesc, Petru Poantă a lăsat totuși o operă de
care istoricii literari ai epocilor viitoare vor trebui
să țină seama. Prin dispariția lui Petru Poantă, literatura română suferă o pierdere ireparabilă. Fie-i
țărâna ușoară!

IN MEMORIAM ELISA FLORESCU

Al treilea vernisaj al toamnei 2013, din 24
octombrie 2013, se datorează expoziţiei personale intitulată Pastel, aparţinând binecunoscutului artist plastic Costin Neamţu.
Cele 73 de lucrări, realizate în tehnica pastelului, preferată de autor, prezintă peisaje rurale şi
citadine, portrete compoziţionale şi naturi statice, fiind apreciate de numerosul publicul prezent
atât la vernisaj (inclusiv reprezentanţi ai autorităţilor locale şi politicieni), cât şi, ulterior, în Galerii.
Vernisajul a fost prefaţat de versurile rostite de
trei dintre membrii Drama Club: Theodor Şoptelea, Alexandra Zorilă şi Paul Nistor, iar scriitoarea
Lucia Olaru-Nenati a realizat o sumară prezentare
a lucrărilor şi a creatorului acestora.
Costin Neamţu s-a născut în 4 mai 1939, la
Corni, Suceava şi este absolvent al Universităţii
de Arte „N. Grigorescu“, Bucureşti, secţia Pictură
Murală, promoţia 1967. Membru al U.A.P. din
România, artistul este şi membru al Asociaţiei
Internaţionale a Pasteliştilor ASPAS Oviedo – Spania. De-a lungul timpului, artistul plastic a participat la expoziţii personale şi de grup, în ţară: 1968,
1971, 1975, 1979, 1981, 1990, 1995, 2013 – Galeria „Dialog“, 2013 – Palatul Mogoşoaia, Suceava,
Fălticeni, Botoşani, Câmpulung Moldovenesc, Iaşi,
Bârlad, Vaslui, Râmnicu Vâlcea, Dej, Constanţa,
Craiova, Bucureşti, Saloanele „Arte în Bucureşti“,
în 2010, 2011, 2012, 2013. şi în străinătate: 1992
– Soissons, Franţa, 1993 – Lefkada, Grecia, 2007
– Madrid, Spania.
De asemenea, Costin Neamţu a participat la
expoziţii de artă românească în străinătate: 1970,
1974 – Moscova; 1979 – Berlin, Helsinki; 1980 –
Viena; 1981 – Salzbourg; 1990 – Bienala internaţională de pastel din Saint-Quentin (Franţa); 1992
– Seul; 1994 – Beirut; 1994, 1996 – Chişinău; 1994
– Berrouth; 2004 – Bienala internaţională de pastel din Nowy Sacz (Polonia); 2006 – Alba (Italia) şi
Sankt Petersbourg; 2011, 2013 – Bienala internaţională de pastel (ASPAS) Oviedo (Spania).
Numeroase instituţii muzeale din ţară, precum: Muzeul „Vasile Pârvan“ Bârlad, Muzeul Muni
cipiului Bucureşti, Muzeul „Brukenthal“ Sibiu,
Muzeul Judeţean Botoşani şi Complexul Muzeal
„Bucovina“ Suceava, Complexul Muzeal „Moldova“
din Iaşi, Muzeul Judeţean Tulcea, Muzeul Judeţean
Constanţa, Muzeul „Florian“ din Baia Mare, Muzeul
Judeţean Râmnicu Vâlcea şi Muzeul „Ion Irimescu“
Fălticeni, sunt deţinătoare ale lucrărilor artistului.
Multe dintre lucrările artistului se regăsesc în
colecţii particulare din: România, Anglia, Grecia,
Germania, Coreea de Sud, Austria, Spania, Liban,
Italia, Israel, Franţa.
În palmaresul artistic al autorului se numără
aprecieri de specialitate precum premiile din:
1980 – „Voroneţiana“ şi 2005 – „Lascăr Vorel“ sau
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diverse nominalizări: 2006 – Saloanele Moldovei, Iaşi; 2010 – Arte, Bucureşti şi menţiuni: 1994
– „WHO’is WHO“ (Lausanne), cu specimen de
semnătura; „Enciclopedia Artiştilor Români“, vol.
I – 1996 şi vol. II – 2003.
Spre final de 2013, Galeriile de Artă „Ştefan
Luchian“ sunt gazdă şi, totodată co-organizator al
unui Salon naţional de artă naivă, realizat în parteneriat cu Centrul de Creaţie Botoşani, întâmpinând apoi sărbătorile de iarnă cu o expoziţie
colectivă, sugestiv denumită „Clinchet de colind“.
Timp şi ano(timp), arte şi c(arte), dialoguri,
interfernţe, frumos creat, frumos trăit. Toate se
găsesc şi se regăsesc în locul ce se doreşte a fi
al tuturor celor care fac din frumos, din artă, o
modalitate de existenţă: Galeriile de Artă „Ştefan Luchian “ Botoşani.
Foto: Mircea Puşcaşu şi Victor Foca.
Ana FLORESCU

IN MEMORIAM PETRU POANTĂ
Ne-a părăstit, duminică, 7 septembrie, criticul literar Petru Poantă. Născut la 7 aprilie 1947, în satul
Cerișor, din județul Hunedoara, Petru Poantă a
absolvit facultatea de Filologie din Cluj în anul
1970, numărându-se în ultimii ani de studenție
printre membrii fondatori ai cenaclului și apoi ai
revistei Echinox, alături de Marian Papahagi, Adrian
Popescu, Ion Mircea, Dinu Flămând, Eugen Uricaru, Marcel Constantin Runcanu și alții. Revista
Echinox a apărut în 1968, acesta fiind și anul de
debut al lui Petru Poantă în publicistica literară.
După absolvirea facultății, a fost angajat redactor la
revista Steaua din Cluj, unde a lucrat câteva decenii. Aici s-a afirmat ca un critic literar de finețe, dintre puținii comentatori avizați de poezie din critica
noastră. După căderea regimului comunist a devenit director al Direcției Culturale a județului Cluj.
Pentru Poantă a publicat următoarele volume
de critică și istorie literară: Modalități lirice contemporane, în 1973; Poezia lui George Coșbuc,în
1976; Radiografii, vol. I, în 1978 și II, în 1983; Scriitori contemporani, în 1994 Cercul literar de la
Sibiu. Introducere în fenomenul originar, în 1997
și 2006; Dicționar de poeți. Clujul contemporan,
în 1999 și 2000; Efectul Echinox sau despre echilibru, în 2003; Opera lui George Coșbuc, în 2004.
În ultimii ani s-a dedicat evocării Clujului cultural de altădată, publicând texte reunite în volumele: Clujul meu. Oameni și locuri, în 2006; Clujul
meu. Anii șaptezeci, în 2007; Clujul meu. Radiografii, în 2011. De-a lungul unei cariere prodigioase de
cronicar și istoric literar, Petru Poantă a colaborat la următoarele lucrări colective și fundamentale: Scriitori români, 1978; Dicționarul scriitorilor
români, coordonatori Mircea Zaciu, Mrian Papahagi, Aurel Sasu, vol. I-IV, 1995-2002; Dicționarul

Născută la data de 7 februarie 1927, scriitoarea Elisa
Florescu a încetat din viaţă luni, 7 octombrie 2013.
Elisa Florescu a debutat cu scenarii radiofonice pentru copii, în 1968, la Radio Iaşi. A publicat volumele
de versuri: Nu-i aşa, Gigel (1975), Întâmplări adevărate (1976), Pământ cu flori (1983). A scris şi
proză: Întâmplări adevărate(1978), Poveşti la trezirea din vis (1991), Florile de la icoană(1994). Primeşte Premiul pentu cartea de inspiraţie religioasă pentru volumul de proză Florile de la icoană.
În 2002, publică Cartea mea cu poezii, colorată
de copii. A colaborat la diverse publicaţii pentru
copii şi tineret, apoi la Candela Moldovei, Cuvânt
şi suflet etc. Uniunea Scriitorilor din România Filiala Iaşi îi acordă, în anul 2002, Premiul de Excelenţă.
Prin dispariţia Elisei Florescu lumea scriitoricească
suferă o dureroasă pierdere.

IN MEMORIAM MIHAI LUPU
În vara acestui an s-a stins din viaţă povestitorul
botoşănean Mihai Lupu, autor a numeroase cărţi
de poveşti. Mihai Lupu s-a născut în comuna Copălău, judeţul Botoşani, în data de 11 noiembrie 1923.
A urmat cursurile şcolii primare în comuna natală,
iar studiile liceale la Botoşani. Pe lângă conştiinciozitatea pe care a avut-o la locul de muncă, într-un
domeniu în care aceasta era obligatorie, Mihai Lupu
a frecventat Cenaclul literar „Mihai Eminescu”, condus de Lucian Valea, o adevărată şcoală de literatură în care se şlefuiau talentele. Astfel Mihai Lupu
a reuşit să publice prima sa carte de poveşti în anul
1973, la renumita Editură Ion Creangă din Bucureşti, alăturându-se, astfel, altui povestitor botoşănean, preotul Alexandru Bardieru. Prima sa carte se
intitula Basme bătrâne şi aduna poveştile pe care
autorul le-a auzit la gura sobei în copilărie în satul
natal. Urmând stilul acelor basme, Mihai Lupu a
trecut la crearea acestora, publicând în 1976, la
aceeaşi editură cartea de basme Sânzian cel năzdrăvan. Au urmat, până în 1990, cărţile: Făt-Frumos Lioraş (Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1978),
Ionică Ram-de-Tei (Bucureşti, Editura ion Creangă,
1983). După 1990 a mai publicat: Povestea Şarpelui năzdrăvan, Galaţi, Porto-Franco, 1997, FătFrnumos-Rădăcin-Verde-Voinicul (basme populare
din judeţul Botoşani, Editura Axa, 2003), Făt-Frumos Luceafăru şi Cosiţa de Aur, Botoţani, Editura
Agata, 2003, Bine faci, bine găseşti, Editura Agata,
2007, ediţia a II-a, Editura Quadrat Botoşani, 2008,
Prepelea Gâscanul şi Lupul Năzdrăvan, Botoşani,
Quadrat, 2008, Firicel-Frumuşel şi Balaut-Solzi-deAur, Quadrat, 2009 şi Povestea lui Lilian-cel-Năzdrăvan, Quadrat, 2011. Cu siguranţă, de la Mihai
Lupu au mai rămas basme în manuscris, pe care va
trebui să le valorificăm prin publicarea lor, Mihai
Lupu fiind, în spaţiul literaturii române, ultimul
autor de basme de factură tradiţională. Despre
scrierile lui au scris: V. Gafiţa, Lucian Valea, Dorin
Baciu, Maria Baciu, Lucian Alecsa, Gellu Dorian şi
alţii. Prin plecarea lui, viaţa literară botoşăneană
a pierdut un real talent, care, prin scrierile sale, a
adus multă bucurie a lecturii copiilor şi nu numai.
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